ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE-MA

TESTE SELETIVO EDITAL Nº 01/2018

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Monitor de Transporte Escolar
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, relógios, telefones celulares (ainda que
desligados), MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início
da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do Teste Seletivo.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 05 de março de 2018 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
04 de março de 2018
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de 1 a 5 referem-se ao texto abaixo. Leia-o
com atenção.
JOÃO, FRANCISCO, ANTÔNIO
João, Francisco, Antônio põem-se a contar-me a sua
vida. Moram tão longe, no subúrbio, precisam sair tão cedo
de casa para chegarem pontualmente a seu serviço. Já
viveram aglomerados num quarto, com mulher, filhos, a boa
sogra que os ajuda, o cão amigo à porta... A noite deixa cair
sobre eles o sono tranquilo dos justos. O sono tranquilo que
nunca se sabe se algum louco vem destruir, porque o
noticiário dos jornais está repleto de acontecimentos
________________ e amargos.
João, Francisco, Antônio vieram a este mundo, meu
Deus, entre mil dificuldades. Mas cresceram, com os pés
____________ pelas pernas, como os imagino, e os
prováveis suspensórios – talvez de barbante –
escorregando-lhes pelos ombros. É triste, eu sei, a
pobreza, mas tenho visto riquezas muito mais tristes para
os meus olhos, com vidas frias, sem nenhuma participação
do que existe, no mundo, de humano e de circunstante. (...)
João, Francisco, Antônio amam, casam, acham que
a vida é assim mesmo, que se vai melhorando aos poucos.
Desejam ser pontuais, corretos, exatos no seu serviço. É
dura a vida, mas aceitam-na. Desde pequenos, sozinhos
sentiram sua condição humana, e, acima dela, uma outra
condição a que cada qual se dedica, por ver depois da vida
a morte e sentir a responsabilidade de viver.
João, Francisco, Antônio conversam comigo,
vestidos de macacão azul, com perneiras, lavando
_____________, passando feltros no __________,
consertando _________ de portas. Não lhes sinto
amargura. Relatam-se, descrevem as modestas
construções que eles mesmos levantaram com suas mãos,
graças a pequenas economias, a algum favor, a algum
benefício. E não sabem com que amor os estou escutando,
como penso que este Brasil imenso não é feito só do que
acontece em grandes proporções, mas destas pequenas,
ininterruptas,
perseverantes
atividades
que
se
desenvolvem na obscuridade e de que as outras, sem as
enunciar, dependem.
Cecília Meireles

QUESTÕES DE 1 A 10
01) Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto, na ordem em que aparecem.
A)
B)
C)
D)

– discalços – vidrassas – assoalio – descalços – vidraças – assoalho – descalsos – vidrassas – açoalho – discalssos – vidraças – açoalio -

02) Em todas alternativas a palavra destacada está
corretamente interpretada, de acordo com o seu
sentido no texto, EXCETO em:
A)
B)
C)
D)

“...mas destas pequenas, ininterruptas...”
DESCONTÍNUAS)
“...perseverantes atividades que se desenvolvem
obscuridade...” (= CONSTANTES)
“...porque o noticiário dos jornais está repleto
acontecimentos...” (= CHEIO)
“...que se desenvolvem na obscuridade e de que
outras, sem as enunciar...” (= NO ANONIMATO)

(=
na
de
as

03) Assinale a opção em que afirmação NÃO está de
acordo com as ideias do texto.
A)
B)
C)
D)

A autora manifesta sua indignação contra os patrões
por não ajudarem os empregados.
Eles, mesmo vivendo em meio às adversidades, não
mostram tristeza.
João, Francisco e Antônio apresentam em comum a
honestidade, a coragem, a simplicidade.
João, Francisco e Antônio representam milhares de
brasileiros que, sem tristezas nem reclamações,
sobrevivem.

04) De acordo com a divisão da palavra em sílabas,
marque a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)

i-nin-ter-rup-tas, obs-cu-ri-da-de.
per-ne-i-ras, pon-tual-men-te.
pro-vá-ve-is, obscu-ri-da-de.
res-pon-sa-bi-li-dade, circuns-tan-te.

05) Todas as palavras contêm dígrafo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

inesplicáveis
fexos.
inexplicáveis
fechos.
inexplicáveis
fexos.
inexplicáveis
fechos.

mulher.
nenhuma.
pobreza.
riquezas.
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06) De acordo com a posição da sílaba tônica,

10) Está corretamente pontuada a frase da opção:

classificam-se como paroxítonas as duas palavras da
opção:

A)

A viagem foi feita, com eles mas voltamos antes; por
falta de dinheiro.

