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Número da inscrição:   

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

➢ A prova será composta de 30 (trinta) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) 

alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

➢ A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 

➢ Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno 

de questões, seu cargo, número de questões, nome e número de inscrição. Qualquer 

irregularidade comunique ao fiscal de provas imediatamente.  

➢ Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão-Resposta a opção que responde 

corretamente a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a 

correção. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do 

candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro do candidato. 

➢ Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá 

ser marcado somente com caneta esferográfica azul ou preta e assinado.  

➢ O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

➢ Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O 

candidato poderá levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o 

Cartão-Resposta, serão entregues ao fiscal de sala ao final da prova. 

➢ O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de 

provas. 

➢ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até 

que o último deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo 

termo de encerramento do certame, deverão sair juntos da sala de prova. 

➢ Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 

  

✓ A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a 

ser assinalada, conforme segue: 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

✓ Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

  

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) (UFG, 2019 - MODIFICADO) Com o crescente interesse da sociedade por questões 

ligadas à proteção do ambiente e da procura por recursos alternativos, não poluentes, 

para gerar energia, cresce também o uso de células fotovoltaicas ou painéis fotovoltaicos. 

A instalação destas células, que geram energia elétrica por meio de um processo conhecido 

como efeito fotovoltaico, vem crescendo, não apenas em residências, mas também nas 

rodovias de todo o país. A fonte de energia que gera o efeito fotovoltaico para a produção 

de energia elétrica é  

(A) A água.  

(B) O vento.  

(C) O sol.  

(D) O urânio 

(E) O mar 

 

2) Observe a charge a seguir.  

 
A charge crítica uma política do governo atual dos Estados Unidos que ganhou 

repercussão mundial. Qual aspecto é criticado?  

(A) O tratamento aos estrangeiros que vivem no país.  

(B) A valorização do multiculturalismo que caracteriza a nação.  

(C) O incentivo aos deslocamentos que reorganizam a população.  

(D) A afirmação da hegemonia que caracteriza o continente. 

(E) Pela política antiterrorismo. 

 

3) (PS CONCURSOS, 2021). O anúncio de encerramento da produção de veículos da Ford 

no Brasil completou um mês em 11 de fevereiro de 2021. Sendo assim, de acordo com 

matéria publicada no portal g1 na mesma data, classifique os itens abaixo como 

Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(  ) A empresa norte-americana anunciou o fechamento de suas três fábricas no Brasil: 

Camaçari (BA) - aberta em 2001, onde eram produzidos o Ford Ka e o EcoSport; Taubaté 

(SP) - onde desde 1974 fabricava motores e transmissões e Horizonte (CE) - voltada a jipes 

da marca nacional Troller, criada em 1994 e comprada pela Ford em 2007. 

(  ) Os veículos continuarão sendo vendidos aqui, mas serão importados da Argentina e 

do Uruguai. 
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(  ) Em 2019, a Ford fechou a fábrica de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, 

e deixou de vender caminhões na América do Sul. 

(  ) Com 470 empregados e colaboradores, a unidade de Camaçari, na Bahia, deve ser a 

última a fechar as portas no Brasil, entre outubro e dezembro deste ano. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) V, V, V, V  

(B) V, V, F, F  

(C) F, V, V, F 

(D) V, V, V, F  

(E) V, F, V, F 

 

4) (SEAP / PR, 2007). Segundo dados do IBGE (2000) a partir da promulgação da 

Constituição de 1988, surgiram 1307 novos municípios no Brasil. A grande maioria dos 

municípios criados recentemente possui um número de habitantes menor que 20 mil, 

sendo que 74% destes têm menos de 10 mil habitantes.  

Baseado no texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que: 

(A) Muitos municípios novos estão perdendo população, devido à falta de oportunidades para 

os jovens e apresentando um crescimento negativo. 

(B) Os municípios novos estão recebendo investimentos e recursos fiscais, previstos na 

Constituição, suficientes para superar suas dificuldades. 

(C) Os governos municipais têm conseguido executar todas as obras necessárias ao progresso 

dos seus municípios. 

(D) Todas as comunidades com mais de 5 mil habitantes devem se emancipar. 

(E) Os municípios novos não estão precisando de recursos financeiros do governo estadual e 

federal, pois conseguem sua auto-sustentabilidade. 

