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A B C

A 

D 

Exemplo: 

 

  

AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
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.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

03- 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.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

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. 

05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

09. 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. 

10. 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: imaconcursofortalezadosnogueiras@ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/20109 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: 

24 de março de 2019 

 

HORÁRIO: 

14h às 17h 

 

DURAÇÃO: 

3 horas 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

 

TEXTO 

 

É inegável que vivemos dias difíceis, a violência em toda sua plenitude tem envolvido grande 1 

parte da sociedade mundial. No Brasil, a violência tem feito milhares de vítimas, em alguns casos 2 

esse ato é praticado pela própria família, além de inúmeros outros ocorridos nas ruas. 3 

Ao observarmos o quadro atual da violência urbana, muitas vezes não nos atentamos para os 4 

fatores que conduziram a tal situação, no entanto, podemos exemplificar o crescimento urbano 5 

desordenado. Em razão do acelerado processo de êxodo rural, as grandes cidades brasileiras 6 

absorveram um número de pessoas elevado, que não foi acompanhado pela infraestrutura urbana 7 

(emprego, moradia, saúde, educação, qualificação, entre outros); fato que desencadeou uma série de 8 

problemas sociais graves. 9 

A violência urbana tem ocasionado a morte de milhares de jovens no Brasil, é o principal 10 

fator de mortandade dessa faixa etária. 11 

A criminalidade não é um “privilégio” exclusivo dos grandes centros urbanos do país, 12 

entretanto o seu crescimento é largamente maior do que em cidades menores. É nas grandes cidades 13 

brasileiras que se concentram os principais problemas sociais, como desemprego, desprovimento de 14 

serviços públicos assistenciais (postos de saúde, hospitais, escolas etc.), além da ineficiência da 15 

segurança pública. Tais problemas são determinantes para o estabelecimento e proliferação da 16 

marginalidade e, consequentemente, da criminalidade que vem acompanhada pela violência. 17 

Os bairros marginalizados das principais cidades brasileiras respondem por aproximadamente 18 

35% da população nacional, nesses locais pelo menos a metade das mortes são provocadas por causas 19 

violentas, como agressões e homicídios. Isso é explicado quando nos deparamos com dados de São 20 

Paulo e do Rio de Janeiro, onde 21% de todas as mortes são provenientes de atos violentos. 21 

Essa situação retrata a ineficiência do Estado, que não tem disponibilizado um serviço de 22 

segurança pública eficaz à sua população. Enquanto o poder do Estado não se impõe, o crime 23 

organizado se institui como um poder paralelo, que estabelece regras de ética e conduta própria, além 24 

de implantar fronteiras para a atuação de determinada facção criminosa. 25 

Algumas cidades do país apresentam um percentual de mortandade proveniente de atos de 26 

violência que equivale aos da Síria, país em guerra. 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

 

FONTE: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm
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01) No que se refere à violência, assinale a opção correta. 

 

(A) A violência envolve sempre violência física e nas 

relações familiares. 

(B) Um dos maiores problemas urbanos do Brasil é a 

violência, visto que o país apresenta altos índices de 

pessoas sem escolaridade, por isso o grande avanço da 

criminalidade. 

(C) A violência urbana é um fenômeno presente somente 

nos grandes centros do país. 

(D)  As causas do aumento da violência no Brasil são 

complexas e envolvem questões socioeconômicas, 

demográficas, culturais e políticas. 

 

02) Com base no texto, não se confirma o que se afirma em 

 

(A) A violência urbana é um grande desafio nacional 

originado, em parte, pela concentração de renda e 

desatenção, por parte do governo, com os mais pobres. 

(B) A negligência do Estado brasileiro em relação aos 

anseios da população é uma das causas da violência 

urbana.  

(C) A Desigualdade Social no Brasil é um problema que 

afeta grande parte dos brasileiros, embora, nos últimos 

anos, as estatísticas apontem para sua diminuição. 

(D) Afirmar que as áreas urbanas mais desprovidas de 

recurso facilitam a criminalidade não significa dizer que 

os moradores dessas áreas sejam culpados.  

 

03) Sobre o texto, é verdadeiro o que se afirma na 

alternativa 

 

(A) A linguagem nele usada é predominantemente 

coloquial. 

(B) O termo “própria”, em “esse ato é praticado pela própria 

família,” (L.3), denota, nesse caso, valor semântico de 

reforço e morfológico de pronome demonstrativo. 

