
 

 

Concurso Público 
Código: 405 

MONITOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível, nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a) 

 
 

Nº de inscrição 

 
 

Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS N° QUESTÕES PESO 

Português 
Matemática 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

15 
10 
07 
18 

23,25 
12,50 
07,35 
36,90 

Total de questões                                                                                                           50 
 
 

INSTRUÇÕES: 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA opção poderá ser assinalada. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. 

 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova, as demais ficam em branco. 

 

• O tempo de duração da prova será de até 3 horas.  
 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao fiscal da sala juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, o 
CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. Os três últimos 
candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após 
concluído. 

 

• Após o encerramento do certame, o Município disponibilizará no seu site oficial versão digitalizada das provas 
padrão e respectivos gabaritos. 

 

• É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. NÃO 
RASURE! 

 

• Para informações sobre o concurso, acesse www.objetivas.com.br. 
 

 
 

Direitos Autorais Reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 
 

A questão da indisciplina no contexto escolar é um 
dos temas que movimenta gestores, professores, 
técnicos, pais e alunos de diferentes escolas brasileiras. 
 Entretanto, apesar dessa temática constituir-se 
em objeto de inquietação, no meio educacional é, de um 
modo geral, superficialmente discutido. Além da falta de 
_________ e de clareza a respeito da definição do termo 
indisciplina, ou até mesmo de disciplina, a maior parte da 
revisão bibliográfica e das ______ sobre esse tema 
expressam sinais de um discurso saturado por 
preconceitos e por costumes da sabedoria popular. 

 Esses aspectos se agravam se considerarmos 
que os trabalhos de investigação realizados ainda são 
relativamente insuficientes. 

A vida em sociedade pressupõe a criação e o 
cumprimento de regras e preceitos capazes de nortear as 
relações, possibilitar o diálogo, a cooperação e a troca 
entre membros desse grupo social. A escola, por sua vez, 
também precisa de regras e de normas orientadoras do 
seu funcionamento e da convivência entre os diferentes 
elementos que nela atuam. Nesse sentido, as normas 
deixam de assumir a característica de instrumentos de 
castração e passam a ser compreendidas como condição 
necessária ao convívio social. Neste modelo, o 
disciplinador é aquele que educa, oferece parâmetros e 
estabelece limites. 

 (…) 
 

<http://www.webartigos.com/artigos/a-indisciplina-na-escola/15115/> - 
adaptação 

 

 
 
 

1) Segundo o texto, pode-se inferir que:  
 
a) Falta compreensão e clareza acerca do tema indisciplina. 
b) A vida em sociedade é capaz de desnortear os indivíduos. 
c) O problema de indisciplina é profundamente familiar. 
d) As normas sociais sempre castram os indivíduos, o que 

representa a causa principal da indisciplina. 
 
 
2) “Entretanto, apesar dessa temática constituir-se em 

objeto de inquietação...” 
 
O nexo sublinhado transmite  ao contexto noção de: 
 
a) Adversidade. 
b) Explicação. 
c) Causa. 
d) Oposição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) “A vida em sociedade pressupõe a criação e o 
cumprimento de regra...” 
 
O verbo sublinhado classifica-se, quanto à sua 
predicação, no período, de: 
 
a) Intransitivo. 
b) Transitivo indireto. 
c) Transitivo direto. 
d) Bitransitivo. 
 

 
4) Assinalar a alternativa em que a oração esteja 
construída na voz passiva: 
 
a) Estamos lutando contra o armamento. 
b) Iam sendo criadas todas as estratégias de crescimento. 
c) Houvera pensado anteriormente com responsabilidade. 
d) Acredita-se, piamente, em um mundo melhor. 
 

 
5) Assinalar a alternativa INCORRETA quanto ao uso do 
acento indicativo de crase: 
 
a) Àquela altura, todos estavam com sono. 
b) Ficamos à vê-los partir. 
c) Esta caneta é semelhante à minha. 
d) Àquele senhor, envie as cartas. 
 

 
6) Assinalar a alternativa em que todos os nomes devem 
vir regidos pela preposição “a”: 
 
a) Pendente - preferência. 
b) Nocivo - prático. 
c) Equivalente - junto. 
d) Intolerante - maior. 
 

 
7) É preciso que ela aprenda a se comunicar, ou seja, a 
usar a fala na relação com os outros. 
 
O termo destacado está entre vírgulas porque: 
 
a) É uma expressão retificadora. 
b) É um topônimo. 
c) É um adjunto adverbial deslocado. 
d) É uma conjunção deslocada. 
 

 
8) Assinalar o par de palavras CORRETAMENTE 
acentuado: 
 
a) Gratuíto - rápidamente. 
b) Órfã - sózinho. 
c) Ladaínha - outrém. 
d) Alguém - pólen. 
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9) Mantivera sua palavra durante toda a reunião. 
 
