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Prefeitura Municipal de Coronel Freitas 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

CONCURSO PÚBLICO 001/2012 

 

CARGO: MONITOR (TRANSPORTE ESCOLAR) 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 04 (quatro) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua 

prova após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a 

terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

Hidratação já! 

 

 Nunca é demais lembrar que a água é essencial para o bom funcionamento do 

organismo. Ela ajuda a repor sais minerais, possui funções como transporte de nutrientes 

e hormônios, auxilia na remoção de materiais residuais e toxinas, e tem papel lubrificante 

e regulador da temperatura. Sobretudo no calor, quando transpiramos mais para manter 

a temperatura do organismo em níveis ideais, é preciso estar atento. Como perdemos 

cerca de três litros de água diariamente – entre transpiração, respiração, urina e fezes - 

especialistas recomendam a ingestão de dois litros de água (oito copos de 250 ml) por 

dia. O restante de líquido para compensar a perda de três litros o organismo retira, por 

exemplo, da água dos alimentos consumidos. 

 E mais: não se deve esperar ter sede para beber água, pois isso significa que o 

corpo já está levemente desidratado. Crianças e idosos são mais suscetíveis à 

desidratação, porque o mecanismo de controle de sede pode ser menos eficiente. 

Então, é sempre bom prestar atenção neles. Já os praticantes de atividade física devem 

ingerir líquido antes, durante e depois do treino. 

 

1) O assunto do texto é: 

 

a) Os cuidados com a água. 

b) A falta d’água no planeta. 

c) A água é essencial para o funcionamento do organismo humano. 

d) Ninguém vive sem água. 

e) A desidratação infantil. 

 

2) Segundo o texto, no organismo humano, a água é responsável: 

 

a) Pela reposição dos sais minerais. 

b) Pelo transporte dos nutrientes e hormônios. 

c) Pela remoção de materiais residuais e toxinas. 

d) Pelo papel lubrificante e regulador de temperatura. 

e) As alternativas a, b, c, d estão corretas. 

 

3) Analise as afirmativas abaixo:  

 

I – O organismo humano perde cerca de três litros de água diariamente. 

II – É recomendada a ingestão de dois litros de água (oito copos de 250 ml) por dia. 

III - Crianças e idosos são mais suscetíveis à desidratação. 

IV - Os praticantes de atividade física devem ingerir líquido antes, durante e depois do 

treino. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Nenhuma das afirmativas está de acordo com o texto. 

b) Todas as afirmativas estão de acordo com o texto. 

c) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

d) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

e) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
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4) Assinale a alternativa que apresenta palavra acentuada graficamente pela mesma 

razão que água: 

 

a) Três.  

b) Líquido. 

c) Hormônios. 

d) Está. 

e) Já.  

 

5) As palavras: crianças e idosos são: 

 

a) Adjetivos. 

b) Numerais. 

c) Verbos. 

d) Substantivos. 

e) Artigos. 

 

6) Observe a expressão grifada na frase a seguir: 

Sobretudo no calor, quando transpiramos mais para manter a temperatura do 

organismo em níveis ideais, é preciso estar atento. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) A expressão grifada está no singular. 

b) A expressão grifada está no grau aumentativo. 

c) A expressão grifada está no grau diminutivo. 

d) A expressão grifada está no plural. 

e) A expressão grifada no grau comparativo. 

 

MATEMÁTICA  

 

7) Em  um estacionamento há carros e motos num total de 14 veículos e 40 pneus. (não 

foram contados os estepes dos carros). Quantas motos há a mais que carros no 

estacionamento? 

 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

 

8) João vai aplicar R$ 10.000,00 a juros composto de 3% ao mês durante 3 meses. 

Quando for resgatar a aplicação, quanto João receberá? 

 

a) R$ 10.927,27. 

b) R$ 11.238,21. 

c) R$ 10.547,57.   

d) R$ 11.123,37. 

e) R$ 12.096,22. 
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ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) Quais são os símbolos oficiais da República Federativa do Brasil? 

