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Leia a tirinha abaixo para responder as questões de 01 à 04 
 

 
 
QUESTÃO 01 
A indignação de Charlie Brown  foi por quê? 
a) Alguém desenhou sua caricatura na parede. 
b) Alguém o insultou com o desenho caricato. 
c) Alguém o caracterizou sem o seu sorriso. 
d) Alguém o ridicularizou publicamente. 

 
QUESTÃO 02 
Ao ver sua caricatura, qual ação foi tomada por Charlie 
Brown? 
a) Apagou a caricatura. 
b) Corrigiu a caricatura. 
c) Questionou a caricatura. 
d) Não fez ação alguma. 

 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa cuja palavra grifada é uma 
preposição: 
a) Quem foi que desenhou isso? 
b) Mas que insulto! 
c) Esse não sou eu de jeito nenhum! 
d) Preciso arrumar isso agora. 
 
QUESTÃO 04 
Podemos  alterar a palavra grifada na frase “Mas que 
insulto!”sem modificar seu significado por todas as 
alternativas exceto: 
a) Acometo 
b) Ultraje 
c) Ofensa 
d) ressalto 
 

QUESTÃO 05 
Observe a expressão abaixo: 
 “Vou tirar o pé da lama”  
É correto afirmar que: 
a) foi utilizada uma linguagem metafórica. 
b) devemos interpretar a expressão ao pé da letra. 
c) o sentido literal da expressão predomina. 
d) a expressão significa ficar com a ficha policial limpa. 
 
QUESTÃO 06 
Para a escola Maria Helena Guazzelli em Piedade, são 
transportados pela empresa de ônibus diariamente 2.216 
alunos. 1.196 alunos utilizam o transporte no período da 
tarde. O restante usa o serviço no período da manhã 
divididos em ônibus com 34 lugares cada. Quantos 
veículos são necessários para transportar todos os alunos 
do período da manhã? 
a) 30 
b) 32 
c) 34 
d) 36 
 
QUESTÃO 07 
Um monitor de transporte escolar demora  cerca de 126 
minutos para organizar todos os alunos em seus lugares, 
nos 4 ônibus responsáveis pelo transporte do alunos da 
Escola Maria Helena Guazzelli. Se ele der início a essa 
organização às 16h 13min 12s, qual será o horário que 
ele irá terminá-lo? 
a) 18h 39min 12s 
b) 17h 39min 12s 
c) 18h 19 min 12s 
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d) 17h 19min 42s 
 
QUESTÃO 08 
Um ônibus escolar ao contornar uma rotatória em 
Piedade leva cerca de 36 segundos para realizar uma 
volta completa. Qual o tempo será necessário para o 
mesmo ônibus executar 12 voltas e meia? 
a) 7,2 min. 
b) 7,3 min. 
c) 7,4 min. 
d) 7,5 min. 
 
QUESTÃO 09 
A professora Silvia leva cerca de 30 minutos de sua casa 
a escola em Piedade. Sabendo que o comprimento do 
passo de Silvia é de 0,5 m e que ela efetua um passo a 
cada 1 segundo. Qual a distância que ela percorre de sua 
casa até a escola? 
a) 700 m 
b) 800 m 
c) 900 m 
d) 1000 m 
 
QUESTÃO 10 
Em Piedade, havia 50 monitores de transporte escolar 
que juntos decidiriam os trajetos a serem seguidos pelos 
ônibus. Durante a reunião, dos 50 que decidiriam 3 
foram abstenções. Com esses dados, calcule o percentual 
de monitores que decidiram os trajetos. 
a) 93% 
b) 94% 
c) 95% 
d) 96% 
 
QUESTÃO 11 
Em situações de atendimentos quanto a fraturas 
expostas, deve-se proceder da seguinte maneira, exceto: 
a) Coloque o membro acidentado em posição tão natural 

quanto possível; 
b) Ponha talas sustentando o membro atingido; 
c) movimentar o menos possível, 
d) Não use panos ou outro material macio para 

alcochoar as talas, a fim de evitar danos à pele. 

 
QUESTÃO 12 
É incorreto afirmar no que concerne a prevenção de 
acidentes no transportes escolar: 
a) Nunca permitir que as crianças coloquem a cabeça 

para fora da janela de qualquer veículo, exceto se o 
mesmo estiver parado. 

b) Evitar manter as crianças em pé ou em um local onde 
seja facilmente projetado em virtude de um acidente 

c) Procure sempre observar como é o procedimento das 
saídas de emergências do veiculo. 

d) Identificar se o ônibus possui extintor de incêndio e 
onde ele está localizado. 

 
 
 

QUESTÃO 13 

 
Os hábitos de higiene no transporte escolar  não proíbem 
as contaminações por parasitos. Uma orientação segura 
quanto à higiene das crianças nos veículos deve 
contemplar as seguintes informações: 
I - Não jogar lixo pela janela 
II – Não se alimentar durante o trajeto 
III – evitar colocar as mãos na região dos olhos e na 
região da boca 
IV - Use lenços, caso você tenha um resfriado ou tosse 
a) I, e II apenas são verdadeiras 
b) II e III apenas são verdadeiras 

c) I, II e IV apenas são verdadeiras 
d) I, II, III e IV são verdadeiras 
 

QUESTÃO 14 
Coloque V quando verdadeiro e F quando falso: 
Os ambientes das instituições de educação infantil assim 
como os veículos destinados ao transporte escolar 
necessitam receber atenção especial que permita um 
funcionamento adequado, sem oferecer riscos de agravos 
à saúde. É necessário que a instituição ou o responsável 
pelos veículos adotem certas medidas de cuidados 
ambientais em relação ao ambiente proporcionado a 
criança. Neste sentido, é primordial que os veículos: 
(  )  Sejam lavados externa e internamente pelo menos 1 

vez por semana 

(  ) Sejam higienizados internamente pelo menos 1 vez 
ao dia, ou a cada viagem terminada. 