A forma verbal sublinhada encontra sua forma composta 
sinônima em: 
 
a) Ia manter. 
b) Havia mantido. 
c) Houvesse mantido. 
d) Estava mantendo. 
 
 
10) Assinalar a alternativa que contém a regência verbal 
CORRETA: 
 
a) Pagaram aos bancos. 
b) Perdoaram o criminoso. 
c) Agradeceram pela ajuda. 
d) Visaram ao sucesso. 
 
 
11) Assinalar o período que contém a pontuação 
CORRETA: 
 
a) Há pouco tempo, as mudanças climáticas no planeta 

têm feito “Click”, nas nossas vidas. A mídia, pode ter 
feito um grande alarde sobre o assunto, mas isso só 
gerou benefícios para o planeta.  

b) Há pouco tempo as mudanças climáticas no planeta, 
têm feito “Click” nas nossas vidas. A mídia pode ter 
feito um grande alarde sobre o assunto. Mas isso só 
gerou benefícios para o planeta. 

c) Há pouco tempo, as mudanças climáticas no planeta 
têm feito “Click” nas nossas vidas. A mídia pode ter 
feito um grande alarde sobre o assunto, mas isso só 
gerou benefícios para o planeta. 

d) Há pouco tempo, as mudanças climáticas, no planeta, 
têm feito “Click”, nas nossas vidas. A mídia, pode ter 
feito um grande alarde, sobre o assunto; mas isso, só 
gerou benefícios para o planeta. 

 
 
12) Assinalar a alternativa INCORRETA quanto ao 
emprego do "SC": 
  
a) Florescer. 
b) Ascensorista.  
c) Vísceras. 
d) Viscissitudes. 
 
 
13) A expressão destacada em: “... a complexidade que 
anda de viés na minha rotina.” - significa: 
 
a) Anda de soslaio. 
b) Anda de forma reta. 
c) Anda lentamente. 
d) Anda de verdade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) As palavras que preenchem, de forma CORRETA, as 
lacunas dos itens abaixo, respectivamente, são: 
 
No ____ do pianista ____, havia muitas pessoas, pois era 
um espetáculo ____. 
 
a) conserto - iminente - beneficiente 
b) concerto - iminente - beneficente 
c) concerto - eminente - beneficente 
d) concerto - eminente - beneficiente 
 
 
15) Assinalar a alternativa INCORRETA quanto à regência 
nominal: 
 
a) Orgulhoso para. 
b) Medo de. 
c) Natural de. 
d) Sito em. 
 

MATEMÁTICA 
 
16) Se após pagar  de uma dívida, o saldo devedor  
 
passou a ser R$ 1.600,00, qual era o valor total da dívida? 
 
a) R$ 1.700,00 
b) R$ 800,00 
c) R$ 2.900,00 
d) R$ 2.400,00 
 
 
17) Um determinado produto é vendido por R$ 85,00. 
Após um desconto de 8%, passa a custar: 
 
a) R$ 78,20 
b) R$ 51,50 
c) R$ 77,00 
d) R$ 63,00 
 
 
18) A média das notas, apresentadas no quadro abaixo, é: 
  

Disciplina Nota 
Matemática 6,8 
Educação Física 8,7 
Língua Inglesa 5,5 

 
a) 8,2 
b) 7,0 
c) 6,5 
d) 5,9 
 
 
19) Uma atleta pedala sua bicicleta a uma velocidade de 
24km/h. Mantendo esse ritmo, em quanto tempo, essa 
atleta faz 16km? 
 
a) 40 minutos. 
b) 90 minutos. 
c) 28 minutos. 
d) 53 minutos. 
 
 

3
1
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20) Uma torneira goteja 14 gotas por minuto. Quanto 
tempo levará essa goteira para pingar 820 gotas? 
 
a) Menos de 1 hora. 
b) Entre 1 e 2 horas. 
c) Entre 2 e 3 horas. 
d) Mais de 3 horas. 
 
 
21) Quatro operários constroem uma casa em 63 dias. 
Quantos dias levariam 7 operários, de mesma capacidade 
dos anteriores, para construírem a mesma casa? 
 
a) 55 
b) 110 
c) 30 
d) 36 
 
 
22) Qual é o valor da soma 5 + 7 + 9 + ... + 55? 
 
a) 560 
b) 820 
c) 780 
d) 940 
 
 
23) Considerar a tabela abaixo: 
 

Período (mês) Montante 
0 R$ 1.000,00 
1 R$ 1.100,00 
2 R$ 1.210,00 
3  
4 R$ 1.464,10 

 
De acordo com o regime de capitalização utilizado, qual é 
o montante ao final do terceiro mês de aplicação? 
 
