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INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 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 13 de janeiro de 
2020, 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 prazo de 14 e 15 de janeiro de 2020. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Em relação ao uso de mas e mais complete 
corretamente as lacunas: 
 
Preciso de férias, ______ estou sem tempo. 
Nesse ano a prova foi ______ difícil. 
Naquele dia não fazia sol, ______ mesmo assim 
foi a praia. 
Ela gosta do rapaz, ______ mesmo assim 
decidiu terminar com ele. 
 
a) Mas - mais - mas - mas 
b) Mais - mais - mas - mais 
c) Mas - mais - mais - mas 
d) Mais - mas - mais - mas 
e) Mais - mais - mas - mas 
 
02) No sentido da praia, os motoristas 
encontravam MOROSIDADE em todo o caminho.  
 
Sem acarretar prejuízo a frase, a palavra 
destacada pode ser substituída por, exceto: 
 
a) Demora 
b) Lentidão 
c) Pressa  
d) Lerdeza 
e) Vagareza 
 
03) São adjetivos, exceto:  
 
a) Impiedoso 
b) Caridoso 
c) Benevolente 
d) Saudade  
e) Travesso 
 
04) Em relação a compreensão e interpretação 
de palavra, EFÊMERO significa: 
 
a) Que ocorre todos os dias; particular do dia a dia; 

diário. 
b) Que conserva ou carrega o poder; que retém o 

poder; que domina; dominador. 
c) Mal-entendido ou consequência de se equivocar, 

de cometer um engano. 
d) Que pode ser caracterizado pelo excesso de 

dúvidas; que contém ou provoca dúvidas; 
incerto. 

e) Que tem curta duração, que é breve, transitório. 
 
05) São antônimos de OMISSÃO, exceto: 
 
a) Lacuna  
b) Atenção 
c) Cuidado 
d) Diligência  
e) Empenho   
 
 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) O primeiro nome dado ao Brasil foi: 
 
a) Vasco da Gama  
b) Terra das Missões  
c) Terras Jesuíticas   
d) Ilha de Vera Cruz 
e) Monte Pascoal 
 
07) A chegada de Pedro Álvares Cabral ao litoral 
do atual estado da Bahia, data conhecida como 
Descoberta do Brasil, aconteceu no dia:  
 
a) 21 de abril de 1580  
b) 07 de setembro de 1503 
c) 15 de novembro de 1550  
d) 22 de abril de 1500 
e) 15 de outubro de 1503 
 
08) O volume de chuvas é calculado por meio de 
um aparelho chamado: 
 
a) Anemômetro 
b) Pluviômetro 
c) Multímetro 
d) Altímetro 
e) Escalímetro 
 
09) As Olimpíadas de 2020 serão realizadas: 
 
a) no Japão 
b) na França 
c) na Correia do Norte 
d) na Itália 
e) na Turquia 
 
10) Quem foi a primeira mulher a ganhar um 
prêmio Nobel: 
 
a) Marie Curie 
b) Maria Goeppert-Mayer 
c) Aung San Suu Kyi 
d) Rigoberta Menchú Tum  
e) Gertrude Elion 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) As siglas PPD, ACC e CNH significam 
respectivamente: 
 
a) Permissão para Dirigir – Autorização para 

Conduzir Ciclomotores – Carteira Nacional de 
Habilitação 

b) Primeira Permissão de Direção – Autorização de 
Condução para Civis – Carteira Nacional de 
Habilitação 

c) Portador de Necessidades Especiais – 
Autorização de Condução de Ciclomotor – 
Carteira Nacional de Habilitação 

d) Porte para Direção – Autorização de Condução – 
Carteira de Habilitação 
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e) Primeira Permissão para Direção – Autorização 
da Circunscrição de Trânsito – Carteira Nacional 
de Habilitação  

 
12) São usadas em veículos que fazem 
transporte remunerado tanto de carga quanto de 
passageiros, caso dos táxis, ônibus, vans, 
caminhões. A placa tem fundo vermelho e letras 
brancas. Este tipo de placa é utilizada em 
veículos de qual categoria? 
 
a) Particular 
b) Aluguel 
c) Oficial 
d) Aprendizagem 
e) Representação 
 
13) São comportamentos corretos de um bom 
condutor: 
 

I. Manter o veículo em bom estado de 
funcionamento e conservação. 

II. Estar emocionalmente equilibrado, bem 
disposto e sóbrio. 

III. Portar a Carteira Nacional de Habilitação 
compatível com a categoria do veículo e 
dentro do prazo de validade. 

IV. Estar convenientemente calçado; não é 
permitido dirigir usando calçados que não 
se firmem nos pés ou que comprometam a 
utilização dos pedais. 

 
a) Somente I, II e III estão corretos. 
b) Somente II, III e IV estão corretos. 
c) Somente I, III e IV estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
e) Todos estão corretos. 
 
14) De acordo com o art. 252, I do Código de 
Trânsito Brasileiro, dirigir o veículo com o braço 
do lado de fora é uma infração de natureza 
__________ com penalidade de __________. 
Assinale a alternativa que contempla 
corretamente o trecho acima: 
 
a) Leve – Multa 
b) Média – Multa 
c) Grave – Multa e Apreensão do Veículo 
d) Gravíssima – Multa 
e) Gravíssima – Multa (2x) 
 
15) Qual placa de sinalização de 
regulamentação abaixo indica proibido trânsito 
de tratores e máquinas de obras? 
 
 
 
 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
16) A placa de sinalização de regulamentação 
abaixo indica: 

 
a) Ciclista, transite à esquerda 
b) Pedestre, ande pela direita 
c) Proibido trânsito de pedestres 
d) Proibido trânsito de bicicletas 
e) Ciclistas à esquerda, pedestres à direita 
 
17) A placa de sinalização de advertência abaixo 
indica: 

 
a) Peso bruto total limitado 
b) Peso máximo permitido por eixo 
c) Altura máxima permitida 
d) Peso limitado por eixo 
e) Proibido trânsito de veículos pesados 
 
18) A placa de sinalização de advertência abaixo 
indica: 
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a) Passagem sinalizada de ciclistas 
b) Pedestre ande pela esquerda 
c) Passagem sinalizada de pedestres 
d) Passagem de nível com barreira 
e) Área escolar 
 
19) Acerca dos gestos do agente da autoridade 
de trânsito a figura abaixo representa qual 
ordem? 

 
a) Ordem de parada para todos os veículos. 
b) Ordem de diminuição da velocidade. 
c) Ordem de seguir. 
d) Ordem de parada para os veículos da direita. 
e) Ordem de parada para os veículos da esquerda. 
 
20) (Primeiros Socorros) Uma vítima com 
suspeita de fratura nas costelas apresenta os 
seguintes sintomas, exceto: 
 
a) Dores intensas na cabeça, ao tentar se 

movimentar ou respirar. 
b) Corpo torcido. 
c) Amolecimento dos tecidos na área afetada. 
d) Deformações e deslocamentos. 
e) Se as pontas das costelas tiverem perfurado os 

pulmões, a vítima apresentará golfadas de 
sangue vermelho vivo pela boca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


