ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA

PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA
=
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS
DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

MONITOR DE ÔNIBUS ESCOLAR
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

A

A
A

B

C
A
A

B

D
D

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno
C do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- 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.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer
outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursosaobernardo@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

[[[[[
QUESTÕES
DE 1 A 15

]

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

O Brasil é viável?
1

O sentimento de que somos uma nação inviável resulta, no meu entender, de uma situação

2

conjuntural transitória. Além disso, superável. Se olharmos para o que há de permanente, a conclusão

3

não se sustenta.

4

O Brasil construiu uma infraestrutura econômica invejável. O parque energético tem dimensões

5

colossais e dispõe das características estruturais necessárias para assegurar o abastecimento normal e

6

crescente. O mesmo se pode dizer da infraestrutura de transportes e de comunicações.

7

Em matéria de parque industrial, se nos atrasamos no tempo, acabamos erigindo-o no mais alto

8

patamar tecnológico. A agricultura brasileira encontra-se entre as mais modernas do mundo. Além de

9

atender plenamente à demanda interna, gera vultosos excedentes exportáveis. A rede comercial

10

desempenha plenamente o seu papel e nosso sistema bancário registra notável sofisticação. Estamos

11

engrenados na revolução da informática.

12

Temos certamente grandes desníveis regionais e insatisfatória distribuição de renda. Mas

13

dispomos da base requerida para enfrentar e solucionar esses problemas. O que nos impede de fazê-

14

lo? Sucessivas crises políticas artificiais que obrigam todos os responsáveis pela vida econômica e

15

política do país a deixar de lado o que é fundamental e permanente para atender a circunstâncias que

16

às vezes beiram o surreal. A sua enfadonha repetição cria, sem dúvida, a sensação de que o país não

17

tem jeito.

18

Creio que nos falta sobretudo bom senso. É preciso congregar as forças vivas da nação em

19

torno de uma agenda mínima. Qual o grande objetivo? Alcançar um largo ciclo de desenvolvimento

20

sustentável.
IN: http://www.buscape.com.br/o-brasil-e-viavel-joaquim-de-carvalho-8577530078

CARGO: MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR
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01) É uma afirmativa comprovável no texto:
A) A infraestrutura econômica do País pode parecer
invejável, mas em nada tem contribuído para o
crescimento do País.
B) Os problemas brasileiros são mais ou menos crônicos e
pouco têm adiantado os avanços conseguidos até na área
da informática.
C) Os constantes conflitos políticos, que emperram o
desenvolvimento do País, são reflexos da falta de bom

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

04) Expressa uma relação de CAUSA e EFEITO a frase
A) "O sentimento de que somos uma nação inviável resulta,
no meu entender, de uma situação conjuntural
transitória." (L.1/2).
B) "O parque energético tem dimensões colossais e dispõe
das características estruturais necessárias para assegurar
o abastecimento normal e crescente." (L.4/6).
C) "Em matéria de parque industrial, se nos atrasamos no
tempo, acabamos erigindo-o no mais alto patamar
tecnológico." (L.7/8),
D) "Além de atender plenamente à demanda interna, gera
vultosos excedentes exportáveis." (L.8/9).

senso do brasileiro.
D) 0 Brasil dispõe dos meios necessários para viabilizar, a
qualquer hora e a curto prazo, uma melhor distribuição
de renda.

05) Constitui uma afirmação CORRETA sobre o que se
afirma em
A) A palavra “país” (L.16) é acentuada porque é oxítona.
B) O vocábulo “o”, em “o que é fundamental” (L.15) tem o

02) Com referência ao questionamento que o título do texto
encerra, o autor revela-se

mesmo valor morfológico de “o”, em “O Brasil
construiu uma infraestrutura econômica invejável”
(L.4).

A) descrente, até certo ponto, já que o País tem tanto a
oferecer a seu povo e muito pouco faz por ele.
B) inseguro, uma vez que os responsáveis pela vida política
e econômica do Brasil agem como seres imaturos.

C) A expressão “bom senso” (L.18), do ponto de vista
sintático, exerce a função de sujeito.
D) A forma verbal “dispõe” (L.5) refere ao termo “Brasil”
(L.4).

C) contraditório, porque ora afirma uma coisa, ora, outra,
insinuando que, diante dos desmandos políticos, fica
difícil se chegar a um denominador comum.
D) confiante, pois o Brasil, além de uma boa base

06) A forma verbal transcrita à esquerda que pode ser
substituída, mantendo-se o seu sentido original, pela
expressão indicada á direita é

econômica, conta com significativos avanços em outras

A) “construiu” (L.4) – teria construído.

áreas, o que lhe permite buscar um desenvolvimento

B) “olharmos” (l.2) - quando olhamos.

sustentável.

C) “tem” (L.17) - estava tendo.