(C) A expressão “do que” (L.13) expressa comparação e 

não admite apenas o uso de “que” para indicar a mesma 

ideia. 

(D) O vocábulo “algumas” (L.26) individualiza a palavras 

“cidades”. 

 

04) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico 

que aparece nesse texto está devidamente explicado é a  

 

(A) “como”, em “como agressões e homicídios.” (L.20), 

exprime, nesse caso, a ideia de conformidade. 

(B) Os conectores “que” e “que”, em “que conduziram a tal 

situação” (L.5) e “que vivemos dias difíceis” (L.1), em 

cada ocorrência, possuem valor morfológico igual. 

(C) A expressão verbal na frase “a metade das mortes são 

provocadas por causas violentas,” (L.19/20), encontra-

se no plural sem possibilidade de ser usada no singular. 

(D) A oração “Tais problemas são determinantes” (L.16) 

contém uma ideia de estado do sujeito. 

 

05) No texto 

 

(A) A expressão “por causas violentas” (L.19/20) funciona 

como agente da ação verbal. 

(B) A oração “esse ato é praticado pela própria família,” 

(L.3) tem predicado nominal. 

(C) O “se”, em “o poder do Estado não se impõe” (L.23), é 

partícula apassivadora pessoal. 

(D) O “se”, em “o crime organizado se institui como um 

poder paralelo” (L.23/24), é marca de indeterminação 

do sujeito. 

 

06) Analisando as seguintes orações, considerando os 

contextos em que estão inseridas: 

 

I. “que estabelece regras de ética e conduta própria” 

(L.24). 

II. “que equivale aos da Síria, país em guerra.” (L.27). 

 

Sobre elas, pode-se afirmar: 

 

(A) Possuem valor restritivo. 

(B) Equivalem a um adjetivo. 

(C) Valem por um substantivo. 

(D) Possuem valor explicativo. 

 

07) A vírgula, em “Enquanto o poder do Estado não se 

impõe,” (l.23) isola 

 

(A) Uma oração adverbial intercalada. 

(B) Um termo explicativo. 

(C) Uma oração subordinada anteposta. 

(D) Uma oração coordenada. 

 

08) Quanto aos elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 

 

(A) Em “Essa situação retrata a ineficiência do Estado” 

(L.22), o pronome “essa” deveria ser substituído por 

“esta”, uma vez  que introduz uma ideia nova, ainda não 

mencionada.   

(B) Em “...não foi acompanhado pela infraestrutura urbana” 

(L.7), o sujeito da oração é agente da ação verbal. 

(C) “Em “muitas vezes não nos atentamos para os fatores” 

(L.4/5), o uso da 1ª pessoa do plural impessoaliza, nesse 

contexto, o sujeito. 

(D) O termo “É [...] que”, em “É nas grandes cidades 

brasileiras que se concentram os principais problemas 

sociais,” (L.13/14) porque tem valor expletivo, pode ser 

retirado da frase, sem causar prejuízo ao contexto. 
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09) Com referência aos mecanismos linguísticos do texto, é 

verdadeiro o que se afirma na alternativa 

 

(A) A expressão verbal “tem feito” (L.2) forma o pretérito 

perfeito composto do verbo fazer e indica que o fato se 

repete, estando próximo do presente. 

(B) A palavra “país” (L.12) foi acentuada pela mesma razão 

de “série” (L.8). 

(C) A forma numeral, 35% (L.19), representa um lugar ou 

posição ocupada em uma série numérica, chamados 

numerais ordinais. 

(D) A expressão “serviço” (L.22) é objeto direto vinculado à 

forma verbal “tem”. 

 

10) A expressão “país em guerra” (L.27) exerce a função de 

 

(A) Adjunto adverbial de lugar. 

(B) Aposto. 

(C) Vocativo. 

(D) Predicativo. 

 

11) Leia o trecho abaixo: 

 

“A violência urbana tem ocasionado a morte de milhares de 

jovens no Brasil, é o principal fator de mortandade dessa 

faixa etária.” (L.10/11). 

 

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é  

 

(A) introduzir oração conclusiva.  

(B) separar orações coordenadas assindéticas.  

(C) separar aposto em uma oração.  

(D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração. 

 

12) Há uma asserção verdadeira sobre constituintes da 

oração e suas funções na afirmativa. 

 

(A) Em “A violência urbana tem ocasionado a morte de 

milhares de jovens no Brasil,” (L.10), os termos 

“morte” e “de jovens” são, respectivamente, objeto 

direto e objeto indireto. 

