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PORTUGUÊS – 02 QUESTÕES 

 

1. “Saiba morrer o que viver não soube.” 
Neste verso do português Bocage, temos um exemplo de: 

a) Metonímia 
b) Sinestesia 

c) Pleonasmo 

d) Silepse 
e) Antítese 

 
2. ”Ele desceu do carro e cumprimentou-nos.” 

O tipo de período que se caracteriza na estrutura da oração anterior é: 

a) Oração coordenada sindética aditiva 
b) Oração coordenada assindética 

c) Oração coordenada sindética adversativa 
d) Oração coordenada sindética conclusiva 

e) Oração coordenada independente 
 

 

MATEMÁTICA – 02 QUESTÕES 

 
3. Uma geladeira custa à vista R$ 1.199,00. Para vendê-la a prazo, a loja acrescenta 47,8%. Quanto um cliente 

pagará pela geladeira se for comprá-la a prazo? 

a) R$ 1782,13 
b) R$ 1727,12 

c) R$ 1672,13 
d) R$ 1772,12 

e) R$ 1630,15 

 
4. Uma quantia em dinheiro foi dividida entre 5 pessoas. Sabe-se que cada pessoa gastou a metade do dinheiro que 

recebeu, e 1/4 do restante do dinheiro de cada pessoa foi colocado em uma caixa, totalizando R$43,75. Assinale 
a quantia dividida inicialmente: 

a) R$355,00 
b) R$345,00 

c) R$320,00 

d) R$350,00 
e) R$330,00 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – 02 QUESTÕES 

 
5. Michel Temer assumiu em definitivo a Presidência da República Federativa do Brasil no mês de: 

a) Setembro  
b) Agosto 

c) Junho 

d) Outubro 
e) Julho 

 
6. BRICS é o nome de um conjunto econômico de países considerados "emergentes", formado atualmente por: 

a) Bélgica, Reino Unido, Itália, Cabo Verde e Santa Lúcia 

b) Brasil, Romênia, Índia, Camarões e Suíça 
c) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul 

d) Bulgária, Rússia, Itália, Camarões e África do Sul  
e) Brasil, Reino Unido, Índia, China e África do Sul  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 04 QUESTÕES 

 

7. Dentre os hábitos comportamentais que devem ser praticados no trabalho de auxiliar de transporte escolar, 
assinale a alternativa incorreta: 

a) Respeitar a chefia imediata, colegas de trabalho, motoristas, crianças, pais, mães e responsáveis sempre 
com boa educação e disposição. 

b) Não ser agressivo no trato com os estudantes ao prezar pela organização dentro do veículo. 

c) Demonstrar atenção e dedicação no cuidado com as pessoas que são transportadas. 
d) Organização na entrada e na saída de alunos no veículo. 

e) Fazer silêncio absoluto durante todo o percurso. 
 

8. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 83, “nenhuma criança poderá viajar para 

fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial”. 
Porém, em seu § (parágrafo) 1º, diz que a autorização não será exigida quando? 

Assinale a alternativa correta: 
a) Acompanhada de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. 

b) Viajar a estudo. 
c) Viajar ao exterior para países vizinhos. 

d) Acompanhada por parente mesmo menor de idade. 

e) Viajar a lazer. 
 

9. Bullying é um comportado violento em nível psicológico, moral ou físico, intencional e repetido, cometido por uma 
pessoa ou grupo contra um indivíduo, causando-lhe algum tipo de sofrimento, numa relação de poder desigual. É 

um fato recorrente entre crianças e adolescentes e é preciso saber como lidar com ele. 

Caso o/a auxiliar de transporte escolar perceba que estudantes menores de idade estão cometendo bullying 
contra qualquer pessoa ou outro estudante no período que está sob sua supervisão, o procedimento adequado é: 

a) Encaminhar os estudantes envolvidos à delegacia mais próxima. 
b) Enviar aviso às mães, pais ou responsáveis na agenda dos estudantes pedindo visto. 

c) Intervir com responsabilidade na situação no momento em que acontecer, prezando pela integridade de 
todos os estudantes, e posteriormente comunicar a escola e seus superiores do caso para que tomem as 

medidas cabíveis. 

d) Não é um assunto que cabe a pessoa auxiliar de transporte escolar se envolver. 
e) Bullying é coisa de criança e de adolescente, portanto deve ser entendido como brincadeira. 

 
10. Atualmente o atendimento de primeiros socorros ou atendimento pré-hospitalar (APH) é uma competência que 

envolve mais de uma instituição pública. Em acidentes de trânsito mais de uma delas costuma atender a 

ocorrência, porém, algumas especificidades são atendidas por um ou outro grupo. 
Em caso de acidente de trânsito com pessoas presas às ferragens, o serviço correto a se recorrer é: 

a) Polícia Rodoviária Federal 
b) Corpo de Bombeiros 

c) SAMU 

d) Resgate de empresa responsável pelo trecho rodoviário 
e) Plano de saúde 
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