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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 19 de abril de 
2021, 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 20 e 22 de abril de 2021. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Dadas as frases: 
 
1. Ele passeava sempre com o cachorro. 
2. A moça é extremamente organizada. 
3. Ele passou no Processo Seletivo. 
 
Os vocábulos destacados são classificados, 
respectivamente como: 
 
a) Artigo – Adjetivo – Pronome 
b) Adjetivo – Pronome – Artigo 
c) Pronome – Artigo – Adjetivo 
d) Adjetivo – Artigo – Pronome 
e) Artigo – Pronome – Adjetivo 
 
02) Acerca dos fonemas das palavras assinale a 
alternativa incorreta:   
 
a) A palavra BEM tem 2 fonemas 
b) A palavra QUE tem 2 fonemas 
c) A palavra VERMELHO tem 7 fonemas 
d) A palavra HÉLICE tem 6 fonemas 
e) A palavra ESCOLA tem 6 fonemas 
 
03) Acerca do uso de mal e mau assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Afaste os maus pensamentos. 
b) Acordei me sentindo muito mal.  
c) A professora sempre está de mau humor. 
d) O carro apresentava um mal desempenho. 
e) Ela não imagina o mal que isso faz. 
 

Matemática 
 
04) O preço de custo de uma furadeira é de R$ 
240,00 e foi vendida com um desconto de R$ 
36,00 sobre esse preço de custo. Então a taxa 
percentual de desconto em relação ao valor de 
custo foi de: 
 
a) 10% 
b) 12,5% 
c) 15% 
d) 17,5% 
e) 19% 
 
05) Para realizar uma terraplanagem em uma 
propriedade no Município de São Miguel da Boa 
Vista, uma máquina levou 13 horas. Sabendo 
que o valor cobrado por hora é de R$ 140,00 e 
que havia um desconto de 3% do valor total, 
qual o valor a ser pago?  
 
a) 1.765,40 
b) 1.650,00 
c) 1.465,00 
d) 1.567,50 
e) 1.820,00 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) A fronteira terrestre representa cerca de 68% 
de toda a extensão dos limites territoriais 
brasileiros, colocando o Brasil em contato com 
dez outras nações sul-americanas. Sendo 
assim, assinale a alternativa que consta 
corretamente o nome de um país que faz 
fronteira ao norte com o Brasil: 
 
a) Suriname 
b) Paraguai 
c) Uruguai 
d) Equador 
e) Peru 
 
07) A primeira vila no Brasil foi fundada por 
Martim Afonso de Souza em 22 de janeiro de 
1532. Assinale a opção que apresenta 
corretamente o nome da vila: 
 
a) São Paulo 
b) Rio de Janeiro 
c) Salvador 
d) São Vicente 
e) Recife 
 
08) Oscar Daniel Bezerra Schmidt, o maior nome 
do basquete masculino no Brasil, ganhou um 
apelido por seu talento e dedicação ao basquete 
brasileiro. Assinale a alternativa que apresenta 
de forma correta o apelido que Oscar recebeu: 
 
a) Mão de Ouro 
b) O Animal 
c) Mão Santa 
d) Oscarzinho 
e) Mágico 
 
09) Religião monoteísta que acredita na 
existência da alma e na vida após a morte, os 
rituais são realizados por meio de cânticos, 
danças, batidas de tambores, oferendas de 
vegetais, minerais, objetos e, às vezes sacrifício 
de alguns animais. 
O texto acima apresenta características de qual 
religião: 
 
a) Catolicismo 
b) Candomblé 
c) Evangelismo 
d) Budismo 
e) Hinduísmo 
 
10) Desde a retomada das eleições diretas para 
Presidente da República no Brasil, há mais de 
30 anos, apenas sete mulheres se candidataram 
ao posto máximo do Executivo. Assinale a 
opção que apresenta de maneira correta o nome 
da primeira mulher a se candidatar ao posto 
máximo do Executivo: 
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a) Thereza Ruiz 
b) Ana Maria Rangel 
c) Heloísa Helena  
d) Dilma Rousseff 
e) Lívia Maria Ledo Pio de Abreu 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna abaixo: 
 
