CARGO:MONITOR DE TRANSPORTE
Português
Leia atentamente o poema Canção de
Cecília Meireles, escritora brasileira,
para responder às questões de 1 a 5.
Canção
Pus o meu sonho num navio
e o navio em cima do mar;
- depois, abri o mar com as mãos,
para o meu sonho naufragar
Minhas mãos ainda estão molhadas
do azul das ondas entreabertas,
e a cor que escorre de meus dedos
colore as areias desertas.
O vento vem vindo de longe,
a noite se curva de frio;
debaixo da água vai morrendo
meu sonho, dentro de um navio...
Chorarei quanto for preciso,
para fazer com que o mar cresça,
e o meu navio chegue ao fundo
e o meu sonho desapareça.
Depois, tudo estará perfeito;
praia lisa, águas ordenadas,
meus olhos secos como pedras
e as minhas duas mãos quebradas.
01. A temática principal do texto é:
a) A revolta de uma pessoa que passou
a vida fazendo planos e vê seus
sonhos naufragarem sozinhos.
b) A tristeza e desilusão de um
indivíduo que abre mão dos seus
sonhos.
c) A alegria de quem vê seus sonhos
serem abraçados por muitas outras
pessoas, fazendo alusão a um “mar de
gente”.
d). A incerteza diante do futuro. O eu
lírico não sabe o que fazer com seus
sonhos

02. A figura de linguagem presente nos
versos “Minhas mãos ainda estão
molhadas / do azul das ondas
entreabertas,” é:
a)Metonímia.
b)Pleonasmo.
c)Paradoxo.
d)Onomatopeia.
03. Nos versos “Chorarei quanto for
preciso, / para fazer com que o mar
cresça, / e o meu navio chegue ao
fundo / e o meu sonho desapareça.”,
pode-se identificar um sentimento
predominante, que seria:
a)Alívio, pelo naufrágio do sonho
impossível.
b)Alegria, que leva às lagrimas, por
conseguir dividir o sonho com
outras pessoas.
c)Ansiedade, para que o sonho
naufrague
rapidamente
e
irreversivelmente.
d)Revolta, pelos sonhos terem sido
apropriados por outrem.
04. Acerca do verbo presente no verso
“Pus meu sonho num navio”, pode-se
afirmar que:
a) Está conjugado incorretamente
b) Está conjugado no pretérito
imperfeito do indicativo.
c) É um verbo regular.
d) Está conjugado no pretérito perfeito
do indicativo.
05. No verso “Debaixo da água vai
morrendo”, o vocábulo “debaixo”
pertence à mesma classe gramatical
de:
a)“Minhas”, em “Minhas mãos ainda
estão molhadas”.
b)“Perfeito”, em “Depois, tudo estará
perfeito”.
c)“Pus”, em “Pus meu sonho num
navio”.
d) Longe”, em “O vento vem vindo de
longe”.

CONHECIMENTOS GERAIS
06. 9- Estados Unidos, o Reino Unido

e a França anunciaram que lançaram
um ataque em conjunto, em abril de
2018 contra estabelecimentos de
armas químicas na:
a)
Síria
b)
Egito
c)
Alemanha
d)
Irã
07. A febre amarela, do Brasil é
transmitida por:
a)
Mosquito
b)
Macaco
c)
Picada cobra
d)
Alimentação contaminada
08. "A partir do pôr do sol do
dia 18/04/2018, os judeus dão início
às comemorações dos 70 anos
____________. Apesar de a data
históricater sido em 14 de maio, os
judeus comemoram hoje pois
seguem o calendário judaico, que é
diferente do calendário gregoriano e
baseado nos ciclos da Lua."
Completa corretamente a lacuna:
a) da criação da Organização das
Nações Unidas (ONU).
b) da queda do nazismo.
c) da criação do Estado de Israel.
d) do fim do Holocausto.
09. O ex-presidente Lula está preso
em:
a) Curitiba
b) São Paulo
c) Brasília
d) Minas Gerais
10. A Lei Orgânica Municipal de
Lavrinha
poderá
ser
emendada
mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos
membros da Câmara Municipal.
II - do Prefeito Municipal.
III - de iniciativa popular.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas I

