
MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 002/2019 

22 DE SETEMBRO DE 2019 
 

CARGO: 
MOTORISTA “D” 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 23 de setembro 
de 2019, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no dia 24 de setembro de 2019. 
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Língua Portuguesa 
 
01) São sinônimos de feitio:  
 

I. Temperamento 
II. Índole 

III. Gênio 
IV. Caráter 
 
a) Apenas I e II estão corretos. 
b) Apenas I e IV estão corretos. 
c) Apenas I, II e III estão corretos. 
d) Apenas II, III e IV estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 
02) São substantivos masculinos, exceto:  
 
a) Telefone 
b) Guaraná 
c) Couve  
d) Aneurisma 
e) Lança-perfume 
 
03) É um hiato: 
 
a) Cárie 
b) Mágoa 
c) Criança 
d) Põe 
e) Egoísta 
 
04) São exemplos de encontros consonantais, 
exceto: 
 
a) Flauta 
b) Psicólogo 
c) Sílaba 
d) Livro 
e) Dragão 
 
05) Acerca da grafia correta e concordância das 
palavras, uma frase abaixo apresenta erro. 
Aponte-a: 
 
a) Conversamos a cerca de novas oportunidades 

de trabalho. 
b) A mulher foi embora há cerca de dois anos.  
c) A escola fica a cerca de cinco quilômetros do 

hospital. 
d) Discutimos acerca dos problemas da falta de 

água. 
e) Morro nessa cidade há cerca de dez anos. 
 
06) Em relação as palavras e seus significados, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Cavaleiro – que anda a cavalo 
b) Eminente – elevado 
c) Imergir – afundar 
d) Fragrante – pego de surpresa 
e) Emigrar – mudar-se do país de origem 
 

07) Álbum é o coletivo de: 
 
a) Músicas 
b) Poemas 
c) Fotografias 
d) Versos 
e) Poesias 
 
08) Assinale a alternativa em que a palavra 
destacada não corresponde ao adjetivo. 
 
a) O sapato era vermelho. 
b) A roupa que ele usava estava suja. 
c) A criança estava feliz naquele dia. 
d) A garrafa já estava vazia. 
e) Ela comprou um vestido novo. 
 
09) A crase foi incorretamente empregada em: 
 
a) Gosto de sair à noite. 
b) Eu gosto de caminhar à pé.  
c) Estou à procura de um restaurante. 
d) Nunca fui àquela cidade. 
e) O namorado fez tudo às escondidas. 
 
10) Em relação a separação silábica, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Abscesso – abs.ces.so 
b) Dinossauro – di.nos.sau.ro  
c) Cacau – ca.ca.u 
d) Hierarquia – hi.e.rar.qui.a 
e) Substituto – subs.ti.tu.to 
 

Matemática 
 
11) Convertendo 14.500 metros em quilômetros, 
teremos: 
 
a) 1.450km 
b) 145km 
c) 14,5km 
d) 15km 
e) 25km 
 
12) Assinale a alternativa que representa a 
fração apresentada na figura abaixo:  

 
a) 

�

�
 

b) 
�

�
 

c) 
�

�
 

d) 
�

�
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e) 
�

�
 

 
13) Quanto é 30% de R$ 1.990,00? 
 
a) R$ 750,00 
b) R$ 600,00 
c) R$ 550,00 
d) R$ 327,00 
e) R$ 597,00 
 
14) Qual é a área total de um terreno de 10 
metros de largura e 25 metros de comprimento? 
 
a) 250m2 
b) 300m2 
c) 350m2 
d) 225m2 
e) 425m2 
 
15) Um menino coleciona carrinhos. Para 
organizá-los colocou 4 carrinhos em cada uma 
das 4 prateleiras da estante. Quantos carrinhos 
estão na estante? 
 
a) 4 
b) 8 
c) 12 
d) 16 
e) 20 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16) O início da primavera 2019 acontecerá no 
dia: 
 
a) 23 de setembro 
b) 26 de setembro 
c) 21 de outubro 
d) 22 de outubro 
e) 23 de outubro 
 