03) No texto, denota a mesma ideia que o termo
"certamente" (L.12) a expressão
A) "no meu entender" (L.1).
B) "sem dúvida" (L.16).
C) "Em matéria de parque industrial" (L.7).
D) "às vezes" (L.16).

CARGO: MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR

D) “acabamos” (L.7) – teremos acabado.
07) A alternativa em que há correspondência entre o termo
transcrito e a ideia por ele expressa é
A) “e” (L.5) – oposição
B) “se” (L.6) - condição
C) “para” (L.15) - direção
D) “às vezes” (L.16) - tempo
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08) Possui o mesmo valor sintático de “nos” (L.18) a
expressão transcrita em
A)
B)
C)
D)

“de uma situação conjuntural transitória.” (L.01/02).
“uma infraestrutura econômica invejável” (L.4).
“de renda” (L.12).
“A sua enfadonha repetição” (L.16).

09) A expressão cuja vírgula foi usada para marcar a elipse
de um termo é
A) “Além disso, superável.” (L.2).
B) “Se olharmos para o que há de permanente, a conclusão
não se sustenta.“ (L.2/3).
C) “Em matéria de parque industrial, se nos atrasamos no
tempo (...)” (L.7).
D) “A sua enfadonha repetição cria, sem dúvida, a sensação
de que o país não tem jeito.” (L.16/17).

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

13) Sobre o papel fonológico, é CORRETO afirmar;
A) Na palavra “há” (L.2), o encontro “-ha” constitui
exemplo de dígrafo.
B) Na palavra “repetição” (L.16), o /o/ é vogal, enquanto
no vocábulo “distribuição” (L.12), o /u/ é semivogal.
C) Na palavra “há” (L.2), o “-h” representa uma consoante
brasileira.
D) A palavra “jeito” (L.17) está grafada incorretamente,
devendo ser grafada da seguinte forma: geito.
14) A alternativa que apresenta justificativa correta para a
acentuação da palavra “matéria” (L.7) é:
A) Por ser uma palavra terminada em hiato.
B) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo
decrescente.
C) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo
crescente.
D) Por ser palavra proparoxítona.

10) Sobre a oração “Temos certamente grandes desníveis
regionais (...)” (L.12), pode-se afirmar:

15) Marque a alternativa em que ocorre um ditongo, um
hiato e um dígrafo, respectivamente:

A) Possui sujeito indeterminado.

A) “cria” (L.16) - “responsáveis” (L.14) - “excedentes”
(L.9).
B) “obrigam” (L.14) - “comercial” (L.9) - “mundo” (L.8).
C) “dispõe” (L.5) - “transitória” (L.2) - “objetivo” (L.19).
D) “cria” (L.16) -- “transitória” (L.2) – “enfadonha” (L.16).

B) O núcleo do predicado é um nome.
C) O sujeito é oculto
D) O predicado é verbo-nominal.
11) A alternativa em que o termo transcrito em negrito
constitui um caracterizador do substantivo é:
A) “O sentimento de que somos uma nação inviável
resulta” (L.1).
B) “...no mais alto patamar tecnológico.” (L.7/8).
C) “Temos certamente grandes desníveis regionais'”
(L.12).
D) “Qual o grande objetivo?” (L.19).
12) As palavras “país” (L.15), “invejável” (L.4) e “mundo”
(L.8) são respectivamente:
A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona
B) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona
C) Oxítona – proparoxítona – paroxítona
D) Oxítona – paroxítona – paroxítona

CARGO: MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR
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MATEMÁTICA
16) Efetue: 324 ÷ 12 =

QUESTÕES DE 16 A 20
CÁLCULOS

A) 22
B) 24
C) 27
D) 32
17) Efetue: 123 x 12 =
A) 989
B) 1226
C) 1384
D) 1476
18) Resolva a seguinte adição de dois números inteiros:
(-21) + (-11) =
A) +10
B) +22
C) -32
D) -10
19) Se em 10 caixas cabem 160 ovos, quantos ovos caberão
em 15 caixas?
A) 160
B) 200
C) 220
D) 240
20) A fração

𝟏𝟐𝟔𝟎
𝟔𝟎

pode ser representada por qual número

decimal abaixo?
A) 20
B) 21
C) 20,5...
D) 22,9

CARGO: MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 21 A 40

21) As crianças, durante o trajeto no transporte escolar,
devem ser orientadas pelo monitor do ônibus escolar a:

24) Assinale a alternativa abaixo que completa corretamente
o enunciado a seguir:

A) Interagir com os colegas e com o motorista,
conversando e descontraindo durante o trajeto.
B) Evitarem de falarem com os pais sobre o que acontece
durante a viagem para não os preocupar.
C) Descer do veículo somente depois que ele parar
totalmente.
D) Afim de evitar a monotonia da viagem, estimulá-las a
brincar, andar e correr dentro do ônibus durante o
trajeto.