(B) Em “os fatores [...] conduziram a tal situação.” (L.4/5), 

o núcleo do predicado é um verbo transitivo direto. 

(C) A palavra “marginalizados” (L.18) tem como base 

primária de formação um adjetivo. 

(D) Em “Algumas cidades do país apresentam um 

percentual de mortandade proveniente de atos de 

violência que equivale aos da Síria, país em guerra.” 

(L.26/27), a expressão proveniente demanda a presença 

de um complemento nominal. 

13) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respetivamente, na 

alternativa 

 

(A) “dias” (L.1) e “esse” (L.3). 

(B) “país” (L.27) e “guerra” (L.27). 

(C) “jovens” (L.10) e “largamente” (L.13). 

(D) “saúde,” (L.8) e “milhares” (L.10). 

 

14) As aspas, na palavra “privilégio” (L.12),  foram usadas 

com a finalidade de expressar  

 

(A) ironia.  

(B) crítica.  

(C) contestação. 

(D) concordância. 

 

15) O que se afirma sobre o fragmento transcrito está 

correto na alternativa  

 

(A) “que vivemos dias difíceis” (L.1) representa um 

enunciado com função de oração principal do período.  

(B) “é o principal fator de mortandade dessa faixa etária.” 

(L. 10/11) trata-se de um conjunto de palavras 

constituindo uma oração com elipse do sujeito.  

(C)  “Tais” (L.16) e “inegável” (L.1), considerando os seus 

respectivos contextos sintáticos, são termos empregados 

como substantivos.  

(D) “A violência urbana tem ocasionado a morte de 

milhares de jovens no Brasil, é o principal fator de 

mortandade dessa faixa etária.” (L.10/11) é uma frase 

constituída por um período composto em que as orações 

apresentam diferentes sujeitos. 
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16) Julgue os itens abaixo sobre o Microsoft Word 2013 

(versão padrão e sem alterações): 

 

I. O atalho Ctrl+W tem a função de fechar o aplicativo. 

II. Para alinhar um texto a esquerda pode ser utilizado o 

atalho Ctrl+R. 

III. Para refazer uma operação executada pode ser utilizado 

o atalho Ctrl+Y. 

 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

17) Julgue os itens abaixo sobre os conhecimentos de 

hardware: 

 

I. É na Unidade Central de Processamento que se encontra 

o processador central do equipamento, ou seja, é onde 

ocorre o processamento central. 

II. A Unidade Central de Processamento responde pelo 

processamento dos dados. 

III. A Placa-Mãe é o circuito impresso central de um 

computador, onde a menor parte dos componentes 

cruciais do sistema e conectores para periféricos é 

acoplada. 

 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

18) Sobre os tipos de Linguagem de Programação 

(Software) julgue os itens abaixo: 

 

I. A Linguagem de Baixo Nível é uma linguagem de 

programação ainda bem próxima da usada pela 

máquina, porém com alguns recursos que a torna mais 

acessível ao usuário. 

II. A Linguagem de Alto Nível é uma linguagem de 

programação mais próxima da máquina, ou seja, é a 

linguagem com a qual a máquina trabalha. 

 

(A) Os itens I e II estão corretos. 

(B) Os itens I e II estão incorretos. 

(C) Apenas o item I está correto. 

(D) Apenas o item II está correto. 

 
 

 

19) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de proteção e 

segurança: 

 

I. Worms são programas que não precisa da ajuda humana 

para se propagar e infectar, eles infectam uma vez e 

depois usam as redes de computadores para se propagar 

para outras máquinas sem a ajuda dos usuários. 

II. O Adware espiona o que é feito no computador, ele 

coleta dados como pressionamento de teclas, hábitos de 

navegação e até informações de login que em seguida 

são enviados a terceiros. 

III. O Rootkits possibilitam o acesso ou controle remoto de 

um computador por terceiros. São criados para passar 

despercebidos e ocultar ativamente sua presença. 

 

(A) Apenas o Item II está correto. 

(B) Apenas o Item I está correto. 

(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

20) Julgue os itens abaixo sobre o Microsoft PowerPoint 

2013 (versão padrão e sem alterações): 

 

I. Na guia Design pode ser inserido um tema ou um 

esquema de cores, ou pode formatar a tela de fundo do 

slide. 

II. A função Mostrar Comentários está localizada na guia 

Exibir. 

 

(A) Os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas o item I está correto. 

(C) Apenas o item II está correto. 