“Compõe o Sistema Nacional de Trânsito: o 
_______________, coordenador do Sistema e 
órgão máximo normativo e consultivo;” 
 
a) DETRAN 
b) CETRAN 
c) DNIT 
d) CONTRAN 
e) DENATRAN 
 
12) A placa de sinalização de regulamentação 
abaixo indica: 

 
a) Comprimento máximo permitido 
b) Trecho em obras 
c) Circulação exclusiva de caminhão 
d) Sentido único 
e) Pesagem obrigatória 
 
13) A placa de sinalização de advertência abaixo 
indica: 

 
a) Estreitamento de pista à esquerda 
b) Via lateral à direita 
c) Confluência à esquerda 
d) Sentido duplo  
e) Fim de pista dupla 
 
14) De acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, art. 138, o condutor de veículo 
destinado à condução de escolares deve 
satisfazer os seguintes requisitos: 
 

I. Ter idade superior a vinte e um anos. 
II. Ser habilitado na categoria D. 

III. Não ter cometido mais de uma infração 
gravíssima nos 12 (doze) últimos meses. 

IV. Ser aprovado em curso especializado, nos 
termos da regulamentação do CONTRAN. 

a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente II, III e IV estão corretos. 
d) Somente IV está incorreto. 
e) Todos estão corretos. 
 
15) As placas de sinalização de advertência 
abaixo indicam, respectivamente: 

1 -  2 -  
 
a) 1 – Pista irregular; 2 – Depressão. 
b) 1 – Saliência; 2 – Pista irregular. 
c) 1 – Depressão; 2 – Saliência. 
d) 1 – Lombada; 2 – Pista irregular. 
e) 1 – Pista irregular; 2 – Lombada.  
 
16) Identifique a placa de sinalização de 
regulamentação que indica “largura máxima 
permitida”: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
17) De acordo com o art. 165-B do Código de 
Trânsito Brasileiro, conduzir veículo para o qual 
seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E 
sem realizar o exame toxicológico previsto no § 
2º do art. 148-A deste Código, após 30 (trinta) 
dias do vencimento do prazo estabelecido é 
uma infração de natureza: 
 
a) Leve 
b) Média 
c) Grave 
d) Gravíssima 
e) Agravante 
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18) (Mecânica) O sistema de arrefecimento é 
responsável pela dissipação do calor para que 
não haja superaquecimento do motor. Marque V 
para verdadeiro e F para Falso acerca das 
causas frequentes de superaquecimento de 
motores: 
 
(___) Defeito na tampa do reservatório. 
(___) Falta de líquido no reservatório. 
(___) Avaria elétrica na ventoinha. 
(___) Defeito no termostato. 
 
a) F-V-V-V 
b) F-F-F-F 
c) V-F-V-F 
d) F-V-V-F 
e) V-V-V-V 
 
19) Assinale a alternativa que contempla 
corretamente o trecho abaixo acerca do limite 
de velocidade em vias não sinalizadas:  
 
“A velocidade máxima permitida nas vias 
arteriais é de _____. 
Nas estradas a velocidade máxima permitida é 
de _____.” 
 
Respectivamente temos: 
 
a) 30km/h – 40km/h 
b) 40km/h – 60km/h 
c) 60km/h – 80km/h 
d) 60km/h – 60km/h 
e) 60km/h – 90km/h 
 
20) De acordo com o art. 41 do Código de 
Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo só 
poderá fazer uso de buzina, desde que em toque 
breve, nas seguintes situações: 
 

I. Para fazer as advertências necessárias a fim 
de evitar acidentes. 

II. Fora das áreas urbanas, quando for 
conveniente advertir a um condutor que se 
tem o propósito de ultrapassá-lo. 

III. Entre as vinte e duas e as seis horas. 
 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Somente II está correto. 
e) Todos estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