 

5) (IPEFAE, 2019). Os EUA e o Irã têm protagonizado uma série de provocações e 

confrontos. Após os americanos aprovarem sanções comerciais que impactam as 

exportações de petróleo, os iranianos realizaram prisões e abates de navios em sua 

jurisdição marítima. Qual é o trecho marítimo importante para o escoamento do petróleo 

árabe em disputa entre EUA e Irã? 

(A) Mar Vermelho. 

(B) Golfo de Nairobi. 

(C) Estreito de Ormuz. 

(D) Canal de Nipur. 

(E) Estreito de Gibraltar. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

6) (TRT - 24ª REGIÃO (MS)- FCC- 2006). Amazônia (1989). 

Roberto Carlos - Erasmo Carlos 

Tanto amor perdido no mundo 

Verdadeira selva de enganos 

A visão cruel e deserta 

De um futuro de poucos anos 

Sangue verde derramado 
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O solo manchado; 

Feridas na selva 

A lei do machado 

Avalanches de desatinos 

Numa ambição desmedida 

Absurdos contra os destinos 

De tantas fontes de vida 

Quanta falta de juízo 

Tolices fatais; 

Quem desmata, mata 

Não sabe o que faz [...] 

 

Desde os anos 70, muito antes de o tema "ecologia" entrar na moda por aqui, Roberto 

Carlos á abordava o assunto, em canções como O Progresso. Na década de 80 foi a vez de 

“As Baleias” e “Amazônia”, ambas em torno da preservação ambiental. Nesta canção, ele 

chama a atenção para a destruição da maior reserva natural da Terra, que cobre grande 

parte do território brasileiro. (Adaptado de Roberto Carlos Braga II, Na poltrona, Revista 

de bordo do Grupo Itapemirim, ano 6, no 67, janeiro 2005, p. 60).  

Há palavras escritas de maneira INCORRETA na frase: 

Alternativas 

(A) Os recursos naturais devem ser protegidos, em defesa da vida na Terra. 

(B) A manutensão de florestas favoresce a qualidade de vida em todo o planeta. 

(C) Pesquisas científicas comprovam que certas plantas são remédios eficazes. 

(D) Povos indígenas valorizam as propriedades medicinais das plantas. 

(E) Cientistas se preocupam com a extinção de plantas de valor medicinal. 

 

7) (TRT - 24ª REGIÃO (MS)/2006). Assinale, na folha de respostas, a letra da alternativa 

que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. 

O município de Bonito é exemplo de preservação de suas belezas naturais, com 

________________ de visão magnífica, verdadeiros _______________. 

 

Alternativas que preenchem o espaço corretamente: 

(A) Quedas d'água - cartões-postal. 

(B) Quedas d'água - cartões-postais. 

(C) Queda d'águas - cartões-postais. 

(D) Quedas d'água - cartão-postais. 

(E) Queda d'águas - cartão-postais. 

 

8) (Adaptado- Pref. Municipal de Bombinhas/ 2021). Marque a opção da classificação 

adequada da palavra sublinhada: “Vamos ao cinema! Oba!”  

(A) Interjeição. 

(B) Artigo.  

(C) Adjetivo.  

(D) Pronome. 

(E) Verbo. 
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9) (Adaptado- Pref. Municipal de Maracanã/2019). Quando se qualificar alguém como 

“lerdo”, este será:  

(A) Ágil. 

(B) Irascível. 

(C) Lento. 

(D) Egoísta. 

(E) Rápido. 

 

10) (Adaptado- Pref. Municipal de Bombinhas/ 2021). Assinale o antônimo da palavra em 

destaque: “(...) que tende a reduzir drasticamente a qualidade de vida até 2030.”  

(A) Diminuir. 

(B) Aumentar. 

(C) Melhorar.  

(D) Abrandar. 

(E) Acalmar. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

11) (Pref. Vinhedo/ 2021). Um colecionador de automóveis antigos tem atualmente 35 

(trinta e cinco) veículos, mas pretende aumentar sua coleção em 40% (quarenta por 

cento). Se isso vier a se confirmar, o colecionador passará a ter a seguinte quantidade de 

automóveis:  

(A) 39.  

(B) 42.  

(C) 45.  

(D) 49.  

(E) 51. 