(D) Os itens I e II estão incorretos. 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                        QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) É atribuição do Auxiliar de Transporte Escolar: 

 

(A) Diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e 

mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e 

questões e acompanhando o(s) paciente (s) durante o 

processo de tratamento ou cura. 

(B) Executar tarefas de registro, manuseio e guarda de 

livros e publicações, atendendo os leitores, repondo o 

material nas estantes após as consultas, empréstimos e 

devoluções, providenciando a recuperação do material 

com prazos vencidos para entrega, para permitir o 

controle do acervo bibliotecário e facilitar a localização 

de livros e outras publicações. 

(C) 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. 

(D) Conduzir veículos automotores destinados ao transporte 

de passageiros e cargas. 

 

22) Os alunos podem ser transportados em embarcações nas 

localidades onde o transporte fluvial ou marítimo (rios, 

lagos, lagoas, oceano) for necessário. Todas as 

embarcações usadas no transporte escolar devem estar 

equipadas com coletes salva-vidas na mesma proporção 

de sua capacidade, ter registro na Capitania dos Portos e 

manter a autorização para trafegar em local visível. 

Recomenda-se, ainda, que a embarcação possua: 

 

I. Cobertura para proteção contra o sol e a chuva. 

II. Boa qualidade e apresentar bom estado de conservação. 

III. Grades laterais para proteção contra quedas. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I 

(B) I e II 

(C) I, II e III 

(D) III 

 

23) A respeito do sistema de transporte escolar, assinale a 

opção INCORRETA. 

 

(A) Utilizar o sistema de transporte escolar é mais 

sustentável, traz vantagens para a mobilidade urbana e 

para o meio ambiente da cidade. 

(B) Os transportadores devem seguir as determinações 

previstas em leis para garantir a segurança dos 

passageiros, o perfeito funcionamento e conservação do 

veículo. 

 

 

 

(C) As áreas de embarque e desembarque próximas às 

escolas devem ser sinalizadas para permitir o 

estacionamento dos veículos nos horários de entrada e 

saída dos alunos. 

(D) Os assentos não devem ter cinto de segurança. 

 

24) A respeito dos aspectos de comportamento e de 

segurança no transporte de escolares, assinale a 

alternativa FALSA. 

 

(A) Conduzir veículos de transporte escolar exige muita 

preparação e consciência. Esse condutor deve possuir 

conhecimento e preparo para respeitar as normas de 

trânsito, além de estar consciente da sua 

responsabilidade ao lidar com crianças e adolescentes. 

(B) Além da preocupação com os seus passageiros, o 

condutor de transporte escolar deve transmitir segurança 

e tranquilidade aos pais e responsáveis. 

(C) O veículo de transporte escolar dispõe de equipamentos 

e sistemas importantes para evitar situações de risco, 

entretanto, em caso de pane, reduza a velocidade, 

converse com as crianças, calmamente e explique o que 

está acontecendo 

(D) O condutor não deve respeitar os limites de velocidade e 

as normas de conduta e circulação no trânsito, 

colocando sempre em prática os conceitos da direção 

defensiva. 

 

25) Assinale a única alternativa que apresenta uma função 

desempenhada pelo Auxiliar de Transporte Escolar. 

 

(A) Profissional que executa atividades utilizando técnicas 

do desenvolvimento, aperfeiçoamento, distúrbios e 

diferenças, em relação aos aspectos envolvidos na 

função auditiva periférica e central, na função 

vestibular, na função cognitiva, na linguagem oral e 

escrita, na fala, na fluência, na voz, nas funções 

estomatognáticas, orofaciais e na deglutição da saúde. 

(B) Verificar se todos os alunos estão assentados 

adequadamente dentro do veículo de transporte escolar. 

(C) Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em 

Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de 

promoção à saúde. 

(D) Participação em inspeções técnicas e fiscalização de 

obras e serviços. 

 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) O estojo de primeiros socorros no ambiente escolar deve 

conter, dentre outros: 
 

I. Uma caixa de curativos.  

II. Atadura de crepe. 

III. Luvas de procedimento. 

IV. Um frasco de solução fisiológica. 
 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II, III e IV 

(B) I, II e III 

(C) I 

(D) II, III e IV 
 

27) Escoriação é uma lesão que ocorre na superfície da pele. 

Neste caso, o atendimento de primeiros socorros deve 

proceder da seguinte forma: 
 

(A) Antes de manusear qualquer lesão, lave as mãos com 

água e sabão, ou álcool gel se disponível. 