(  )  Sejam desinfetados internamente pelo menos 1 vez 
ao mês. 

a) V – V – V 
b) V – F – F 
c) F – V – V 
d) F – F – V 

 

QUESTÃO 15 
Quando estiver auxiliando o desembarque das crianças, é 
importante orientar para que os mesmos: 
a) Dirijam-se para a parte da frente do veículo, pois é 

mais fácil fazer uma travessia, caso seja necessário 
b) Dirijam-se para a parte de trás do veículo, pois é mais 

fácil fazer uma travessia, caso seja necessário 
c) Dirijam-se tanto para a frente quanto para a parte 

traseira do veículo, pois não há diferença para realizar 
uma travessia, caso seja necessário 

d) Nada, você apenas monitora os alunos dentro do 
veículo, a monitoria do lado externo e feita pelo 
monitor escolar. 
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QUESTÃO 16 
Quanto ao cinto de segurança dos veículos de transporte 
escolar, é correto afirmar que: 
a) Não são obrigatórios, pois as crianças, por serem 

pequenas, utilizam apenas maio acento, sendo 
possível e permitido colocar 3 ou 4 crianças no 
mesmo acento. 

b) São obrigatórios e devem ser utilizados e fiscalizados 
diariamente 

c) Não são obrigatórios, mas devem ser utilizados 
d) Devem ser compatíveis para utilização de 3 crianças 

no mínimo. 
 
QUESTÃO 17 
Para a organização do desembarque das crianças do 
veículo, é correto: 
a) Quando já estiver se aproximando da escola ou do 

ponto, solicitar que a criança se levante e aguarde o 
veículo parar. 

b) Aguardar o veículo parar totalmente e solicitar que a 
criança se levante do acento e desça do veículo. 

c) Formar filas durante o trajeto do veículo em 
movimento. 

d) Posicionar as crianças que vão desembarcar em pouco 
tempo, em pé próximo a porta de saída. 
 

QUESTÃO 18 
Quanto a utilização do extintor nos veículos, é importante 
ao monitor de transporte escolar: 
a) Identificar o fabricante para que possa contatá-lo em 

caso de pane. 
b) Identificar a posição e o método de utilização. 
c) Não fazer nada, esta função é apenas do motorista. 
d) Testá-lo diariamente para ver sua capacidade e 

executar sua manutenção. 
 

QUESTÃO 19 
Qual o nome do equipamento obrigatório que controla a 
velocidade dos veículos de transportes: 
a) Manocrótico 
b) Tacógrafo 
c) Paquímetro 
d) Estetoscópio 

 
QUESTÃO 20 
A verificação dos itens obrigatórios ( freios, luzes, motor, 
pneus, acentos, cintos de segurança) do veículo deve ser 
feita: 
a) 1 vez por ano 
b) 2 vezes por ano 

c) De 2 em 2 anos 
d) A cada 4 anos 

 
QUESTÃO 21 
Segundo o Art. 4º da lei federal 8069/90 é dever da 
família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
I -  primazia de receber proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias; 
II -  precedência de atendimento nos serviços públicos 

ou de relevância pública; 
III- preferência na formulação e na execução das 

políticas sociais públicas; 
IV-  destinação privilegiada de recursos públicos nas 

áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude. 

a) I, II e III apenas são verdadeiras 
b) II e III apenas são verdadeiras 
c) IV apenas é verdadeira 
d) I, II, III e IV são verdadeiras 

 
QUESTÃO 22 
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta: 
Em conformidade com o Art. 18 da lei federal 8069/90 é 
dever _________ velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 
a) Da Família 
b) Do Estado 
c) Da escola 
d) De todos 

 
QUESTÃO 23 
Segundo o Art. 54 da lei Federal 8069/90 é dever do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente, exceto: 
a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 

para os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria; 

b) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade 
ao ensino médio; 

c) Atendimento educacional especializado aos portadores 
de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino 

d) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 
sete a nove anos de idade; 

 

QUESTÃO 24 
No que tange o Art. 56 da lei federal 8069/90 os 
dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 
I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão 
escolar, esgotados os recursos escolares; 

III - elevados níveis de repetência. 
a) I apenas é correta. 
b) II apenas é correta. 
c) III apenas é correta. 
d) I, II e III são corretas. 
 
QUESTÃO 25 
No que concerne o Art. 245 da lei federal 8069/90 Deixar 
o médico, professor ou responsável por estabelecimento 
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de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola 
ou creche, de comunicar à autoridade competente os 
casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita 
ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescente: 
a) Pena - multa de um a dez salários de referência, 

aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
b) Pena - multa de dois a quinze salários de referência, 

aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
c) Pena - multa de três a vinte salários de referência, 

aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
d) Pena - multa de quatro a vinte e cinco salários de 

referência, aplicando-se o dobro em caso de 
reincidência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 







