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PROVA - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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11/03/2019 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 12 e 13/03/2019 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 14/03/2019 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal
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Língua Portuguesa

Questão 01
Assinale a alternativa correta cuja sequência de palavras NÃO apresenta a mesma regra de acentuação:
A) ênfase, êxito, lâmpada, matemática, tétrico
B) lápis, pênsil, ônix, bíceps, órgão
C) mamão, pé, mamãe, dominó, vovô
D) bênção, órgão, mão, anão, pão

Questão 02
Marque a resposta que oferece oração sem sujeito:
A) Fiz meu pagamento hoje.
B) Faz dez anos que vivo contigo.
C) Fizeram uma roda de fogo.
D) Feita foi a comida.

Questão 03
Escolha a assertiva que de acordo com a norma culta está correta:
A) Quero que eles fazem o seu melhor.
B) Quando eles verem o que fizeram, será tarde!
C) Houve muitas queixas sobre as decisões apresentadas.
D) Se você fazer o bem, receberá recompensa.

Questão 04
Selecione a resposta que apresenta predicado nominal:
A) Andamos cansados.
B) Continue o filme, por favor.
C) Ficamos de fazer os deveres de casa.
D) Permanecemos na sala.

Questão 05
Assinale a resposta INCORRETA, quanto ao uso da crase: 
A) Li da página 1 à 20.
B) Não me refiro àquilo, mas sim a isso.
C) À todas o meu apoio.
D) Visitei as lojas da rua 25 de maio à 7 de setembro.

Questão 06
Assinale a alternativa correta cujo termo, em destaque, corresponde à classificação correta:
A) Acordo pelas seis da manhã. [ adjunto adverbial ]
B) Pelas estradas andarei. [ adjunto adnominal ]
C) O Brasil foi encontrado   pelos portugueses  .   [ complemento nominal ]
D) Oraremos pela paz. [ agente da passiva ]

Questão 07
Marque a resposta na qual o emprego da vírgula está em desacordo com a regra gramatical:
A) Para mim, viver é maravilhoso! 
B) Floresceram, os laranjais.
C) O café, amanhã, será servido às dez horas.
D) Foram comidos o pão, o queijo, a geleia todos misturados.

Questão 08
Escolha a resposta que apresenta uma metáfora:
A) Ela é a melhor da escola!
B) Ela é decidida e discreta! 
C) Ela é uma amiga querida!
D) Ela é uma joia de estudante!



Questão 09
Selecione a assertiva que está de acordo com a norma culta, quanto ao uso do pronome destacado:
A) Eu se molhei todo naquela chuva.
B) Queres almoçar com nós hoje?
C) Deixou-se envolver pelas mentiras da mídia.
D) Pra mim dar uma opinião, tenho que estar muito certo.

Questão 10
Assinale a resposta INCORRETA, quanto ao uso das expressões bastante e bastantes: 
A) Estou com bastante problemas.
B) Tenho bastantes dores.
C) Você tem bastantes livros.
D) Isso não é o bastante!

Matemática

Questão 11
O valor do litro de gasolina no posto bandeira azul é de R$ 4,19, e o frentista completou o tanque de um
carro com 60 litros. Sabendo que a função f(x)= 4,19x  +  0,35 descreve o valor total a ser pago por
cada cliente, quando abastece seu veículo, assinale a alternativa abaixo com o valor total a ser pago
pelos 60 litros de gasolina.
a) R$ 251,25
b) R$ 251,45
c) R$ 251,65
d) R$ 251,75

Questão 12
Eduardo comprou uma bicicleta no valor de R$ 1.450,00, se ele fizer o pagamento parcelado o valor terá
um aumento de 20% e custará R$ 1.740,00, já se o pagamento for a vista, ele terá um desconto de 15%.
Sabendo disso, qual será o valor do desconto se o pagamento for a vista?
a) R$ 217,50
b) R$ 217,00
c) R$ 207,50
d) R$ 202,50

Questão 13
Um eletricista cobra R$ 70,00 pela visita a uma residência e R$ 40,00 por cada hora de trabalho. Se ele 
gastar x horas de trabalho, a expressão usada para calcular o preço a pagar deverá ser:
a) 70 + 40 + x
b) 70 + 40x
c) 70x + 40
d) 70x + 40x

