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INSTRUÇÕES

-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 25 questões, numeradas de 1 a 25.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, preferencialmente 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 e o caderno de questões ao fiscal.
- Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
-

Ao entregar a prova o candidato deverá deixar o prédio e não poderá utilizar os sanitários.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
Processo Seletivo 02/2022
Cargo: Monitor de Transporte Escolar
PORTUGUÊS
SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS
A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são 6 horas: há tempo…
Quando se vê, já é 6ª-feira…
Quando se vê, passaram 60 anos!
Agora, é tarde demais para ser reprovado…
E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade,
eu nem olhava o relógio
seguia sempre em frente…
E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.
Mário Quintana
Responda as questões de acordo com o poema acima:
1-Assinale a alternativa incorreta.
a) Os números nos primeiros versos, “6 horas”, “6ª-feira”, “60 anos”, indicam a
passagem do tempo como o bater de um ponteiro de relógio.
b) O poema fala da urgência de viver sem deixar para depois o que se quer
fazer.
c) O uso repetitivo do numeral 6 não faz referência ao significado negativo que
o número do título do poema é associado.
d)O eu-lírico não quer falhar na missão de viver a vida, quer continuar seguindo
em frente.
2-Qual tempo verbal exprime um desejo no poema de Mário Quintana no
trecho “e se me dessem – um dia – uma outra oportunidade”?
a) Pretérito imperfeito do modo subjuntivo.
b) Pretérito imperfeito do modo indicativo.
c) Pretérito perfeito do modo subjuntivo.
d) Pretérito imperfeito do modo indicativo.
3-Segundo o texto;
I-O sujeito lírico reflete acerca da condição humana e a passagem inevitável do
tempo.
II- No verso inicial demonstra a vida como "uns deveres que nós trouxemos
para fazer em casa", transmite a ideia de que os indivíduos nascem com uma
missão para cumprir.
III-Os números referidos formam o título do poema: "Seiscentos e sessenta e
seis". É clara a simbologia bíblica presente na escolha deste número,
associado ao Mal, à destruição.

IV-Para o autor , do nada, o tempo voa e quando reparamos passaram
décadas (“60 anos”) e continuamos adiando a vida.
Está correto em:
a) I e IV
b) I,II e III
c) II e IV
d) I,II,III e IV
4-Por que as palavras a seguir são acentuadas?
Herói, fiéis, anéis, véus, céus, sóis
a) Porque são palavras com hiato.
b) Porque são palavras oxítonas com ditongo.
c) Porque são palavras oxítonas terminadas em -eu, -ei ou -oi.
d) Porque são palavras que apresentam ditongo aberto.
5-Leia as frases a seguir e responda:
I) Ela considera a família uma bênção.
II) Vejo muitas bênções em sua vida.
III) O novo trabalho do meu pai foi realmente uma benção.
IV) Ele rezou para receber muitas bênçãos.
Em quais frases a palavra sublinhada está grafada corretamente?
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) I, III e IV.
6-Leia a tirinha abaixo e assinale a alternativa que a interpreta corretamente.

a) O pai de Mafalda mudou seu nome durante as férias.
b) Mafalda entende que o pai falou de modo figurativo.
c) Para Mafalda, as empresas cometeram um erro ao cobrar seu pai porque ele
já não é mais o mesmo.
d) A família de Mafalda não precisa mais pagar contas.

7-Assinale a alternativa incorreta em relação à tirinha da questão anterior.
a) Os dois balões do quadrinho usam frases declarativas.
b) Os personagens usam frases exclamativas.
c) A exclamação é usada para expressar alguma emoção de forma mais
intensa.
d) A exclamação no primeiro balão acompanha uma interjeição.
Leia a citação de Ariano Suassuna abaixo e responda as questões 8, 9 e 10.
“Os otimistas são ingênuos, e os pessimistas, amargos. Eu me considero um
realista esperançoso.” (Ariano Suassuna)
8-A quais classes gramaticais pertencem as palavras sublinhadas,
respectivamente?
a) Substantivo, adjetivo, substantivo, adjetivo, adjetivo, substantivo,
b) Substantivo, adjetivo, substantivo, adjetivo, substantivo, adjetivo.
c) Substantivo, advérbio, substantivo, advérbio, substantivo, adjetivo.
d) Adjetivo, substantivo, advérbio, adjetivo, substantivo, adjetivo.
9-Quais afirmações a seguir estão corretas?
I) Um sinônimo para “realista” nesse contexto seria “monarquista”.
II) “Otimista” e “pessimista” são antônimos.
III) “Pessimista” e “realista” são sinônimos.
IV) “Ingênuo” poderia ser trocado por “ignorante” sem nenhuma mudança de
sentido.
V) “Auspicioso” é um sinônimo possível para “esperançoso”.
VI) “Realista” e “idealista” são antônimos.
a) I, II e IV.
b) III, IV, V e VI.
c) II, V e VI.
d) I, II, III e V.
10-Qual das palavras sublinhadas não é considerada uma paroxítona?
a) Ingênuo
b) Esperançoso
c) Amargo
d) Pessimista

CONHECIMENTOS GERAIS
11-Segundo o artigo 119, da Lei Orgânica de Silveiras, são estáveis, os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude concurso
público.
a) Após 03 (três) anos de efetivo exercício.
b) Após 02 (dois) anos de efetivo exercício.
c) Após 04 ( quatro) anos de efetivo exercício.
d) Após 01( um ) ano de efetivo exercício.

