Cargo: Monitor de Transporte
Português

1. Baseando-se na tirinha, o personagem Cascão exclama: "Ganhei!" pois:
a) É uma maneira de dizer que ele não toma banho.
b) Ele explica que toma banho durante mais tempo que os outros personagens.
c) Ele é mais esperto que os outros personagens.
d) Trata-se de um personagem extremamente competitivo e não aceita derrotas.
2- Na frase: Chorou um rio de lágrimas, a figura de linguagem é:
a) Metáfora
b) Hipérbole
c) Catacrese
d) Sinestesia
3-Complete: Soube que mais de dez crianças se .......- a participar dos jogos que tu e
ele ......
a) negou – organizou
b) negou – organizastes
c) negaram – organizaste
d) negaram – organizastes
4- “Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada”
(Manuel Bandeira)
Ao ler esses versos de Manuel Bandeira, pode-se dizer que:
I – O poema reflete a busca do autor para a liberdade.
II – No poema há o entendimento que o autor já viveu em Pasárgada, como se lá fosse a
sua própria morada de outrora
III – O poema ressalta a ideia do poeta de uma fuga para um lugar melhor.
IV – Em Pasárgada, o autor teria a possibilidade de viver aventuras amorosas e a
satisfação de desejos eróticos.

Estão corretos apenas os itens:
a) I e IV.
b) II e III.
c) I e III.
d) I, II, III e IV.
5-Sobre a tirinha abaixo, é correto afirmar que:
a) O vendedor de pipoca se assusta com a simplicidade da garotinha que se contenta com
restos de pipoca.
b) O personagem Cebolinha se mostra machista e mal-educado pedindo a pipoca antes da
colega.
c) Para se compreender o sentido da tirinha, Mauricio de Sousa leva em consideração que
seu leitor já tem conhecimento prévio que a personagem Magali é conhecida por ser gulosa.
d) Magali é uma menina simples e só irá comer pipoca caso Cebolinha ofereça.

Conhecimentos Gerais
6-O Dia da Mulher ocorreu dia 8 de março. Esta data está no calendário da ONU desde
1975 e faz alusão a:
a) um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911.
b) um evento onde foi discutida a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da
mulher em 1910 na Alemanha.
c) em uma manifestação ocorrida em 1923 no México por mulheres que requeriam direito
ao voto.
d) um evento de 1917, na Rússia, quando houve uma grande manifestação de mulheres
contra o custo de vida e o desemprego.

7. O Brasil inteiro voltou as atenções, no dia 25 de janeiro, para o município de Brumadinho

(MG), região metropolitana de Belo Horizonte. Era início da tarde quando os meios de
comunicação do país começaram a divulgar informações que uma barragem havia se
rompido. Com o rompimento, a lama conseguiu atingir o Rio Paraopeba, que fica a mais de
5 quilômetros do local da barragem. O rio é um dos principais afluentes do:
a) Rio Doce.
b) Tietê.
c) Rio Amazonas.
d) São Francisco.
8. No dia 11 de fevereiro, um helicóptero caiu sobre um trecho do Rodoanel que dá acesso
à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo, matando o jornalista e apresentador:
a) Lauro Jardim.
b) Reinaldo Azevedo.
c) Ricardo Boechat.
d) Fernando Gabeira.
9- Complete:
Oitavo estado mais populoso do país e com a terceira maior taxa de mortes violentas em
2017 (atrás apenas do Rio Grande do Norte e do Acre), o __________ entrou em crise de
segurança pública no início de Janeiro. Foram contabilizados 205 ataques desde o início do
ano, em 46 cidades do estado. As facções criminosas atuavam especialmente no período
da noite, incendiando ônibus e atirando em delegacias, agências bancárias e prédios
públicos.
a) Ceará.
b) Paraíba.
c) Pernambuco.
d) Piauí.
10- Qual o nome do padroeiro de Queluz?
a) Nossa Senhora da Luz
b) São João Batista
c) Jesus
d) São Miguel Arcanjo
11- Em que ano Queluz transformou em cidade de interesse turístico?
a) 2017
b) 2015
c) 1995
d) 2018
12- Qual vereador promulgou a primeira Lei Orgânica do Município?
a) Laurindo Joaquim da Silva Garcez
b) Altair Carlos Monteiro Prina
c) Fernando Marcondes
d) Francisco Pinto
13- O nome da cidade de Queluz teve origem:

a) No alto da serra bandeirantes avistaram uma clareira de luz e bradaram: Que luz,
dando origem ao nome da cidade.
b) Foi uma homenagem prestada à família reinante, tendo a localidade recebido o
nome do palácio perto de Lisboa, em Portugal.
c) O nome foi sugerido pelo bispo em 1882 em homenagem a Nossa senhora da Luz
d) Os índios puris em 1880 faziam danças reverenciando a Luz
14- De acordo com a Lei Orgânica do Município de Queluz, as sessões da Câmara, só
poderão ser abertas pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo seu substituto, com a
presença de, no mínimo:
a) metade dos seus membros.
b) 1/4 (um quarto) dos seus membros.
c) 1/3 (um terço) dos seus membros.
d) 90% (noventa por cento) dos seus membros.
15- De acordo com a Lei Orgânica do Município de Queluz, constituem bens do Município:
a) todas as coisas móveis e imóveis.
b) todas as coisas imóveis e ações.
c) todas as coisas móveis e ações.
d) todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam.