b) Apenas II
c) Apenas III
d) I, II e III

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
11. Assinale a alternativa correta:
a) Uma criança no trânsito é mais
vulnerável em relação ao adulto por
não ter consciência dos perigos; não
saber julgar os riscos do trânsito; não
entender os sinais de trânsito; ter visão
periférica restrita.
b) O monitor deve orientar o aluno a
ficar em pé próximo à porta do
ônibus/van escolar quando estiver
perto de sua casa para facilitar sua
saída.
c) O monitor deve chamar todos os
alunos por apelidos para demonstrar
sua intimidade e reconhecimento
individual.
d) Para manter um bom convívio com
as crianças, o monitor deve contar
piadas, distribuir balas, deixar as
crianças mais livres para brincarem
durante o transporte.
12. São funções do monitor, exceto:
a) Zelar pela limpeza do transporte
durante e depois do trajeto.
b) Elaborar relatórios e indicar soluções
sobre dificuldades no desenvolvimento
social e afetivo do aluno.
c) Identificar a instituição de ensino dos
respectivos alunos e deixá-los dentro
do local.
d) Ajudar os alunos a subir e descer as
escadas dos transportes.
13. Para realizar um bom atendimento
no transporte escolar, o monitor deve:
a) usar gírias da linguagem local
facilitando a comunicação com pais e
responsáveis.
b) estar disponível para atender pais ou
responsáveis em qualquer horário,
inclusive fora do seu horário de
trabalho.
c) não oferecer ajuda adicional à pais
ou
responsáveis
que
tenham
dificuldade para embarcar a criança no
transporte pois o atendimento deve ser
igual para todos.

d) ouvir atentamente a reclamação de
um pai em relação ao atendimento
tentando entender a causa de sua
frustração.
14. É extremamente importante que as
escolas desenvolvam projetos de
Educação para o Trânsito. Julgue:
I. Estes programas podem contribuir
para formar pedestres, passageiros e
futuros condutores de veículos mais
conscientes
da
importância
de
comportamentos
adequados
no
trânsito.
II. É importante abordar com os alunos
a questão do respeito às leis, como a
obrigatoriedade do uso do cinto de
segurança e do capacete, o transporte
de crianças no banco traseiro, a
segurança de pedestres, dentre outros.
III. A educação para o trânsito
representa, acima de tudo, um
exercício de cidadania, ao contribuir
para melhorar a vida em sociedade, na
medida em que pode evitar futuras
transgressões às leis de trânsito, as
quais podem acarretar acidentes que
afetam não apenas o infrator, mas
colocam em risco a vida de outros
cidadãos.
São corretas:
a) apenas afirmativa I
b) I e II
c) I e III
d) I, II e III.
15. Em uma criança de 01 a 08 anos e
no adolescente CONSCIENTE, qual
procedimento de primeiros socorros
deve ser realizado em caso de
OBSTRUÇÃO GRAVE das vias aéreas
por corpo estranho?
a) deve-se incentivar a vítima a tossir
vigorosamente, pois a tosse forte é o
meio mais efetivo de remover um corpo
estranho.
b) devem ser aplicados golpes nas
costas alternados com compressões
torácicas rápidas.
c) deve-se deitar o paciente em
decúbito dorsal sobre superfície rígida;
realizar abertura das vias aéreas e
iniciar manobras de ressuscitação
cardiopulmonar.

d) deve-se realizar compressões
abdominais rápidas, também chamada
de manobra de Heimlich.
16. De acordo com a Lei nº 93/94 de
1996, assumir o transporte escolar dos
alunos da rede municipal é atribuição:
a) do Município.
b) do Estado.
c) da União.
d) dos docentes.
17. A Constituição Brasileira vigente
afirma no seu artigo 23 que cuidar da
saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência; é:
a)

Competência
comum
da
Família, da Comunidade, e dos
Municípios.
b) Competência
comum
dos
Conselhos dos Deficientes e
Municípios.
c) Competência comum da União,
das Secretarias Municipais e
Estados.
d) Competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
18. De acordo a Lei 8.069 de
13/07/1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente; sobre a colocação em
família
substituta,
assinale
a
INCORRETA:
a) A colocação em família substituta
far-se-á mediante guarda, tutela ou
adoção,
independentemente
da
situação jurídica da criança ou
adolescente.
b) Tratando-se de maior de 5 (cinco)
anos de idade, será necessário seu
consentimento, colhido em audiência.
c) Não se deferirá colocação em família
substituta a pessoa que revele, por
qualquer modo, incompatibilidade com
a natureza da medida ou não ofereça
ambiente familiar adequado.
d) A colocação em família substituta
estrangeira
constitui
medida
excepcional, somente admissível na
modalidade de adoção.

19. De acordo a Lei 8.069 de
13/07/1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente, Do
Direito
à
Profissionalização e à Proteção no
Trabalho,
assinale
a
alternativa
CORRETA:
a) É proibido qualquer trabalho a
menores de dezoito anos de idade,
salvo na condição de aprendiz.
b) A remuneração que o adolescente
recebe pelo trabalho efetuado ou a
participação na venda dos produtos de
seu trabalho desfigura totalmente o
caráter educativo.
c) Ao
adolescente
portador
de
deficiência é assegurado trabalho
protegido.
d) Ao adolescente até vinte e um anos
de idade é assegurada bolsa de
aprendizagem.
20. De acordo com a Constituição
Federal,
assinale
a
alternativa
incorreta: Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
a) homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição.
b) ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei.
c) ninguém será submetido a tortura
nem a tratamento desumano ou
degradante.
d) é livre a manifestação do
pensamento,
sendo
garantido o
anonimato.