12-A morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial levou à eclosão
de uma onda de protestos. A jovem foi detida pela chamada 'polícia da
moralidade' por causa da forma como usava o véu islâmico – segundo relatos,
teria deixado alguns fios de cabelo visíveis sob o hijab. Este fato está
ocorrendo:
a) No Iraque
b) No Irã
c) Na Índia
d) Na África
13- Complete:
A Fundação Nacional do Tropeirismo foi criada ____________ com o objetivo
de pesquisar o ciclo do tropeirismo e a sua influência na formação da cultura
brasileira. Sua sede foi instalada em um antigo casarão do século XIX, no
centro de Silveiras.
a) Em 1995
b) Em 1986
c) Em 1998
d) Em 2019
14-Silveiras é um município brasileiro do estado de São Paulo, na microrregião
de:
a) Cachoeira Paulista
b) Cruzeiro
c) Bananal
d) Lavrinhas
15-A independência do Brasil, em 2022, completou:
a) 150 anos
b) 200 anos
c) 180 anos
d) 220anos
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Responda às próximas duas questões de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro:
16-Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares
somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou
entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se,
para tanto, dentre outros:
a) registro como veículo de passeio.
b) inspeção a cada dois anos para verificação dos equipamentos obrigatórios e
de segurança.
c) pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de
largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da
carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo
de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser
invertidas.
d) cintos de segurança em número menor à lotação.

17-O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer
os seguintes requisitos:
a) ter idade superior a dezoito anos; ser habilitado na categoria C.
b) ter idade superior a vinte e um anos; ser habilitado na categoria D.
c) não ter cometido mais de uma infração grave nos 12 (doze) últimos meses.
d) não ter cometido mais de uma infração média nos 6 (seis) últimos meses.
18-Sobre o desenvolvimento infantil é INCORRETO afirmar que:
a) Influências ambientais, que variam da nutrição até a estimulação e do
impacto da doença até os efeitos de fatores psicológicos, interagem com
fatores genéticos para determinar o grau do progresso e padrão de
desenvolvimento.
b) A habilidade de compreensão da linguagem precede a habilidade da fala;
crianças com poucas palavras geralmente podem compreender bastante.
c) Desenvolvimento cognitivo refere-se ao amadurecimento intelectual das
crianças. Afeto e educação não auxiliam no crescimento cognitivo e na saúde
emocional.
d) Emoção e comportamento baseiam-se no temperamento e na fase de
desenvolvimento da criança. Cada criança tem um temperamento ou humor
individual.
19-São marcos do desenvolvimento infantil aos 12 meses:
a) Anda apoiando-se nos móveis ou nas mãos de outra pessoa; diz "dada" e
"papa" para a pessoa apropriada.
b) Senta-se apoiado; conhece quatro cores.
c) Grita por prazer; abre portas.
d) Favorece o uso de uma mão à outra; questiona constantemente.
20-De acordo com a Lei 9394/96, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) A educação escolar não deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática
social.
b) É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao
aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime
hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o Poder
Público em regulamento, na esfera de sua competência federativa.
c) Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o
oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de
responsabilidade.
d) Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público
criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino,
independentemente da escolarização anterior.
21-De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o
adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias
escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindose vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa
ou ciclo de ensino da educação básica.
São corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV.
b) II, IV e V.
c) I, III e V.
d) todas as afirmativas estão corretas.
22-Entende-se por trabalho educativo:
a) a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao aspecto
produtivo prevalecem sobre o desenvolvimento pessoal e social do educando.
b) a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao
desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto
produtivo.
c) a atividade laboral que não exija esforço físico ou mental e assim não
interfiram nos estudos.
d) a atividade laboral que seja gratificada de acordo com a produtividade do
educando.
23-Qual o procedimento adequado em casos de fratura?
a) não se deve imobilizar o membro fraturado em nenhuma hipótese.
b) a vítima deve ingerir bastante água para não desidratar.
c) é importante evitar movimentos desnecessários pois a fratura pode se
agravar.
d) deve-se tentar colocar o osso no lugar.
24-O trauma raquimedular (TRM) compreende o trauma da coluna vertebral e
da medula espinhal. Nas crianças as principais causas são quedas de lugares
altos, quedas de bicicleta ou triciclo e atropelamento por veículo automotor.
Diante da suspeita de TRM, somente movimentar a vítima nos casos em que
houver:
I. Comprometimento das vias aéreas por vômitos, sangue ou obstrução por
objetos, língua etc.
II. Parada respiratória ou cardiorespiratória.
III. Dor nos pescoço e nas costas.
IV. Sensação de dormência ou fraqueza, formigamento nos membros.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) III e IV.
c) I, III e IV.
d) todas as afirmativas estão corretas.
25-São atribuições do monitor de transporte escolar:
I. Acompanhar os alunos desde o embarque no transporte escolar até seu
desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde
o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos
próprios.

II. Identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro
do local.
III. Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os
lares.
IV. Auxiliar no embarque, desembarque seguro e acomodação dos escolares e
seus pertences, com atenção voltada à segurança dos alunos procurando
evitar possíveis acidentes.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II e IV.
d) todas as afirmativas estão corretas.