Conhecimentos específicos
16- A placa abaixo significa:

a)
b)
c)
d)

Crianças
Área reservada para futebol
Área escolar
Permitido jogar bola na rua

17 –A alternativa que mostra o significado respectivo das placas é:

a)
b)
c)
d)

Área de passagem escolar e Área de passagem de pedestres;
Passagem sinalizada de escolares e Passagem sinalizada de pedestres;
Faixa de escolares e Faixa de pedestres;
Passagem sinalizada de escolares e Faixa de pedestres;

18-A colocação de uma placa de ______________ fica determinada a partir do exame
apurado das condições do local ou da via e do comportamento dos usuários. A sua
localização tem como fatores determinantes a velocidade prevalecente na via e a
existência de condições potencialmente perigosas.
A alternativa que preenche corretamente a lacuna é:
a) Aviso.
b) Prevenção
c) Advertência
d) Regulamentação
19-Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), “ A criança e o adolescente
têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua _____________, preparo
para o exercício da cidadania e qualificação para o _____________.”
A alternativa que preenche corretamente as lacunas é:
a) Personalidade e mundo
b) Pessoa e mundo
c) Pessoa e trabalho
d) Personalidade e trabalho
20- Quanto às funções de um monitor de transporte escolar, analise as afirmações abaixo.
I - Cuidar da segurança e integridade do aluno durante o trajeto para a escola;
II – Controlar embarque e desembarque dos alunos;
III – Segurar as mochilas dos alunos;
São corretas apenas as afirmativas.
a)
b)
c)
d)

I e II
II e III
I e III
I, II e III

21 – Durante o trajeto, um aluno agrediu outro. Como forma de correção, o monitor de
transporte deixou o agressor de castigo sentado na frente e fez que ele se desculpasse

com todos os demais alunos e por final, ser o último a descer, servindo de exemplo para os
outros alunos.
Segundo o ECA, o monitor agiu:
a)
b)
c)
d)

Corretamente, pois está educando o aluno;
Incorretamente, pois não é sua função tomar conta dos alunos;
Corretamente, pois assim os demais alunos não cometerão o mesmo ato;
Incorretamente, pois não está velando pela dignidade do aluno;

22- O monitor de alunos percebeu que um grupo de alunos estava gritando e falando
palavrões durante o trajeto. A forma correta de ele agir é:
a)
b)
c)
d)

Pedir para o motorista parar o veículo e fazer o grupo descer;
Conversar calmamente, explicando as regras do transporte;
Gritar e xingar para que eles vejam quem manda;
Ligar e convocar todos os pais para que eles sejam responsabilizados;

23 – Caso ocorra um acidente de trânsito, a forma correta do monitor de transporte agir é:
a)
b)
c)
d)

Ir socorrer as vítimas;
Entrar em pânico e perder o controle;
Ficar calmo e acalmar as crianças, pois sua função é zelar pelas crianças;
Sair correndo;

24 – O sangramento do nariz ou hemorragia nasal ocorre quando algum vaso sanguíneo se
rompe. Se algum aluno apresenta sangramento nasal, a forma correta de agir é:
a)
b)
c)
d)

Colocar a cabeça do aluno entre os joelhos e deixar o fluxo de sangue parar sozinho;
Colocar a cabeça do aluno para trás;
Deitar o aluno com a face virada para cima;
Pressionar a narina que sangra por 3 minutos;

25 – Uma convulsão ocorre quando há uma atividade elétrica anormal do cérebro. Essa
atividade anormal pode passar despercebida ou, em casos mais graves, pode produzir uma
alteração ou perda de consciência acompanhada de espasmos musculares involuntários.
Se um aluno começar a ter uma convulsão, analise as alternativas sobre como socorre-lo:
I-Tentar repousar o aluno suavemente no chão, caso ela dê sinais de que irá cair;
II-Se o aluno vomitar, vire o aluno para o lado;
III-Coloque a mão na boca do aluno para evitar que a língua enrole;
São alternativas corretas apenas:
a)
b)
c)
d)

I e II
II e III
I e III
I, II e III