 

a) Bandeira Nacional, Hino da Bandeira e Brasão da República. 

b) Bandeira dos Estados, Hino da Bandeira e Brasão de Armas. 

c) Bandeira Nacional, Hino Nacional, Brasão da República e Selo Nacional. 

d) Mapa do Brasil e Bandeira Nacional. 

e) Bandeira Nacional, Hino Nacional, Brasão da República, Selo Nacional e Mapa do 

Brasil. 

 

10) O que atraiu os primeiros colonizadores ao município de Coronel Freitas? 

 

a) As novas terras, grande quantidade de erva mate e a possibilidade de extração de 

madeira. 

b) As belas paisagens da região. 

c) As terras férteis e grande quantidade de árvores nativas. 

d) A madeira em abundância e as plantações de erva mate. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
11) De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, considera-se criança a 

pessoa que tem: 

 

a) Até onze anos incompletos. 

b) Até doze anos de idade incompletos. 

c) Até doze anos completos. 

d) Até onze anos completos. 

e) Até dezoito anos. 

 

12) O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, relaciona como direitos fundamentais, 

EXCETO: 

 

a) Vida. 

b) Saúde. 

c) Convivência familiar e comunitária. 

d) Educação. 

e) Religião. 

 

13) O Conselho Tutelar é um órgão que, segundo o ECA, tem por principal função: 

 

a) Penalizar os pais quando a criança não comparece à escola. 

b) Aplicar medidas de caráter socioeducativo. 

c) Atender as crianças e adolescentes sempre que seus direitos encontram-se 

ameaçados ou violados. 

d) Penalizar a criança ou adolescente que comete ato infracional. 

e) Realizar processo para suspensão do poder familiar. 
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14) “A criança tem direito, desde o seu nascimento, a um nome e a uma nacionalidade. 

A criança deve gozar dos benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e 

desenvolver-se com boa saúde; para essa finalidade deverão ser proporcionados, tanto 

a ela, quanto à sua mãe, cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré e pós-

natal. A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços 

médicos adequados.” Esses princípios estão elencados no(a): 

 

a) Estatuto da Criança e Adolescente. 

b) Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

c) Declaração Universal dos Direitos da Criança. 

d) Constituição Federal. 

e) Código Civil. 

 

15) A Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 

a) Menciona os direitos econômicos. 

b) Não menciona os direitos civis. 

c) Não relaciona os direitos políticos. 

d) Trata da promoção e do respeito aos direitos de liberdade do ser humano. 

e) Trata dos deveres com relação ao meio ambiente. 

 

16) O Estatuto da Criança e Adolescente determina que os casos de suspeita e 

confirmação de maus tratos contra crianças e adolescentes devem ser comunicados 

imediatamente ao: 

 

a) Conselho Municipal de Assistência Social. 

b) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 

c) Conselho Tutelar. 

d) Conselho Municipal de Saúde. 

e) Secretaria de Assistência Social. 

 

17) O Código de Trânsito Brasileiro preconiza que a inspeção técnica dos veículos 

destinados ao transporte de escolares deverá ser realizada: 

 

a) Bimestralmente. 

b) Trimestralmente. 

c) Anualmente. 

d) Semestralmente. 

e) Mensalmente. 

 

18) Os riscos e os perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão relacionados com os 

veículos, os condutores, as vias de trânsito, o ambiente e o comportamento das pessoas. 

Portanto, dirigir na defensiva não significa: 

 

a) Aguardar ações imprevisíveis dos motoristas e de pedestres.  

b) Dirigir sabendo da falta de habilidade de outros condutores. 

c) Contar com as condições das vias e com a ação do tempo. 

d) Saber da falta de domínio dos outros condutores. 

e) Confiar nas ações dos motoristas e pedestres. 
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19) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, para habilitar-se à condução de veículo de 

transporte de escolares, deverá o condutor ter a seguinte habilitação: 

 

a) Categoria D. 

b) Categoria A. 

c) Categoria B. 

d) Categoria C. 

e) Categoria A e D. 