(B) Pequenos cortes, perfurações superficiais e escoriações 

podem ser tratadas apenas com limpeza local lavando 

com água e sabão neutro. Outra opção é irrigação com 

soro fisiológico, limpando o local da escoriação até 

desaparecer qualquer sinal de sujeira. 

(C) Lesões mais profundas e cortes mais extensos devem ser 

avaliadas por um médico para decidir se há necessidade 

de realizar sutura. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

28) O desmaio na criança pode acontecer devido ao calor, 

desidratação ou esforço físico, quando ela está em 

ambientes fechados, dias de calor ou quando está 

brincando no sol. Neste caso, deve-se: 
 

I. No momento que a criança começou a desfalecer, tente 

segurá-la antes que caia e ajude-a a sentar-se numa 

cadeira, peça que respire profundamente até que o mal 

estar passe. 

II. Nos casos que já se encontre inconsciente, deitar a 

criança e levantar suas pernas, pelo menos 40 cm do 

chão; colocar a criança de lado para ela não se engasgar, 

desapertar as roupas apertadas para que possa respirar, 

manter a criança aquecida. 

III. Enquanto a criança estiver desacordada nunca oferecer 

algo para cheirar, beber ou comer. Caso a criança não 

recupere a consciência depois de 3 minutos, telefone 

para o serviço de emergência mais próximo. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) II e III 

(D) III 

29) As convulsões em bebes de seis meses a crianças de 

cinco anos de idade podem estar relacionadas a um 

estado febril. Nos bebês geralmente o aumento da 

temperatura é causada por uma infecção viral, sendo do 

tipo catarral a mais comum. As convulsões se 

manifestam por: perda da memória; movimentos dos 

olhos virados para cima; dentes cerrados e tensos; saída 

de espuma pela boca; contrações musculares com 

duração em média 5 minutos. Neste caso, NÃO se deve: 

 

(A) Realizar banhos ou usar compressas com álcool caso 

haja febre, pois há risco de afogamento ou lesão ocular 

pelo álcool. 

(B) Limpar as secreções salivares, com um pano ou papel, 

para facilitar a respiração. 

(C) Observar se a criança consegue respirar. 

(D) Afrouxar roupas apertadas. 

 

30) Observe os itens a seguir. 

 

I. Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados 

com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, 

análise e registros de material e substâncias através de 

métodos específicos. 

II. Orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando 

colocar partes do corpo para fora da janela. 

III. Integra a Equipe de Saúde Bucal, realizando os 

tratamentos de sua competência exclusiva, prescrevendo 

medicamentos, solicitando exames complementares e 

encaminhamentos necessários. 

 

É atividade desempenhada pelo Auxiliar de Transporte 

Escolar o disposto em: 

(A) III 

(B) II 

(C) I 

(D) II e III 

 

31) O SAMU foi idealizado para atender qualquer tipo de 

emergência relacionada à saúde, incluindo acidentes de 

trânsito. Pode ser acionado também para socorrer 

pessoas que passam mal dentro dos veículos. O SAMU 

pode acionar o serviço de Resgate ou outros, se houver 

esta necessidade. Em regra, o telefone de contato do 

SAMU é o: 

 

(A) 190 

(B) 193 

(C) 192 

(D) 191 
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32) São procedimentos que devem ser adotados pelo 

Socorrista em um atendimento: 

 

I. Ouvir os batimentos cardíacos. 

II. Verificar o nível de consciência da vítima. 

III. Verificar o pulso arterial. 

IV. Observar a pupila (dilatada ou contraída). 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 3 

(D) 2 

 

33) São espécies de classificação dos sinais de trânsito, 

EXCETO: 

 

(A) dispositivos de sinalização auxiliar. 

(B) gestos do agente de trânsito e do condutor. 

(C) sinais verticais. 

(D) sinais gráficos. 

 

34) Assinale a opção INCORRETA sobre a sinalização do 

trânsito. 

 

(A) O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre 

a via é responsável pela implantação da sinalização, 

respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta 

colocação. 

(B) O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre 

a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de 

qualquer elemento que prejudique a visibilidade da 

sinalização viária e a segurança do trânsito, sem ônus 

para quem o tenha colocado. 

(C) Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, 

estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão 

ter suas entradas e saídas devidamente identificadas, na 

forma regulamentada pelo CONTRAN. 

(D) Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar 

luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário 

que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da 

sinalização e comprometer a segurança do trânsito. 