“______________________, acionado pelo número de
telefone______, tem como finalidade prestar o socorro
em casos de emergência. É um serviço do governo
federal, funciona 24 horas por dia com equipes de
profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, auxiliares
de enfermagem e socorristas que atendem às urgências
de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica,
gineco-obstétrica e de saúde mental da população.”

22) São atribuições de um monitor de transporte escolar,
EXCETO:
A) Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do
trajeto.
B) Verificar se os alunos estão limpos e bem alimentados.
C) Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos
transportes.
D) Identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos
e deixá-los dentro do local.
23) Nas afirmações abaixo, assinale (V) se forem
verdadeiras e (F) se forem falsas, e em seguida marque
a alternativa com a sequência CORRETA:
( ) Caso no horário de saída, algum aluno não se apresente
no transporte escolar, o monitor deve seguir com as
demais crianças para que elas não fiquem prejudicadas e
os pais fiquem preocupados.
( ) Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão
retornando para os lares; ajudar os pais de alunos
especiais na locomoção dos alunos.
( ) O monitor não deve permitir alunos sem higiene pessoal
em dia, como por exemplo, mau cheiro ou cabelo sem
pentear, entrarem no ônibus.
( ) Acompanhar 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.
A) ( V ); ( F ); ( V ); ( F )
B) ( F ); ( F ); ( V ); ( V )
C) ( V ); ( V ); ( V ); ( V )
D) ( F ); ( V ); ( F ); ( V )

CARGO: MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR

A)
B)
C)
D)

Corpo de Bombeiros – 192
Defesa Civil – 199
Cruz Vermelha – 193
SAMU – 192

25) Nas alternativas abaixo assinale àquela que contém os
indicadores dos sinais vitais de saúde de uma pessoa:
A)
B)
C)
D)

temperatura; pulso; respiração; pressão arterial
pupila; cheiro; fala; cor
temperatura; cheiro; respiração; cor
pupila; pulso; cheiro; pressão arterial

26) Hemorragia é a perda de sangue após o rompimento de
um ou mais vasos sanguíneos (veias ou artérias). No
caso de hemorragias externas qual o procedimento
CORRETO?
A) Se a hemorragia for em braço ou perna, não levantar o
membro.
B) Não fazer nenhum curativo compressivo.
C) Colocar um pano limpo dobrado, no local do ferimento.
D) Use um torniquete para amarrar o local do sangramento.
27) Caso uma criança apresente Epistaxe, a perda de sangue
pelo nariz, o que NÃO é correto fazer?
A) Colocar dentro do nariz cotonetes, o dedo, pinças,
lenços ou papel higiênico.
B) Apertar as laterais do nariz contra o septo (osso) por
alguns minutos.
C) Após parar o sangramento, não assoar o nariz.
D) Sentar a vítima, e colocá-la reta (nem com a cabeça para
frente, nem para trás).

Página | 7

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA

28) Sobre o direito à vida e à saúde, o que dispõe no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é
CORRETO afirmar que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

31) As ordens emanadas por gestos de agentes da autoridade
de trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e as
normas definidas por outros sinais de trânsito. Assinale
a alternativa que descreve o significado do gesto da
autoridade de trânsito abaixo:

A) É assegurado à gestante, através do Sistema Único de
Saúde, apenas o atendimento pré-natal.
B) O atendimento pré-natal será realizado por profissionais
da atenção primária.
C) Não incumbe ao poder público a assistência psicológica
à gestante e à mãe.
D) Cabe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles
que

necessitarem,

medicamentos,

exceto

órteses,

próteses
29) A forma de colocação de uma criança ou adolescente
em família substituta, que pressupõe a prévia destituição
ou suspensão do poder familiar dos pais (família
natural), é chamada de?
A) Adoção
B) Tutela
C) Guarda
D) Partilha
30) Verifique se as afirmações abaixo são verdadeiras e em
seguida assinale a alternativa CORRETA:
I. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao
respeito e à dignidade, inclusive crença e culto religioso.
II. A criança com necessidade de cuidados médicos

A) Ordem de parada obrigatória para todos os veículos.
Quando executada em interseções, os veículos que já se
encontrem nela não são obrigados a parar.
B) Ordem de parada para todos os veículos que venham de
direções que cortem ortogonalmente a direção indicada
pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do
seu deslocamento.
C) Ordem de parada para todos os veículos que venham de
direções que cortem ortogonalmente a direção indicada
pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido do seu
deslocamento.
D) Ordem de parada para todos os veículos que venham de
direções que cortem ortogonalmente a direção indicada
pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido do seu
deslocamento.
32) A sinalização horizontal que permite ultrapassagem de
um veículo sobre o outro em qualquer um dos sentidos é
indicada por qual tipo de faixa?
A) Faixa simples e contínua

especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde,

B) Faixa dupla contínua

com exceção de cuidados odontológicos especiais.