 

20) Ainda de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo 

destinado à condição de escolares deve ter idade superior a: 

 

a) 18 anos. 

b) 19 anos. 

c) 20 anos. 

d) 21 anos. 

e) 26 anos. 

 

21) Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente 

poderão circular nas vias se forem atendidas as seguintes condições:  

 

a) Registro do veículo como de passageiros. 

b) Manutenção dos equipamentos de segurança. 

c) Autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do 

Distrito Federal. 

d) Cadastramento dos passageiros. 

e) Cintos de segurança instalados. 

 

22) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, são equipamentos obrigatórios de 

veículos de transporte escolar, exclusivamente: 

 

a) Cinto de segurança e aparelho registrador inalterável de velocidade e tempo. 

b) Cintos de segurança e encosto de cabeça. 

c) Encosto de cabeça e aparelho registrador de velocidade. 

d) Cinto de segurança e aparelho registrador de velocidade. 

e) Somente cinto de segurança. 

 

23) Ainda conforme o Código de Trânsito Brasileiro, os atos promovidas na pré-escola e 

nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre 

os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação, faz parte 

da: 

 

a) Segurança no trânsito. 

b) Educação para o trânsito. 

c) Campanha educacional. 

d) Orientação para o trânsito. 

e) Direção defensiva. 
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24) Sob a luz do Código de Trânsito Brasileiro, os Ministérios da Saúde, da Educação e do 

Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, são responsáveis por: 

 

a) Desenvolver e implementar programas destinados à prevenção de acidentes. 

b) Promover ações através de blitz de trânsito para orientar sobre suas atribuições. 

c) Elaboração de planos visando a redução de acidentes. 

d) Informar os cidadãos sobre seus deveres. 

e) Prevenir ações de educação no trânsito. 

 

25) Quando falamos em ética no serviço público estão corretas as alternativas, EXCETO: 

 

a) É uma questão pessoal que atende aos valores e moral de cada um. 

b) São regras gerais de comportamento que pretendem ser imparciais. 

c) Serve para regulamentar as relações de trabalho bem como com o público atendido. 

d) É um conjunto de valores e regras que definem a conduta dos indivíduos como certa e 

errada. 

e) Um conjunto de regras que dizem como se comportar em todas as situações. 

 

26) Relacione qual dessas atribuições não faz parte da atividade de um monitor do 

transporte escolar: 

 

a) Deve ser capaz de se relacionar com crianças, com paciência. 

b) Deve garantir a segurança dentro e fora do ônibus. 

c) Assegurar que as crianças permaneçam sentadas e calmas. 

d) É responsável por manter o ônibus limpo. 

e) Deve levar a criança até a sala em que a mesma estuda. 

 

27) Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das 

condições adversas, que encontramos nas vias de trânsito, é uma conduta adotada 

pela: 

 

a) Direção ofensiva. 

b) Direção defensiva. 

c) Precaução. 

d) Cuidado com o outro. 

e) Direção preservativa. 

 

28) De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente não poderão ingressar e 

permanecer nos locais de apresentação ou exibição de espetáculos e diversões 

públicas:  

 

a) Crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade. 

b) Crianças menores de 12 anos incompletos, desacompanhadas dos pais ou 

responsáveis. 

c) Crianças menores de 10 anos, desacompanhadas dos pais ou responsável. 

d) Crianças e adolescentes menores de 14 anos de idade. 

e) Crianças e adolescentes menores de 17 anos de idade. 
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29) Os fundamentos que estão na consciência do ser humano, de maneira a se construir 

a dignidade de cada pessoa estão relacionada a: 

 

a) Ética  

b) Moral. 

c) Valores. 

d) Leis sociais. 

e) Código de conduta. 

 

30) A conduta que deve ser adotada pelo servidor no atendimento ao público não 

compreende a adoção de atitudes como: 

 

a) Que o faça de maneira cortês. 

b) Que seja capaz de esclarecer as dúvidas que porventura seja apresentada. 

c) Usar palavras adequadas. 

d) Apresentar postura profissional. 

e) Agir com sarcasmo e prepotência.  
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