 

35) É função do Auxiliar de Transporte Escolar: 

 

(A) Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos 

transportes. 

(B) Executar ações de promoção, prevenção e recuperação 

da saúde em nível individual e coletivo, de acordo com 

os fundamentos teóricos da enfermagem e com as 

diretrizes do SUS, preferencialmente em unidades de 

saúde da família. 

(C) Supervisionar, coordenar, orientar, estudar e planejar 

projetos e especificações; vistoria, perícia, avaliação, 

arbitramento, laudo e parecer técnico. 

(D) Identificar e analisar problemas e necessidades 

materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicar aos 

processos básicos do serviço social e demais atividades 

inerentes à especialidade. 

 

36) A eficácia que se pode obter no combate ao fogo está 

diretamente ligada ao procedimento adotado no 

manuseio do extintor. A respeito disso, observe os itens 

a seguir. 

 

1. Mantenha o extintor na posição vertical e aperte o 

gatilho. 

2. Puxe a trava de segurança. 

3. Movimente a mangueira de um lado para o outro e 

aplique o agente extintor sobre a área do fogo. 

4. Aponte o bocal da mangueira do extintor para a base das 

chamas 

 

A sequência correta para utilizar o extintor de maneira fácil e 

eficiente para combate ao fogo é: 

(A) 2, 4, 1 e 3 

(B) 2, 3, 1 e 4 

(C) 1, 3, 2 e 4 

(D) 4, 2, 1 e 3 

 

37) É importante haver campanhas de conscientização do 

aluno de que o maior interessado na acessibilidade ao 

transporte escolar é ele próprio, pois em alguns casos o 

transporte é o único meio de acesso do estudante à 

escola e, consequentemente, a um futuro com melhores 

condições de vida. Para tanto, é necessário que o aluno 

siga algumas sugestões para que não haja maiores riscos 

durante o trajeto casa-escola-casa, como por exemplo: 

 

I. Descer do veículo somente depois que ele estiver 

totalmente parado. 

II. Afivelar o cinto de segurança. 

III. Não colocar o corpo para fora do veículo em 

movimento. 

IV. Ficar sentado enquanto o veículo estiver em movimento. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 2 

(D) 3 
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38) Sobre os aspectos da comunicação interpessoal, assinale 

a opção ERRADA. 
 

(A) Este tipo de comunicação se dá por meio de formas de 

relacionamento, mesmo que momentâneas e 

situacionais. 

(B) A apresentação é a primeira impressão na relação 

interpessoal e merece muita atenção. Ela não ocorrerá 

novamente. Da mesma forma, a inadequada 

apresentação pessoal pode dificultar a relação 

interpessoal e até dificultar a resolução de conflitos, 

além de passar uma imagem de abandono e relaxamento 

profissional. 

(C) O ambiente não interfere na relação interpessoal. Dessa 

forma, oferecer um ambiente limpo e agradável não 

facilita o atendimento. 

(D) Há relacionamento interpessoal quando se sinaliza para 

algo com um olhar, um gesto, uma palavra, ao se 

atender um cliente, se consultar um colega de trabalho 

ou quando se fala com a família ao telefone. 
 

39) Os veículos que realizam o transporte escolar devem, 

obrigatoriamente apresentar características específicas, 

entre as quais se destacam:  

 

I. cinto de segurança para todos os ocupantes. 

II. vidros com limitador de abertura. 

III. equipamento registrador de velocidade 

(cronotacógrafo). 

IV. faixa nas cores amarela ou preta com a palavra 

"ESCOLAR" nas laterais e parte traseira do veículo. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, III e IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) I, II e III 

(D) II, III e IV 
  

40) Marque a opção que indica uma atividade realizada pelo 

Auxiliar de Transporte Escolar. 
 

(A) Organizar, orientar e participar da supervisão e 

treinamento de pessoal auxiliar na área ambulatorial. 

(B) verificar os horários dos transportes, informando aos 

pais e alunos. 

(C) Compreende as atribuições de trabalhos administrativos 

e datilográficos, aplicando a legislação pertinente aos 

serviços municipais. 

(D) Realizar procedimentos tais como: imobilizações de 

fraturas, mobilização de secreções em pneumopatas, 

tratamento de pacientes com AVC na fase de choque, 

tratamento de pacientes cardiopatas durante o pré e o 

pós cirúrgico, analgesia através da manipulação e do 

uso da eletroterapia. 

 

 

 

 