17) É o nome dado à forma de organização 
econômica e social vivenciada na Europa 
Centro-Ocidental durante o período histórico 
conhecido como Idade Média:  
 
a) Comunismo  
b) Mercantilismo 
c) Capitalismo  
d) Feudalismo  
e) Socialismo 
 
18) Real é a atual moeda do Brasil, implantada 
no governo do presidente: 
 
a) João Goulart  
b) Itamar Franco 
c) Deodoro da Fonseca 
d) Floriano Peixoto  
e) Juscelino Kubitschek 
 

19) O sistema Aquífero Guarani é um corpo 
hídrico subterrâneo e transfronteiriço que 
abrange parte dos territórios, exceto: 
 
a) da Argentina 
b) do Brasil 
c) do Chile  
d) do Paraguai 
e) do Uruguai 
 
20) A independência do Brasil aconteceu em 7 
de setembro de 1822, quando, supostamente, D. 
Pedro proclamou o grito da independência às 
margens do Rio Ipiranga, na atual cidade: 
 
a) de Belo Horizonte 
b) de Pernambuco  
c) de São Paulo 
d) do Rio de Janeiro 
e) de Salvador 
 
21) Em 11 de setembro, terroristas da Al-Qaeda, 
comandada por Osama Bin Laden, lançaram 
dois aviões contra os dois prédios do World 
Trade Center, as Torres Gêmeas, em Manhattan, 
no coração de Nova York. Em que ano 
aconteceu o ataque contra as Torres Gêmeas: 
 
a) 2001 
b) 2002 
c) 2003 
d) 2004 
e) 2005 
 
22) O Brasil é um país organizado em forma de 
República Federativa e está localizado: 
 
a) na Ásia  
b) na América do Sul 
c) na Europa  
d) na África 
e) na América do Norte 
 
23) Qual goleiro brasileiro que mais fez gols: 
 
a) Júlio Cesar 
b) Taffarel 
c) Marcelo Grohe  
d) Rogério Ceni  
e) Danilo Fernandes  
 
24) Quem é o atual presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol – CBF: 
 
a) Rogério Caboclo  
b) Marco Polo Del Nero  
c) Antônio Carlos Nunes Lima 
d) Ricardo Terra Teixeira 
e) José Maria Marin 
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25) A energia eólica é obtida: 
 
a) pela força da água dos rios. 
b) pela energia do sol. 
c) pela força dos ventos. 
d) pelo calor do interior da terra. 
e) de matérias orgânicas. 
 

Conteúdos Específicos 
 
26) De acordo com o art. 162, V do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir veículo com 
validade da Carteira Nacional de Habilitação 
vencida há mais de _____ dias é uma infração 
de natureza gravíssima. Assinale a alternativa 
que contempla corretamente o trecho acima: 
 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 25 
e) 30 
 
27) De acordo com o art. 259 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), a cada infração 
cometida são computados números de pontos. 
No caso de uma infração gravíssima quantos 
pontos são computados? 
 
a) 3 pontos. 
b) 5 pontos. 
c) 7 pontos. 
d) 4 pontos. 
e) 6 pontos.  
 
28) __________ é a velocidade máxima permitida 
nas estradas, onde não houver sinalização. 
Assinale a alternativa que contempla 
corretamente o trecho acima: 
 
a) 20km/h 
b) 50km/h 
c) 70km/h 
d) 90km/h 
e) 60km/h 
 
29) A placa de sinalização de regulamentação 
abaixo indica: 

 
a) Vire à esquerda. 
b) Sentido de circulação da via/pista. 
c) Passagem obrigatória. 
d) Dê a preferência. 
e) Curva à esquerda. 

30) A placa de sinalização de advertência abaixo 
indica: 
 

 
a) Confluência à direita. 
b) Via lateral à direita. 
c) Sentido único. 
d) Vire à direita. 
e) Siga em frente. 
 
 
 
 
 
 
 