A)

avaro – Nobel.

B)

filantropo – hangar.

C)

fortuito – meteorito.

D)

sutil – Gibraltar.

B)

atitude.
C)

Os funcionários não desconhecem, que a situação da
empresa é delicada.

D)

07) Em relação à sílaba tônica, todas as palavras foram

Durante a reunião expliquei, os motivos, de minha

Terminamos o nosso trabalho; merecemos, portanto,
umas ótimas férias.

classificadas corretamente, EXCETO:
A)

Lâmpada = proparoxítona

B)

Má = monossílaba tônica

C)

Mesa = paroxítona

D)

Tu = monossílaba átona

08) No período “Eu vi a moça triste”, só NÃO existe:
A)

Adjetivo

B)

Advérbio

C)

Pronome

D)

Substantivo

09) A classificação do predicado está INCORRETA em
uma das frases. Identifique-a.
A)

A enchente deixou a população ribeirinha apavorada.
(predicado nominal)

B)

A prática so surf tornou-se comum nas praias
brasileiras. (predicado nominal)

C)

A secretária entregou os documentos ao diretor.
(predicado verbal)

D)

Os críticos consideraram ótimo esse filme. (predicado
verbo-nominal)

CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICAS
11) Os extintores de incêndio de automóveis do tipo ABC,
combatem quais tipos de incêndio?
A)
B)
C)
D)

Incêndios em equipamentos elétricos e líquidos
inflamáveis apenas
Incêndios em equipamentos elétricos e líquidos
inflamáveis apenas e aparas de Papel e de madeira.
Apenas em incêndios de equipamentos elétricos.
Apenas em incêndios com líquidos inflamáveis.

12) Se O indicador do manômetro do extintor de incêndio
do seu veículo estiver na faixa branca, isso indica o
que?
A)
B)
C)
D)

Está com a carga cheia.
Está com a carga vazia.
Está com baixa pressão.
Está com muita pressão.

13) Os projetos de sinalização de áreas escolares são
peculiares de cada situação. São aspectos que
influenciam na sinalização das áreas escolares,
exceto?
A)
B)
C)
D)

O entorno da escola.
O tamanho da escola.
A abrangência da escola.
O nível socioeconômico da escola.

14) As estatísticas de trânsito mostram, que, embora existam
menos crianças do que adultos circulando nas vias,
proporcionalmente elas se envolvem em mais acidentes.
Nas alternativas abaixo assinale àquela no qual a
afirmação não é verdadeira:
A)

B)
C)

D)

Apesar das crianças possuírem uma visão periférica
mais desenvolvida e potencialmente poderem avaliar
a velocidade dos veículos, elas devem estar sob da
supervisão do monitor.
As crianças têm maior dificuldade de identificar a
origem dos sons e de avaliar o tempo e a distância.
As crianças se desequilibrarem com maior facilidade,
pois seu centro de gravidade encontra-se mais
próximo da cabeça.
A altura das crianças dificulta sua visão da via,
principalmente entre veículos estacionados, e,
também, é maior a dificuldade de serem vistas pelos
condutores.
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QUESTÕES DE 11 A 30
15) Os condutores apresentam características específicas
de comportamento junto às áreas escolares e, muitas
vezes, causam situações de risco aos pedestres.
Sobre esses riscos, assinale a alternativa no qual a
afirmação não é verdadeira:
A)

B)

C)

D)

A maioria dos motoristas não reduz a velocidade na
porta das escolas, a não ser que está se apresente
com um claro potencial de risco como, por exemplo,
pedestres caminhando na rua.
Em geral, os condutores de veículos passam
diariamente pelo local da escola e, pelo hábito,
acabam não percebendo a necessidade de circular
com maior atenção.
Os motoristas têm dificuldade de percepção da
sinalização, Não percebem a sinalização vertical
quando esta não tem qualquer destaque dentro do
meio urbano, por exemplo, o sinal de área escolar (A33) inserida num meio visualmente poluído.
Na maior parte das cidades brasileiras, o veículo tem
prioridade sobre o pedestre. Mesmo que o CTB tenha
estabelecido a prioridade do veículo na travessia
sinalizada e tenha criado um capítulo específico para
o mesmo, raramente um motorista abre mão de sua
preferência e para o seu carro “somente” para a
travessia de uma pessoa.