a) R$ 1.290,00 
b) R$ 1.331,00 
c) R$ 1.311,00 
d) R$ 1.303,00 
 
 
24) Considerar um prisma reto cuja base é um triângulo 
equilátero de perímetro 12dm. Sabendo que a medida da 
sua altura é o dobro da medida da altura da base, então o 
volume, em dm3, desse prisma, é igual a: 
 
a) 36 
b) 45 
c) 48 
d) 52 
 

 
25) Uma pessoa tem 1,65m e projeta uma sombra de 
20cm ao mesmo tempo em que um prédio projeta uma 
sobra de 56cm. Qual é a altura desse prédio? 
 
a) 4,62m 
b) 5,6m 
c) 6,8m 
d) 7,89m 

 

RASCUNHO 
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INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, menus, submenus, 
barras, ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 

 
26) Considerando o Windows XP, analisar os itens abaixo: 
 
I - A Barra de ferramentas Inicialização rápida, como o 

nome já diz, permite que o usuário inicie programas 
com um único clique. Por exemplo, ao se clicar no 
ícone do Internet Explorer , o programa será iniciado. 

II - Minimizar uma janela não a fecha nem exclui seu 
conteúdo - simplesmente a remove da área de trabalho 
temporariamente. 

 

a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 

27) No Outlook Express, ao se excluir uma mensagem da 
Caixa de entrada, ela será: 
 
a) Enviada para Lixeira do Windows. 
b) Armazenada na pasta Itens excluídos. 
c) Excluída definitivamente. 
d) Armazenada como Rascunho. 
 
 
28) São considerados recursos de segurança do Internet 
Explorer 8, EXCETO: 
 
a) Filtro SmartScreen. 
b) Navegação InPrivate. 
c) Adobe Reader. 
d) Realce de Endereço. 
 
 

29) No Microsoft Office Word 2003, as tabulações 
permitem alinhar o texto à esquerda, à direita, centralizado 
ou de acordo com um caractere decimal ou de barra. Para 
definir uma tabulação do tipo Centralizado, deve-se 
selecionar o parágrafo no qual se deseja definir a 
tabulação e, na extremidade esquerda da régua 

horizontal, clicar em  até obter o tipo de tabulação:  
 

a)  

b)  

c)  

d)  

30) Ao editar uma resolução, um usuário precisa aplicar o 
efeito riscado em alguns incisos para indicar que foram 
revogados. No Word 2003, esse efeito riscado é chamado: 
 
a) Versalete. 
b) Sublinhado. 
c) Negrito. 
d) Tachado. 
 
 
31) No Word 2003, as duas opções disponíveis para 
configurar a orientação da página são: 
 
a) Normal e Impressão. 
b) A4 e Ofício. 
c) Página inteira e Colunas. 
d) Retrato e Paisagem. 
 
 
32) No Microsoft Office Excel 2003, é possível adicionar 
cor às guias de planilhas (de acordo com a figura abaixo), 
no Menu Formatar, clicando em: 
 

 
a) Estilo. 
b) Células. 
c) Planilha.  
d) AutoFormatação. 
 

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Conhecimentos Gerais 

 
33) Em relação aos deveres do cidadão, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Respeitar os direitos sociais de outras pessoas. 
II - Proteger o patrimônio público e social do país. 
III - Prover seu sustento com seu trabalho. 
IV - Proteger a natureza. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II e IV. 
c) Somente os itens I, II e III.  
d) Todos os itens. 
 
 
34) É um gás produzido pela decomposição do lixo 
orgânico: 
 
a) Butano. 
b) Chorume. 
c) Metano. 
d) Gás Carbônico. 
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Legislação e Conhecimentos Específicos 
 
35) De acordo com as disposições da Constituição 
Federal, será considerado eleito Presidente o candidato 
que, registrado por partido político, obtiver a maioria 
absoluta de votos, não computados os em branco e os 
nulos. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na 
primeira votação: 
 
a) Cabe à Câmara dos Deputados escolher o novo 

Presidente. 
b) O candidato do partido mais votado tomará posse. 
c) Far-se-á nova eleição. 
d) Cabe ao Supremo Tribunal Eleitoral decidir quem será 

o novo Presidente. 
 
 
36) Segundo a Lei Orgânica deste Município, fixar o 
número de Vereadores para a legislatura seguinte, nos 
termos da Constituição Federal, é de competência 
exclusiva: 
 
a) Da Câmara de Vereadores. 
b) Do Prefeito Municipal. 
c) Do Poder Executivo Municipal.  
d) Da bancada partidária. 
 

Em conformidade com a Lei nº 39/93 e alterações, 
responder às questões  

nº 37 e nº 38. 
 
37) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o 

cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório. 