Questão 14
Os salários dos seis funcionários da empresa Turistur são: R$ 850,00; R$ 980,00; R$ 1220,00; R$ 
1300,00; R$ 700,00 e R$ 950,00. A média dos salários é de:
a) R$ 980,00  
b) R$ 1050,00  
c) R$ 1000,00  
d) R$ 1580,00

Questão 15
Efetuando-se (x + 4).(3x + 3), obtém-se:
a) 3x² - 12x + 15
b) x² + 15x + 12
c) x² + 15x
d) 3x² + 15x + 12



Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Assinale a alternativa correta. 
Tocantins é o estado mais novo do Brasil, ele foi instituído, em 1988, e surgiu com o desmembramento
de uma área pertencente ao estado de:
A) Mato Grosso
B) Pará
C) Maranhão
D) Goiás

Questão 17
Marque a resposta certa.
Segundo  dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE),  Bombinhas,  em  2018,
apresentava uma população estimada de:
A) 18 mil 100 habitantes
B) 19 mil 190 habitantes
C) 14 mil 550 habitantes
D) 20 mil 230 habitantes

Questão 18
Escolha a assertiva correta.
De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2017/2018), nacionalmente, Santa 
Carina lidera e vice-lidera, respectivamente, a produção de:
A) frangos e suínos
B) suínos e pescados
C) suínos e frangos
D) frangos e pescados

Questão 19
Selecione a resposta certa.
Constam, atualmente, como registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileiro um número de:
A) 35 partidos políticos
B) 30 partidos políticos
C) 25 partidos políticos
D) 20 partidos políticos

Questão 20
Assinale a resposta correta.
O Brasil participou recentemente, em Davos, Genebra/Suíça, do:
A) Fórum Político Mundial
B) Fórum Governamental Mundial
C) Fórum Econômico Mundial 
D) Fórum Mundial das Nações

Conhecimentos Específicos

Questão 21
A Lei nº 9.394/96, prevê como direito do aluno o uso do transporte escolar, consubstanciando esta, uma
obrigação do estado e dos municípios. Nesta seara, A Lei supramencionada estatui que:
a) os municípios incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.
b) os estados incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal;
c) a União incumbir-se-á de assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal;
d) os municípios, os estados e a União incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da
rede municipal.

Questão 22
O Estatuto  da Criança  e  do Adolescente  tratou de detalhar  a  garantia  de prioridade absoluta  para



crianças de acordo com o artigo 227 da CRFB/1988. Em seu artigo 4º o ECA garante a preferência na
formulação de políticas públicas e a destinação de recursos às áreas relacionadas a proteção à infância.
Por isso, a União tem papel basilar no fomento do transporte escolar, especialmente através do:
a) Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
b) Fundo Nacional de Saúde - FNS;
c) Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE;
d) Fundo Nacional de Amparo ao Meio Ambiente - FUNAME

Questão 23
Regras básicas de comportamento profissional  devem ser seguidas a fim de manter o ambiente de
transporte o mais agradável possível. Desta forma, o monitor de transporte deve: 
a) manter-se sentado com o cinto colocado, alheio aos acontecimentos dentro do veículo;
b) manter-se sentado ao lado do motorista auxiliando este a manter a atenção no trânsito;
c) manter-se desligado, de preferência alienado aos acontecimentos e aos demais estudantes
d) manter-se atento a tudo que acontece no meio de transporte, procurando manter a ordem sem desviar
a atenção do motorista;

Questão 24
O monitor de transporte escolar é o profissional responsável por garantir a integridade física e moral de
crianças e adolescentes no trajeto de ida e volta até a escola. Para tanto deve:
a) manter a convivência saudável dentro do veículo no caminho de ida e volta da escola, acompanhando
o embarque e desembarque de alunos;
b) envolver-se em situações de risco, proliferando a desordem dentro do veículo;
c) mandar as crianças que não obedecem descer do veículo;
d) envolver-se em desentendimentos com o motorista

Questão 25
O tratamento  de pessoas com deficiência  deve assegurar  que,  a  pessoa possa ter,  no  maior  grau
possível,  os direitos comuns à todos os cidadãos. A deficiência não pode ser,  em hipótese alguma,
motivo  para discriminação,  ofensa e tratamento degradante.  Assim,  quanto ao transporte de alunos
deficientes pode-se afirmar:
a) devem ser acompanhados desde o momento em que ficarem sob a responsabilidade do monitor de
transporte escolar;
b)  não devem ser  acompanhados pelo  monitor  de transporte  escolar,  pois  existem mais  alunos no
ônibus;
c) não devem utilizar o transporte escolar;
d) não devem ser inseridos na vida escolar.