 

12) (Adaptado- IMPREMU/2020). Numa confecção, para se calcular o preço de venda de 

cada camiseta produzida, acrescenta-se, ao preço de custo, 50% de seu valor mais R$ 7,00 

de taxa fixa. Se o preço de custo de uma camiseta for de R$ 25,00, ela será vendida por:  

(A) R$ 32,00.  

(B) R$ 37,50.  

(C) R$ 44,50.  

(D) R$ 57,00. 

(E) R$ 55,00. 

 

13) (Pref. Desterro/2021). João comprou uma certa quantidade de balas. Foi a casa de 

Maria e deixou a metade. Depois foi até a casa de José e deixou a metade do que sobrou 

após passar na casa de Maria. Então ele comeu a metade do que sobrou após passar na 

casa de José e sobraram 3 balas. Quantas balas foram compradas por João?  

(A) 12. 

(B) 18.  

(C) 24.  

(D) 36. 

(E) 48. 
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14) (Pref. Cacimba de Dentro/2021). Uma passagem de ônibus coletivo da cidade de 

Campina Grande custa R$ 3,90. Se no mês de Agosto Mariana usou o ônibus 40 vezes, 

durante este mês o valor total que ela gastou com as passagens foi:  

(A) R$ 15,60  

(B) R$ 312,00 

(C) R$ 78,00 

(D) R$ 156,00 

(E) R$ 31,20  

 

15) (Pref. de Turvo/2021) Calcule o valor da expressão numérica abaixo e assinale a 

resposta CORRETA:  

28 + [ 50 - (24 - 2) - 10 ] 

Alternativas:  

(A) 46. 

(B) 66.  

(C) 42.  

(D) 62.  

(E) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

16) (CEBRASPE, 2020). O monitor de um transporte escolar constatou que uma das 

crianças que havia embarcado no veículo apresentava sinais evidentes de maus tratos. De 

acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o monitor do transporte escolar 

deverá, obrigatoriamente, comunicar o fato:  

(A) Ao conselho tutelar da localidade.  

(B) Aos pais da criança.  

(C) Ao agente de trânsito mais próximo.  

(D) Ao diretor da escola.  

(E) Ao seu chefe imediato. 

 

17) (PS CONCURSOS, 2021). Uma caixa de Primeiros Socorros deve conter, EXCETO: 

(A) Antibióticos. 

(B) Esparadrapo. 

(C) Soro fisiológico. 

(D) Gazes esterilizadas. 

(E) Tesoura. 

 

18) (MACHADO DE ASSIS, 2018 - MODIFICADO). As placas representadas abaixo 

significam respectivamente: 

 
(A) Permitido jogar bola e permitido apenas trânsito de ciclistas.  

(B) Permitido jogar bola e trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres.  
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(C) Crianças e trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres.  

(D) Atenção bola e trânsito preferencial para pedestres. 

(E) Área para jogar bola e trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. 

 

19) 

 

 

(CEBRASPE, 2020). O sinal mostrado na figura anterior é de 

utilização obrigatória em todos os projetos e estudos de 

sinalização de áreas escolares, devendo ser implantado nas imediações das escolas. Essa 

sinalização de advertência indica:  

(A) Trânsito impedido em horário escolar.  

(B) Entrada em área de recreação externa à escola.  

(C) Entrada em área de existência de escolares circulando nas proximidades.  

(D) Faixa de pedestre escolar.  

(E) Área de embarque e desembarque de transportes escolares. 

 

20) (PS CONCURSOS, 2021). Os sinais vitais são sinais que informam sobre o estado da 

vítima. São eles:  

I. RESPIRAÇÃO: podemos observar o ar que entra e sai dos pulmões, pela expansão do 

tórax, ou sentindo com nossa face colocada próximo do rosto da vítima. Normalmente a 

frequência da respiração das crianças é de 15 a 30 por minuto e do adulto de 12 a 20 por 

minuto.  

II. PULSAÇÃO: podemos observá-la com mais facilidade no pulso ou na carótida (artéria 

do pescoço), utilizando os dedos médios e indicador para pressioná-los. A pulsação normal 

de uma criança é de 120 batimentos por minuto e de 70 a 80 em adultos.  

III. TEMPERATURA: O normal varia entre 35º a 36,5º, podendo ser notar com o tato 

quando a pele está muito fria ou muito quente, e pode-se observar se a pele fica pálida ou 

arroxeada.  