II - No ato da posse, o servidor nomeado por concurso 
público adquire estabilidade. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
38) Assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um 

adicional de cem por cento sobre a sua remuneração. 
b) O servidor terá direito anualmente ao gozo de um 

período de férias, sem prejuízo de remuneração. 
c) É permitida a acumulação remunerada de quaisquer 

cargos públicos. 
d) Advertência, suspensão, demissão e remoção são 

penalidades disciplinares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39) É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. Segundo 
a Lei nº 8.069/90 - ECA, a garantia de prioridade 
compreende:  
 
I - Destinação reduzida de recursos públicos nas áreas 

relacionadas à proteção à infância e à juventude. 
II - Primazia na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas. 
III - Preferência de receber proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 
 
40) A política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de 
ações governamentais e não governamentais, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. São 
linhas de ação da política de atendimento: 
 
a) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico 

e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão. 

b) Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar 
o período de afastamento do convívio familiar e a 
garantir o efetivo exercício do direito à convivência 
familiar de crianças e adolescentes 

c) Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de 
guarda de crianças e adolescentes afastados do 
convívio familiar e à adoção, especificamente inter-
racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com 
necessidades específicas de saúde ou com deficiências 
e de grupos de irmãos. 

d) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 
 
41) Sobre alimentação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Os alimentos do grupo dos vegetais são inicialmente 

pouco aceitos pelas crianças porque, em parte, a 
criança pequena aceita melhor os alimentos doces. 

b) É comprovado que a criança nasce com preferência 
para o sabor doce, por esse motivo é necessária a 
adição de açúcar nos dois primeiros anos de vida. 

c) Deve-se oferecer à criança alimentos enlatados e 
industrializados. 

d) No primeiro ano de vida é recomendado que os 
alimentos sejam misturados para a criança conhecer 
novos sabores e texturas. 
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42) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Para uma alimentação saudável, devem-se usar 

alimentos frescos, maduros e em bom estado de 
conservação. 

(---) A alimentação complementar reduz a possibilidade de 
doenças diarréicas, que constituem importante causa 
de adoecimento e morte entre as crianças pequenas. 

(---) Para garantir uma melhor nutrição e hidratação da 
criança doente, aconselha-se oferecer os alimentos de 
sua preferência, sob a forma que a criança aceita 
melhor e aumentar a oferta de líquidos. 

 
a) E - E - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - C - C. 
 
 
43) De acordo com CRAIDY, ao entrar na creche ou pré-
escola, a criança se depara com um novo ambiente, 
composto de adultos e de crianças com os quais ela 
nunca interagiu. O distanciamento da família por longas 
horas do dia e a inserção em um novo ambiente, com 
rotinas específicas, exigirão da criança uma grande 
capacidade de: 
 
a) Interesse. 
b) Rotina. 
c) Adaptação. 
d) Inclusão. 
 
 
44) Segundo CRAIDY, aos dez meses a criança é capaz 
de: 
 
a) Correr. 
b) Comer sozinha. 
c) Caminhar sem apoio. 
d) Atender pelo nome. 
 
 
45) Conforme GOLDSCHMIED, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
As crianças, muitas vezes, chegam à creche rotuladas 
como _____________ ou diagnosticadas como portadoras 
de transtorno de déficit de atenção. 
 
a) hiperativas 
b) dispersas 
c) bem comportadas 
d) experientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46) Segundo GOLDSCHMIED, o controle dos esfíncteres 
ocorre a partir dos: 
 
a) 6 meses. 
b) 2 anos. 
c) 4 anos. 
d) 12 meses. 
 
 
47) Assinalar a alternativa CORRETA: 
 
É um fenômeno universal pelo qual todas as crianças 
passam e durante o qual elas se enamoram pelo 
progenitor do sexo oposto, expressando por ele uma 
nítida preferência na vida real: 
 
a) Estágio fálico. 
b) Socialização. 
c) Complexo de Édipo. 
d) Desenvolvimento psicomotor. 
 
 
48) É nesse ato que a criança se compromete com o seu 
desejo de usar a mão e deixar a marca do registro de sua 
existência. O enunciado se refere ao ato de: 
 
a) Cantar. 
b) Correr. 
c) Brincar. 
d) Escrever. 
 
 
49) Tem o objetivo de prevenir doenças infecciosas 
(principalmente a cárie), a mastigação deficiente, os 
distúrbios da fala e a respiração bucal: 
 
a) Higiene bucal. 
b) Banho de sol. 
c) Vacinação. 
d) Nenhuma das alternativas acima está correta. 
 
 
50) No caso de queimaduras, deve-se: 
 
a) Passar creme hidratante no local afetado. 
b) Lavar o local com água e sabão, cobrir com pano limpo, 

oferecer bastante líquido para a criança e procurar o 
Posto de Saúde o mais rápido possível. 

c) Furar as bolhas da região atingida com uma agulha. 
d) Molhar a região com água morna e cobrir com um pano 

embebido em água morna. 
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