Questão 26
Com relação as regras básicas de comportamento profissional, o monitor de transporte escolar deve:
a) ser pontual porém observando a Inassiduidade necessária, apresentar-se com vestimentas curtas e
apropriadas a temperatura ambiente;
b) Ser pontual e assíduo, ter postura ética e apresentar-se com vestimentas confortáveis e adequadas
para o melhor atendimento às necessidades dos alunos
c) deixar de observar as necessidades dos alunos, mas ser pontual e assíduo com a postura energética
visando manter a ordem;
d) ser pontual e inassíduo, ter postura ética e apresentar-se com poucas vestimentas.

Questão 27
Os servidores  públicos  independentemente  do  cargo  que  ocupam  possuem  obrigações  e  deveres.
Nesse sentido em conformidade com a lei Complementar nº 07, estatuto do servidor público municipal
de Bombinhas, constitui dever do servidor:  
a) recusar fé a documentos públicos, sem justificativa expressa;
b)  promover manifestação de desapreço no recinto da repartição
c) observar as normas legais e regulamentares;
d) proceder de forma desidiosa



Questão 28
O  cargo  de  monitor  de  transporte  de  escolar  integra  o  quadro  organizacional  do  Município  de
Bombinhas, como categoria funcional de provimento efetivo. De acordo com a Lei Complementar nº 98
que “Dispõe Sobre a Reformulação, Atualização e Gestão Do Plano De Carreira Dos Servidores Públicos
Da Secretaria De Educação e Dá Outras Providências”, progressão é:

a) Progressão é o deslocamento funcional do servidor no plano de cargos e salários e será estruturado
de  forma vertical  pela  conquista  de  novas  classes  e  de  forma horizontal  pela  conquista  de  novas
referências.
b)  Progressão é o deslocamento funcional do servidor de acordo com a conquista de novas classes e
referências;
c) Progressão é o realocamento funcional do servidor no plano de cargos e salários e será estruturado
de forma somente na forma horizontal;
d) Progressão é o deslocamento do servidor a outros municípios, e será estruturado de acordo com
planilha da Secretaria Municipal de Educação.

Questão 29
Visando garantir  minimizar  os riscos  de acidentes,  o monitor  de transporte  escolar  deve manter  os
alunos adequadamente sentados,  bem como zelar  por  outros procedimentos seguros  no interior  do
veículo. Portanto, o monitor deve orientar ao aluno:
a) ficar sentado juntamente com seus pertences, dividindo o lugar com eles; 
b) descer do veículo enquanto este estiver parando, para agilizar o processo;
c) Colocar o corpo para fora do veículo em movimento;
d) Evitar correria no embarque e desembarque, por risco de atropelamento

Questão 30
Modernamente  conceitua-se  a  hierarquia  como  a  ordenação  vertical  de  chefias  e  serviços  de
determinada entidade pública ou privada, tendo por fim a organização administrativa escalonada dos
trabalhadores,  de acordo com uma relação predefinida de subordinação,  de forma a aperfeiçoar os
trabalhos visando à apresentação do produto final ou serviço, a seu usuário. Assim, o servidor público
deve:
a)  obedecer  as  ordens,  comandos  e  instruções  dos  superiores,  excepcionando-se  aquelas
manifestamente ilegais.
b) obedecer somente o Prefeito Municipal, pois no serviço público não há que se falar em hierarquia;
c)  obedecer  sempre  todas  as  ordens,  comandos  e  instruções  dos  superiores,  mesmo  aquelas
manifestamente ilegais.
d) não há que se falar  em obediência hierárquica no serviço público municipal,  somente no serviço
militar.


	a) Progressão é o deslocamento funcional do servidor no plano de cargos e salários e será estruturado de forma vertical pela conquista de novas classes e de forma horizontal pela conquista de novas referências.

