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INSTRUÇÕES

-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 20 questões, numeradas de 1 a 20.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem
cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertativa e o caderno de questões
ao fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
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Prefeitura Municipal de Lavrinhas
Processo Seletivo 01/2019
Função: Monitor Transporte
Português:

.
1. Sobre a tirinha, é correto afirmar que:
a) Os personagens que estavam conversando com o Menino Maluquinho não
gostaram da frase que ele sugeriu para ser o lema da empresa do tio.
b) A frase escolhida pelo Menino Maluquinho não é famosa, por isso seu tio
não quis usá-la.
c) O tio do menino tem uma empresa de dedetização, que geralmente causa a
“morte” de insetos, fato que impede que a frase seja associada ao negócio.
d) O Menino Maluquinho não possui capacidade para sugerir frases famosas.
2. É sinônimo de “lema”:
a) bordão.
b) produção.
c) auxílio.
d) regra.
3. Na frase: “Pena que o negócio dele é dedetização”, a palavra “pena” foi
utilizada com significado de:
a) Estrutura composta por ceratina que reveste o corpo das aves.
b) A arte de escrever; reunião de escritores; tipo ou forma de escrever.
c) Punição atribuída a quem cometeu um crime ou ato censurável;
condenação, castigo.
d) Lástima, estar com dó ou sentimento parecido.
4. O verbo querer na frase: “Meu tio queria usar uma frase famosa como lema
da empresa dele” está conjugado em qual tempo?
a) pretérito perfeito.
b) pretérito imperfeito.
c) pretérito-mais-que-perfeito.
d) futuro do pretérito.

5. Assinale a alternativa em que a separação de sílabas está correta:
a) que-ria; mor-rer; ne-gó-ci-o.
b) que-ri-a; mor-rer; ne-gó-ci-o.
c) que-ria; mo-rrer; negó-cio.
d) que-ri-a; mo-rrer; ne-gó-cii-o.
Conhecimentos Gerais
6-O Município de Lavrinhas terá como cores oficiais:
a) Vermelho, Amarelo e Branco
b) Branco e Azul
c) Amarelo e Vermelho
d) Azul, Amarelo e Branco
7-Segundo a Lei Orgânica de Lavrinhas, compete privativamente ao Prefeito
Municipal à iniciativa das Leis que versem sobre:
I - regime jurídico dos servidores;
II - criação de cargos, empregos e funções na Administração direta e
autárquica do Município ou aumento de sua remuneração,
III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual;
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do
Município
São corretas:
a) I, II e III
b) II, III e IV
c) I, III e IV
d) I, II, III e IV
8-Complete:
O poder Executivo é exercido ___________, com funções políticas, executivas
e administrativas.
a) Pelo povo
b) Pelos vereadores
c) Pelo Prefeito
d) Pelo Presidente da Câmara Municipal.
9-Consulta Pública é um mecanismo de publicidade e transparência utilizado
pela Administração Pública para obter informações, opiniões e críticas da
sociedade a respeito de determinado tema. A Prefeitura de Lavrinhas está
disponibilizando para consulta pública:
a) Contrato de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário a ser firmado entre Lavrinhas e a empresa SABESP
b) Mudanças no transito da cidade.
c) Consulta regularidade de condutores e veículos utilizados no transporte
individual remunerado de utilidade
d) Mudança de uniformes para servidor público da cidade.

10- Quem nasce em Lavrinhas é:
a) lavrinhense
b) lavrenhense
c) Lanhense
d) Lanvriense
Conhecimentos Específicos:
11. Sobre o transporte escolar e a função do monitor pode-se afirmar que:
a) A criança deverá ficar em pé enquanto o veículo estiver em movimento.
b) A criança só deve descer quando o veículo parar totalmente.
c) A criança deverá colocar o corpo para fora do veículo em movimento em
caso de vômito.
d) Deve-se autorizar o desembarque dos estudantes em locais alheios à escola
caso seja solicitado pelo estudante.
12. O Embarque e desembarque deve ser feito:
a) Exclusivamente no lado da calçada e, se possível, no mesmo lado da
escola.
b) Exclusivamente no mesmo lado da escola e, se possível, no lado da
calçada.
c) Exclusivamente no lado da rua e exclusivamente no mesmo lado da escola.
d) Não existe padrões para embarque e desembarque.
13. ANULADA

14. Sobre a relação do monitor de transporte com os alunos assinale a
afirmativa INCORRETA:
a) O monitor deve ser gentil e conduzir os alunos para que se acomodem com
segurança e da melhor maneira possível dentro do veículo.
b) O monitor deve demonstrar bom humor e paciência com os alunos durante o
trajeto.
c) O monitor não deve chamar a atenção dos alunos sob nenhuma hipótese.
Casos de conflito devem ser comunicados ao responsável pelo transporte de
alunos.
d) O monitor deve tratar os alunos com urbanidade e respeito.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, responda às próximas
03 (três) questões:
15. Qual direito da criança e do adolescente compreende os seguintes
aspectos: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários,
ressalvadas as restrições legais; opinião e expressão; crença e culto religioso;
brincar, praticar esportes e divertir-se; participar da vida familiar e comunitária,
sem discriminação; participar da vida política, na forma da lei; buscar refúgio,
auxílio e orientação?
a) à liberdade.
b) ao respeito.
c) à dignidade.
d) à integralidade.
16. Independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, a
colocação em família substituta far-se-á mediante:
a) acolhimento, amparo ou guarida.
b) família substitutiva, orfanato ou lar provisório.
c) guarda, tutela ou adoção.
d) abrigo, refúgio ou institucionalização.
17. “A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais
adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. A
liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de____________, podendo a
qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida,
ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor.” Completa corretamente
a lacuna:
a) três meses.
b) cinco meses.
c) seis meses.
d) oito meses.
Responda as próximas duas questões de acordo com a Lei Federal 9394/
1996:
18. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até _____ anos de
idade;
II - pré-escolas, para as crianças de ___________anos de idade.
Preenche corretamente as lacunas, respectivamente:
a) dois; três a quatro.
b) dois; três a cinco.
c) três; quatro a seis.
d) três; quatro a cinco.

19. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras
comuns:
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental.
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um
mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional.
III - atendimento à criança de, no mínimo, 3 (três) horas diárias para o turno
parcial e de 6 (seis) horas para a jornada integral.
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a
frequência mínima de 90% (noventa por cento) do total de horas.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) todas afirmativas.
20. Sobre os primeiros socorros, é correto afirmar que:
a) Em casos de hemorragia, deve-se colocar borra de café sobre a ferida e
depois usar um pano limpo para comprimir o local.
b) Em casos de queimadura, o uso de clara de ovo, pasta de dente, manteiga
causa um alívio imediato sendo indicados somente no momento do evento.
c) No caso de ingestão de substâncias tóxicas o ideal é fazer a criança ingerir
bastante leite caso não consiga provocar vômitos.
d) Não insistir em remover objetos em ouvidos e nariz. Esses devem ser
retirados por especialistas, com material adequado.