IV. CONSCIÊNCIA: Pode ser observada quando a vítima responde a perguntas diretas 

que se faz a ela com clareza e lógica. 

 

Assinale a alternativa CORRETA:  

(A) Apenas o item I está incorreto.  

(B) Apenas o item II está incorreto.  

(C) Apenas o item III está incorreto.  

(D) Os itens I e III estão incorretos.  

(E) Todos os itens estão corretos. 

 

21) (IPEFAE, 2019 - MODIFICADO). É mais difícil de ser identificada e caracteriza-se 

pela rejeição, depreciação, discriminação, humilhação, desrespeito e punições exageradas. 

Embora não deixe marcas visíveis na vítima, provoca cicatrizes emocionais para toda a 

vida. O trecho acima faz referência a:  

(A) Violência Sexual. 

(B) Violência Psicológica.  

(C) Violência Analógica.  

(D) Violência Rasurável. 
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(E) Violência Gratuita. 

 

22) (CEBRASPE, 2020). Um aluno, ao desembarcar do transporte escolar, foi atropelado 

em frente à escola, teve sangramento e perdeu a consciência. Nesse caso, um dos 

procedimentos corretos que pode ser adotado pelo motorista do transporte escolar é:  

(A) Tentar colocar o aluno de pé.  

(B) Fazer o aluno ingerir um pouco de água.  

(C) Carregar o aluno no colo até o interior da escola.  

(D) Ajudar o aluno a fazer movimentos circulares com a cabeça e os braços.  

(E) Estancar o sangramento.  

 

23) (MACHADO DE ASSIS, 2018 - MODIFICADO). Assinale a alternativa que completa 

a lacuna abaixo.  

As placas de______________________ tem por finalidade alertar aos usuários da via para 

condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem 

caráter de recomendação.  

(A) Regulamentação.  

(B) Auxilio.  

(C) Advertência.  

(D) Especialidades. 

(E) Certificação. 

 

24) (PS CONCURSOS, 2021). Higiene são todas as ações que praticamos no nosso dia a 

dia para prevenir doenças. A higiene pessoal e do ambiente são fundamentais para termos 

saúde. Sendo assim, quais são ações básicas que devemos ter de higiene?  

I. Tomar banho todos os dias  

II. Lavar a mão antes das refeições  

III. Lavar a mão antes de usar o banheiro  

IV. Lavar o cabelo uma vez a cada duas semanas  

V. Manter o ambiente sempre fechado para não entrar bactérias que ficam no ar  

VI. Manter as unhas limpas e aparadas  

VII. Escovar os dentes apenas uma vez ao dia  

 

Assinale a alternativa CORRETA:  

(A) Apenas os itens III, IV, V e VII estão incorretos.  

(B) Apenas os itens IV e VII estão incorretos.  

(C) Apenas os itens III e VI estão incorretos.  

(D) Apenas os itens IV, V e VII estão incorretos.  

(E) Todos os itens estão corretos.  

 

25) (CEBRASPE, 2020) Quanto ao dispositivo de retenção para transporte de crianças, é 

correto afirmar que:  

(A) O bebê conforto é o dispositivo de retenção adequado às crianças com até doze quilogramas 

de peso.  

(B) Crianças com idade entre um ano e quatro anos devem utilizar, obrigatoriamente, o 

dispositivo de retenção denominado assento de elevação.  
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(C) A cadeirinha deve ser empregada no transporte de crianças com idade superior a quatro 

anos.  

(D) Crianças com idade superior a sete anos e meio e inferior ou igual a dez anos devem utilizar 

o cinto de segurança do banco de trás do veículo.  

(E) A obrigatoriedade de uso de dispositivo de retenção para transporte de crianças depende, 

além da idade, do grau de desenvolvimento delas. 

 

26) (UFG, 2019 - MODIFICADO). O Estatuto da Criança e do Adolescente traz 

incumbências aos pais referentes aos filhos menores, dispondo sobre o dever de sustento, 

guarda e educação. Essas atribuições são devidas:  

(A) À mãe e ao pai, que têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no 

cuidado e na educação da criança.  

(B) Ao pai e, na falta dele, à mãe, tendo ambos direitos, deveres e responsabilidades alternadas 

no cuidado e na educação da criança.  