16) A sinalização de trânsito é necessária para orientar os
pedestres e os condutores na forma correta de
circulação, garantindo maior fluidez no trânsito e maior
segurança para veículos e pedestres. O Código de
Trânsito Brasileiro ainda estabelece a ordem de
prevalência da sinalização. Nas afirmações abaixo
enumere qual a ordem de prevalência dessa
sinalização e em seguida assinale a alternativa
CORRETA:
( ) as indicações do semáforo sobre os demais sinais.
( ) as ordens do agente de trânsito sobre as normas de
circulação e outros sinais.
( ) as indicações dos sinais sobre as demais normas de
trânsito.
A)

( 3º ); ( 1º ); ( 2º )

B)

( 2º ); ( 1º ); ( 3º )

C)

( 2º ); (3º ); ( 1º )

D)

( 1º ); ( 3º ); ( 2º )
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17) Os gestos dos agentes de trânsito correspondem a
movimentos convencionais de braço, para orientar e
indicar o direito de passagem dos veículos. O agente
de trânsito com braços estendidos horizontalmente e
palma da mão para baixo fazendo movimentos
verticais conforme o desenho abaixo, sinaliza qual
ordem?

C)

D)

Na parada cardiorrespiratória, o coração cessa os
batimentos e ainda, há a parada da circulação
cardíaca e dos movimentos respiratórios.
Na parada cardiorrespiratória, executamos primeiro a
massagem cardíaca e depois a respiração artificial
(boca a boca).

21) Sobre os acidentes que envolvam queimaduras, NÃO
é correto afirmar que:
A)
B)

A)

B)
C)
D)

C)
Ordem de parada para todos dos veículos que
venham em direções que cortem ortogonalmente a
direção indicada pelo braço.
Ordem de parada obrigatória para todos os veículos.
Ordem de diminuição de velocidade.
Ordem de diminuição de velocidade e indicação de
qual sentido o veículo deve seguir.

D)

22) A respeito do controle e movimentação do aluno,
assinale a alternativa INCORRETA:

18) Nas afirmações abaixo, julgue-as se são verdadeiras
e em seguida assinale a alternativa CORRETA:

A)

I.

B)

Não se deve usar meios auxiliares para conter
hemorragias.
O torniquete deve ser realizado para estancar
hemorragias externas.
As hemorragias dão palidez, pele fria, suor frio, pulso
fraco, mucosas descoradas, abdômen e/ou tórax
distendidos.

II.
III.

A)
B)
C)
D)

Somente a afirmação III é verdadeira.
Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
Somente as afirmações I e III são verdadeiras.

19) Quando há óleo na pista o que se deve jogar?
A)
B)
C)
D)

Água
Pó químico
Terra ou areia
Cimento

C)

D)

A)
B)

20) Nas afirmações abaixo assinale àquela que não é
verdadeira:

B)

A massagem cardíaca é feita comprimindo-se 60
vezes o osso esterno.
São causas de parada cardiorrespiratória, acidentes
de trânsito, choque elétrico e afogamentos.
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Para garantir a segurança da instituição, porteiros,
inspetores e professores que auxiliam os alunos
devem estar atentos quanto a movimentações
suspeitas.
Um grande equívoco é quando o controle da entrada
e saída de alunos começa na porta da escola.
A demora de alguns responsáveis no interior da escola
também colabora com a desorganização. Ela não é
saudável para a logística, uma vez que reduz a
rotatividade dos veículos, prejudicando o escoamento
da via.
Para resolver a questão das vans e micro-ônibus que
não têm onde parar uma boa estratégia seria
direcionar um dos portões da escola – caso ela tenha
mais de um – somente para essa logística.

23) Nas alternativas abaixo assinale àquela em que a
afirmação não é verdadeira:

C)

A)

Retire anéis, relógios, pulseiras e todos os objetos de
metal que retenham calor.
Proteja as vítimas evitando o CHOQUE. Use
cobertores ou isolantes térmicos, de preferência
tecidos sintéticos.
Nas vítimas de queimaduras de 1º e 2º Graus, a
preocupação do socorrista deve estar direcionada nas
lesões e nas alterações por perda de líquido.
Não retire roupas coladas ao corpo. Evite maiores
lesões hidratando a região com água ou soro
fisiológico.

