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INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D e 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 14 de junho 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 15 e 16 de junho de 2021. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Acerca do uso correto dos porquês, assinale 
a alternativa incorreta:  
 
a) Porquê ele ainda não voltou da escola? 
b) Volte logo porque precisamos ir ao 

supermercado. 
c) Meu pai faltou ao trabalho porque ficou doente. 
d) Você brigou com ele, por que? 
e) Preciso compreender o porquê você fez isso. 
 
02) Acerca do uso do mau e mal, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Você não é um mau amigo, mas está sempre de 

mau humor. 
b) Estou passando mal. 
c) Ela sempre está mal-humorada. 
d) Fiquei mau depois de ver você. 
e) A comida da festa foi mal preparada.  
 
03) Dadas as frases:  
 
1. No quintal, as vezes um galo canta. 
2. Ela é uma criança feliz. 
3. Seu namorado é um homem leal. 

 
Os vocábulos destacados são classificados 
respectivamente como: 
 
a) Advérbio – artigo – adjetivo  
b) Artigo – adjetivo – adjetivo 
c) Adjetivo – advérbio – artigo 
d) Advérbio – adjetivo – artigo  
e) Artigo – advérbio – artigo 
 
04) “É assim que o mundo termina, não com um 
estrondo, mas com uma choradeira.” 
Fonte: https://citacoes.in/topicos/estrondo/ 
 
Sem acarretar prejuízo a frase, o termo em 
destaque pode ser substituído por, exceto: 
 
a) Zoada  
b) Barulho 
c) Melancolia  
d) Estampido 
e) Estouro 
 
05) É uma palavra com 5 fonemas: 
 
a) Guerra 
b) Também 
c) Pele 
d) Carro 
e) Hélice 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Na idade adulta, o esqueleto humano é 
constituído por quantos ossos: 
 
a) 238 
b) 206 
c) 197 
d) 351 
e) 257 
 
07) É um dos estados físicos da água em que 
ocorre a mudança do estado sólido para o 
líquido. Acerca das mudanças dos estados 
físicos da água essa passagem denomina-se: 
 
a) Vaporização 
b) Solidificação 
c) Fusão 
d) Ebulição  
e) Calefação 
 
08) Ao citar Formula 1, a que esporte nos 
referimos: 
 
a) MMA 
b) Ciclismo 
c) Muay Thai 
d) Atletismo 
e) Automobilismo 
 
09) O que é o Big Ben localizado em Londres:  
 
a) Uma torre 
b) Um sino 
c) Uma ponte 
d) Um museu 
e) Um castelo 
 
10) Como é chamado o movimento que a Terra 
realiza em torno do Sol: 
 
a) Translação 
b) Rotação  
c) Precessão 
d) Nutação 
e) Deslocamento do periélio 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) De acordo com o art. 60 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), as vias abertas à 
circulação, de acordo com sua utilização, 
classificam-se em: 
 

I. Vias urbanas 
II. Vias rurais 

III. Acostamento 
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a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Somente I está correto. 
e) Todos estão corretos. 
 
12) De acordo com o art. 61 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), a velocidade máxima 
permitida para a via será indicada por meio de 
sinalização, obedecidas suas características 
técnicas e as condições de trânsito. Nas 
rodovias de pista dupla, onde não existir 
sinalização regulamentadora, a velocidade 
máxima será de _____ para automóveis, 
camionetas e motocicletas. Assinale a 
alternativa correta: 
 
a) 120km/h 
b) 110km/h 
c) 90km/h 
d) 80km/h 
e) 60km/h 
   
13) Em uma via onde a velocidade máxima é de 
60km/h, qual será a velocidade mínima 
permitida, respeitadas as condições 
operacionais de trânsito e da via? 
 
a) 50km/h 
b) 40km/h 
c) 30km/h 
d) 20km/h 
e) 10km/h 
 
14) De acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), acerca da sinalização de 
trânsito, marque V para Verdadeiro, F para Falso 
e na sequência assinale a alternativa correta: 
 
(___) Nas vias públicas e nos imóveis é proibido 
colocar luzes, publicidade, inscrições, 
vegetação e mobiliário que possam gerar 
confusão, interferir na visibilidade da 
sinalização e comprometer a segurança do 
trânsito. 
(___) É proibido afixar sobre a sinalização de 
trânsito e respectivos suportes, ou junto a 
ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, 
legendas e símbolos que não se relacionem 
com a mensagem da sinalização. 
(___) O órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via poderá retirar ou 
determinar a imediata retirada de qualquer 
elemento que prejudique a visibilidade da 
sinalização viária e a segurança do trânsito, 
com ônus para quem o tenha colocado. 
 
a) F-F-F 
b) V-V-F 
c) V-F-F 
d) F-V-V 
e) V-V-V 

15) O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), prescreve os casos em que será 
obrigatória a expedição de novo Certificado de 
Registro de Veículo. Nesse sentido marque V 
para Verdadeiro e F para Falso e na sequência 
assinale a alternativa correta: 
 
(___) Quando for transferida a propriedade. 
(___) Quando o proprietário mudar o Município 
de domicílio ou residência. 
(___) Quando for alterada qualquer 
característica do veículo. 
(___) Quando houver mudança de categoria. 
 
a) V-F-V-F. 
b) V-V-V-V. 
c) F-F-F-F. 
d) F-V-F-V. 
e) V-F-F-V. 
 
16) De acordo com o art. 148-A do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), os condutores das 
categorias ________ deverão comprovar 
resultado negativo em exame toxicológico para 
a obtenção e a renovação da Carteira Nacional 
de Habilitação. Assinale a alternativa que 
contempla corretamente o trecho acima: 
 
a) A, B e C 
b) A, C e D 
c) A, D e E 
d) B, C e D 
e) C, D e E 
 
17) De acordo com o art. 180 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), ter seu veículo 
imobilizado na via por falta de combustível é 
uma infração de natureza: 
 
a) Leve 
b) Média 
c) Grave  
d) Gravíssima 
e) Não gera infração 
 
18) A placa de sinalização de advertência abaixo 
indica: 

 
a) Estreitamento de pista à direita. 
b) Confluência à direita. 
c) Duplo sentido de circulação. 
d) Passagem obrigatória. 
e) Via lateral à direita. 
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19) A placa de sinalização de advertência abaixo 
indica: 

 
a) Pista sinuosa à esquerda. 
b) Sentido de circulação da via ou pista. 
c) Siga em frente ou à esquerda. 
d) Vire à esquerda. 
e) Curva à esquerda. 
 
20) A placa de sinalização de advertência abaixo 
indica: 

 
a) Alfândega. 
b) Entroncamento em “Y”. 
c) Junções sucessivas. 
d) Cruz de Santo André. 
e) Ferrovia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