(C) À mãe e, alternativamente, ao pai, os quais têm direitos alternados e deveres e 

responsabilidades comuns no cuidado e na educação da criança.  

(D) Ao pai e à mãe, que têm direitos diferentes e responsabilidades comuns e alternadas no 

cuidado e na educação da criança.  

(E) Somente a mãe, que tem direitos, deveres e responsabilidades. 

 

27) (CEBRASPE, 2020). A respeito das atividades profissionais rotineiras do monitor de 

transporte escolar, é correto afirmar que:  

(A) O trabalho desse profissional é essencial para garantir a aprendizagem das crianças na 

escola e para orientar os pais e o motorista sobre equipamentos de primeiros socorros a bordo 

do veículo de transporte.  

(B) Esse profissional tem as atribuições de acompanhar crianças e jovens em seus 

deslocamentos e preparar atividades lúdicas para eles, de forma a estimular a criatividade deles.  

(C) É importante que os monitores organizem e auxiliem o embarque e desembarque dos 

passageiros, que os orientem sobre a limpeza e conservação do veículo, bem como que 

controlem o acesso ao condutor e o diálogo com ele.  

(D) Esse profissional deve ajudar as crianças a ajustarem o cinto de segurança, organizar o 

material escolar delas e fazer a limpeza do veículo e uma inspeção cuidadosa dos parafusos e 

demais fixadores a bordo, para evitar que machuquem os passageiros.  

(E) Os monitores são profissionais que auxiliam os condutores e, em algumas situações, devem 

estar preparados para condições inesperadas decorrentes, por exemplo, de brincadeiras ou 

brigas entre os passageiros, porém, nesses casos, não devem intervir, apenas relatar o fato aos 

pais dos envolvidos. 

 

28) (UFG, 2019 - MODIFICADO) O Estatuto da Criança e do Adolescente protege a 

integridade física e psicológica da criança e do adolescente, cabendo aos que lidam com 

eles:  

(A) Colocá-los a salvo de situações constrangedoras praticadas por qualquer agente público ou 

privado.  

(B) Protegê-los de situações violentas, salvo se essas forem praticadas por autoridade 

competente.  

(C) Velar pela dignidade delas quando estiverem distantes de seus pais, em cuja presença a 

obrigação de zelo é exclusiva deles.  
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(D) Evitar o assédio moral, se praticado por adulto e não por outro colega a título de brincadeira. 

(E) Evitar o “bullying” que seja praticado somente por adultos. 

 

29) (IPEFAE, 2019 - MODIFICADO). Ocorrem pela diminuição de sangue no cérebro. 

Pode ser causada por falta de alimentação, fadiga, ficar em lugares abafados, emoção forte 

ou perda de sangue. Tem como sintomas a fraqueza, tontura, escurecimento das vistas, 

suor frio, palidez, podendo perder a consciência. Estamos falando dos (as):  

(A) Queimaduras.  

(B) Fraturas.  

(C) Desmaios.  

(D) Hemorragias. 

(E) Congestão. 

 

30) (CEBRASPE, 2020) A postura do monitor de transporte escolar na realização de suas 

atividades profissionais e a forma como ele se apresenta são importantes para ele 

construir e manter uma boa imagem.  

 

A respeito desse assunto, assinale a opção correta.  

(A) O monitor, para estar sempre bem apresentável, deve vestir calça comprida e camisa de 

mangas compridas, que demonstram asseio e cuidado.  

(B) Para demonstrar que é capaz de manter a segurança no veículo durante a viagem do 

transporte escolar, o monitor deve ser firme e, às vezes, ríspido com as crianças que estiverem 

exaltadas.  

(C) O monitor deve demonstrar firmeza e segurança, para que as crianças mantenham respeito 

e obedeçam às suas orientações. É essencial manter respeito, tratando a todos sem 

discriminação, sem levantar a voz e sem se exaltar.  

(D) Nas situações em que crianças agirem com o intuito de prejudicar colegas a bordo, caberá 

ao monitor aplicar a elas castigos leves, a fim de reprimir abusos.  

(E) O monitor deve demonstrar autocontrole, paciência e cautela nas ocorrências de acidentes, 

situação na qual ele tem a atribuição de realizar os primeiros socorros, fazendo, se necessário, 

pequenas suturas em ferimentos com sangramento. 

 

 

 

 