D)

O monitor de apoio e transporte escolar trabalha na
área de educação, porém com foco na infraestrutura
do sistema educacional.
Esse profissional, o monitor de transporte escolar, é
responsável pela organização e convivência saudável
dos alunos que estão sendo transportados das suas
casas para a escola e no caminho de volta.
O monitor de apoio e transporte escolar apesar de ser
um profissional responsável por garantir a integridade
física de crianças e adolescentes no trajeto de ida e
volta até a escola, não pode garantir a integridade
moral.
É essencial que um monitor de transporte escolar
tenha noções de ética, assim como habilidade de lidar
com pessoas, principalmente com crianças.
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24) A criança e o adolescente têm direito à liberdade e
compreende a qual dos aspectos citados abaixo?
A)
B)
C)
D)

Crença e culto religioso
Opção sexual
Acesso a culturas alternativas
Informação tecnológicas

25) Do direito à convivência familiar e comunitária que tem
a criança e o adolescente é CORRETO afirmar que:
A)

B)

C)

D)

Toda criança ou adolescente que estiver inserido em
programa de acolhimento familiar ou institucional terá
sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três)
meses.
É direito da criança e do adolescente ser criado e
educado no seio de sua família e, exceto em família
substituta.
Será privada da convivência integral com a criança, a
mãe adolescente que estiver em acolhimento
institucional.
A mãe ou o pai privado de liberdade terá o direito de
convivência com a criança e o adolescente cassado.

26) A família que se estende para além da unidade pais e
filhos ou da unidade do casal, formada por parentes
próximos com os quais a criança ou adolescente
convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade,
segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é
chamada de?
A)
B)
C)
D)

28) Quando veículos, transitando por fluxos que se
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá
preferência de passagem:
A)
B)
C)
D)

29) De acordo com o Anexo I (Conceitos e Definições) do
Código de Trânsito Brasileiro, qual a conceito do
Etilômetro?
A)
B)
C)
D)

COLUNA 1
( 1 ) Suficiência
( 2 ) Clareza
( 3 ) Visibilidade e Legibilidade
( 4 ) Atualidade

Família Natural
Família Substituta
Família Secundária
Família Extensa

B)
C)

D)

Seu uso no banco traseiro é tão importante quanto no
banco dianteiro.
Deve-se compreender que o cinto de segurança vai
impedir acidentes e suas consequências.
Quando o veículo estiver em movimento, mantenha o
banco de forma que o cinto de segurança fique sobre
o ombro e nunca perto da face ou pescoço.
No caso do cinto abdominal, este deve estar
acomodado sobre a região pélvica, com folga de
aproximadamente 3 cm. Outro cuidado é verificar se o
cinto está torcido e estendê-lo para fixar ao clipe.
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Dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na
sinalização de vias e veículos.
Veículo de tração animal destinado ao transporte de
pessoas.
Aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar
alveolar.
É o monitoramento técnico baseado nos conceitos de
Engenharia de Tráfego.

30) Sobre os princípios da sinalização de trânsito,
relacione a coluna 1 com a coluna 2, e em seguida
assinale a alternativa CORRETA:

COLUNA 2
( ) transmitir mensagens que são fáceis de compreender
( ) acompanhar a dinâmica do trânsito, sendo adequada
a cada nova realidade
( ) não confundir quantidade com qualidade, pois o excesso
dilui a importância dos sinais; permitir fácil percepção
do que realmente é importante.
( ) poder ser vista à distância necessária, bem como
poder ser lida em tempo hábil para a tomada de
decisão, sem manobras bruscas.

27) O cinto de segurança é um dispositivo simples
destinado à segurança do condutor e dos passageiros
dentro do veículo. Nas alternativas abaixo assinale
àquela em que a afirmação não é verdadeira:
A)

No caso de rotatória, aquele que não estiver
circulando por ela.
Nos casos gerais, o que vier pela esquerda do
condutor.
Nos casos gerais, os motoristas com idade mais velha.
No caso de apenas um fluxo ser proveniente de
rodovia, aquele que estiver circulando por ela.

A)
B)
C)
D)

( 1 ); ( 4 ); ( 2 ); ( 3 )
( 2 ); ( 3 ); ( 4 ); ( 1 )
( 2 ); ( 4 ); ( 1 ); ( 3 )
( 1 ); ( 3 ); ( 4 ); ( 2 )
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