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Cargo: Monitor de Transporte Escolar 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Complete as lacunas com as letras S, Z, X, SS, C ou Ç e 
marque a alternativa correta: 
“Cafu_o, a_ude, compen_a_ão, sece_ão, camur_a” 
a) Cafuso, açude, compensação, seceção, camurça 
b) Cafuso, assude, compençasão, seceção, camurssa 
c) Cafuzo, açude, compensação, secessão, camurça 
d) Cafuzo, assude, compensação, seceção, camurça 

 
02. Separando-se as sílabas da palavra “dinheiro” e 
classificando-a quanto ao número e a tonicidade, obteremos: 
a) Din_hei_ro – trissílaba; proparoxítona 
b) Di_nhei_ro – trissílaba; paroxítona 
c) Di_nhe_ i_ro – polissílaba; proparoxítona 
d) Di_nhei_ro – trissílaba; oxítona 

 
03. Identifique o tempo verbal das orações: 
I) “Os significados só existiam no meu pensamento.” 
II) “Antes daquilo, nunca o ouvira citar uma mulher artista.” 
a) Pretérito imperfeito; pretérito mais-que-perfeito 
b) Pretérito perfeito; pretérito imperfeito 
c) Pretérito mais-que-perfeito; pretérito perfeito 
d) Pretérito mais-que-perfeito; pretérito perfeito 

 
04. Completando-se as lacunas com superlativo absoluto 
sintético, obteremos: 
I) “O aparelho emitia um som _______ .” 
II) “Vem de família ______ . “ 
a) Muito agudo; pobre 
b) Agudosíssimo; pobrezinha 
c) Agudosíssimo; pobríssimo 
d) Agudíssimo; paupérrima 

 
05. Classifique I, II e III em frase ou oração: (F) ou (O) 
I) Choveu. 
II) Silêncio! 
III) Eu tinha chegado ao Rio naquela tarde. 
a) (F) (F) (F) 
b) (F) (O) (F) 
c) (O) (F) (O) 
d) (O) (O) (O) 
 
Matemática 
 
06. O dobro do valor que eu tenho é igual a metade do triplo 
desse valor, mais �$	20,00. Se eu for ao bar da esquina e 
comprar sete garrafas de dois litros de refrigerante, vai me 
sobrar �$	12,70. Qual é o valor da garrafa de dois litros desse 
refrigerante? 
a) �$	3,90 
b) �$	4,30 
c) �$	4,10 
d) �$	3,30 
 

07. Qual o conjunto solução da equação ��− 2�	 ∙ 	�3� + �
�� = 0? 

a) � = {− �
� ,

�
�} 

b) � = {−6, ��} 
c) � = {− �

� , 6} 
d) � = {− �

� ,
�
�} 

 
08. Hoje meu irmão tem o dobro da minha idade. Daqui 13 anos 
ele será 17 anos mais velho do que eu. Quantos anos meu 
irmão tem hoje? 
a) 30 anos 
b) 32 anos 
c) 36 anos 
d) 34 anos 

09. Um velocista percorre 200 metros em 16 segundos. Se a 
distância aumentasse 90%, em quanto tempo ele completaria o 
trajeto? 
a) 30,40	��� !"#� 
b) 30,60	��� !"#� 
c) 28,80	��� !"#� 
d) 29,50	��� !"#� 
 
10. Uma caixa retangular tem sua base com medidas 9	&' e 
11	&'. Sabendo-se que o volume dessa caixa é 396	&'�, qual é 
a sua altura? 
a) 6	&' 
b) 8	&' 
c) 4	&' 
d) 3	&' 
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ouroeste, 
artigo 8º, compete ao Município exercer todas atribuições 
pertinentes ao provimento dos interesses locais, EXCETO: 
a) Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 
b) Corrigir erros da legislação federal e da estadual para 

adequá-la ao interesse local. 
c) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 

como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade 
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados 
por lei. 

d) Legislar sobre assuntos de interesses locais. 
 
12. A Constituição do Estado de São Paulo, Artigo 126, afirma 
que aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado, 
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
a) Contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos 

e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.  

b) Contribuição do poder público, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

c) Contribuição das empresas privadas, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

d) Isenção de impostos, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial. 

 
13. Conforme destaca o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(atualizado), toda criança ou adolescente que estiver inserido 
em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 
situação: 
a) Resolvida no âmbito do Congresso Nacional. 
b) Reavaliada e encaminhada para adoção com base em 

relatório que a questão. 
c) Convalidada, devendo a autoridade judiciária competente, 

impor de forma fundamentada pela a reintegração familiar ou 
colocação em família substituta. 

d) Reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a 
autoridade judiciária competente, decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou 
colocação em família substituta. 

 
14. A nossa região conta com importantes atrativos culturais e 
turísticos. A cidade de Ouroeste contribui para o 
desenvolvimento cultural da região com um acervo arqueológico 
com mais de 12.000 peças, preservando parte do patrimônio e 
da memória local. Esse acervo encontra-se:  
a) No Museu Água Vermelha. 
b) Na Câmara Municipal. 
c) No Museu do Folclore. 
d) Na Igreja Matriz. 
 
15. O transporte rodoviário é atualmente o principal meio de 
transporte da  nossa região. Nesse caso, o morador de Oureste 
que desejar ir até a cidade de Fernandópolis deverá seguir pela 
rodovia: 
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a) Euclides da Cunha. 
b) Dr. Elyeser Montenegro Magalhães. 
c) Percy Waldir Semeguini. 
d) Feliciano Salles Cunha. 
 
16. As primeiras experiências de Martin Afonso de Souza, no 
Brasil, visavam: 
a) Viabilizar economicamente a ocupação da América 

Portuguesa.  
b) Verificar a demográfica indígena. 
c) Expulsar os franceses do Rio de Janeiro. 
d) Impedir a exploração mineradora pelos espanhóis no litoral 

brasileiro. 
 
17. A Revolução Industrial mudou a visão de mundo da 
humanidade. As invenções alteraram nosso ritmo de vida e 
impuseram novos hábitos e costumes. A esse respeito é correto 
afirmar que a Revolução Industrial teve origem: 
a) Na França. 
b) Na Inglaterra. 
c) No Brasil. 
d) Na Alemanha. 
 
18. Qual dos Estados abaixo não fazem divisa com o Estado de 
São Paulo 
a) Minas Gerais. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Paraná. 
d) Santa Catarina. 
 
19. De 1964 até 1985 o Brasil foi governado por 
a) Militares. 
b) Civis. 
c) Religiosos. 
d) Monarquistas. 
 
20. O plano Real teve por mérito organizar a economia brasileira 
e combater a inflação, criando condições para o 
desenvolvimento da economia a longo prazo.  A equipe 
econômica que criou o plano Real foi liderada por: 
a) Celso Furtado. 
b) Dilson Funaro. 
c) Fernando Henrique Cardoso. 
d) Luiz Inácio Lula da Silva. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