C) Faixa simples e tracejada (seccionada)

III. As gestantes ou mães que manifestem interesse em
entregar seus filhos para adoção não poderão ser
encaminhadas obrigatoriamente à Justiça da Infância e

D) Faixa dupla contínua/seccionada
33) O cinto de segurança é obrigatório em qual tipo de via?

da Juventude.
A) Apenas nas vias urbanas de trânsito rápido.
A) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.

B) Apenas em estradas e rodovias.

B) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.

C) Em todas as vias urbanas e vias rurais.

C) As afirmações I, II e III são verdadeiras.

D) Apenas em todas as vias urbanas.

D) Somente a afirmação I é verdadeira.

CARGO: MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR
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34) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de
segurança, conforme previsto em lei, é CORRETO
afirmar que:

39) No caso de uma criança se acidentar com algum corpo
estranho, assinale a alternativa abaixo do que NÃO é o
correto a fazer:

A) Acarreta penas medida administrativa - retenção do
veículo até colocação do cinto pelo infrator.
B) Constitui Infração gravíssima, com penalidade de multa
e medida administrativa - retenção do veículo e
recolhimento do documento de habilitação.
C) Acarreta apenas medida administrativa - retenção do
veículo e recolhimento do documento de habilitação.
D) Constitui uma infração grave, com penalidade de multa
e medida administrativa - retenção do veículo até
colocação do cinto pelo infrator.

A) O risco do engasgo está em tampar (obstruir) a
passagem do ar parando a respiração e caso isto ocorra,
a vítima pode até morrer. Quando acontecer isso, o
correto é bater nas costas da criança até desobstruir a
passagem de ar.
B) Se o objeto estiver cravado no olho, não tente retirá-lo,
cubra-o e procure ajuda médica.
C) Não tente retirar objetos profundamente introduzidos,
nem coloque nenhum instrumento no canal auditivo
(pinça ou cotonetes).
D) Se a vítima perder a consciência ou desmaiar, chame o
socorro.

35) O que significa um extintor de incêndio de automóveis
do tipo ABC?
A) Significa que é capaz de apagar o “princípio” de
qualquer tipo de fogo que possa prender no seu veículo.
B) Significa que o seu conteúdo é composto de todos os
tipos de extintores.
C) Tem como significado a economia que esse tipo extintor
proporciona.
D) Significa o selo de qualidade para um extintor de
automóvel.
36) Assinale nas alternativas abaixo àquela que a afirmação
NÃO é verdadeira:
A) O indicador do manômetro do extintor de incêndio deve
estar sempre no verde.
B) Se o indicador do manômetro apontar para o amarelo
significa que está sem carga.
C) A manutenção do extintor de incêndio deve ser feita no
mínimo 1 vez por ano, lembrando que essa manutenção
é somente visual porque se você acionar o equipamento
terá que comprar outro.
D) Caso esteja no branco, quer dizer que o equipamento
está com muita pressão, o que isso significa muito
perigo e seu extintor pode virar uma bomba.

40) Numere a coluna 1 com a coluna 2 e em seguida
assinale a alternativa com a sequência CORRETA:
COLUNA 1

COLUNA 2

(

1

) Placas de
Regulamentação

(

(

2

) Placas
Advertência

de

( ) Tem por finalidade identificar as
vias, os destinos e os locais de
interesse, bem como orientar
condutores de veículos quanto
aos percursos, os destinos, as
distâncias
e
os
serviços
auxiliares, podendo também ter
como função a educação do
usuário.
Suas
mensagens
possuem um caráter meramente
informativo ou educativo, não
constituindo imposição.

(

3

) Placas
Indicação

de

( ) Tem por finalidade informar aos
usuários
das
condições,
proibições,
obrigações
ou
restrições no uso das vias. Suas
mensagens são imperativas e
seu
desrespeito
constitui
infração.

37) Quando um agente de trânsito dá um sinal de apito com
dois silvos breves, o que ele está sinalizando?
A) Siga - liberar o trânsito em direção / sentido indicado
pelo agente.
B) Diminuir a marcha - quando for necessário fazer
diminuir a marcha dos veículos.
C) Devagar – reduza a velocidade.
D) Pare - indicar parada obrigatória
38) São veículos autorizados a transportar alunos com
EXCEÇÃO de?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

) Tem por finalidade alertar aos
usuários da via para condições
potencialmente
perigosas,
indicando sua natureza. Suas
mensagens possuem caráter de
recomendação.

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

Barcos
Ônibus
Caminhões
Vans
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