MONITOR

(TEIXEIRA, Nelson. O grande livro dos provérbios. Belo
Horizonte: Editora Leitura, 2000. Texto modificado)

PORTUGUÊS
01) Observe as sentenças:
I – Boa viajem para vocês!
II – Vá embora, seu mal-educado!
III – Se formos de carro, ainda pegaremos a sessão das
10h do novo filme.
IV – Há um ano, tudo era diferente.
V – Fui até sua casa, mais você não estava.
Apresentam palavras usadas inadequadamente:
a) I e II.
b) Apenas a V.
c) I e V.
d) II e III.
e) I, II e V.
02) As palavras joia, papéis, baú, saguão e chuva
possuem, respectivamente:
a) Ditongo aberto, ditongo aberto, hiato, tritongo e
dígrafo.
b) Ditongo fechado, ditongo fechado, hiato, tritongo e
dígrafo.
c) Todas possuem hiato.
d) Todas possuem dígrafo.
e) Ditongo aberto, ditongo fechado, ditongo aberto, hiato
e dígrafo.
O texto a seguir se refere às questões de 03 a 06:
Provérbios
Provérbios são sentenças que expressam, de forma
concisa, verdades e conhecimentos gerados pela
experiência popular. [...]
Pela sua origem popular, os provérbios são para alguns
a sabedoria das ruas; pela sua concisão, o bom senso
condensado. Para Robert Byrne, é surpreendente como
tanta sabedoria, perspicácia e humor podem ser
transmitidos por frases tão curtas, e ele cita, dentre
outros exemplos, o provérbio “Presentes são anzóis”,
atribuído ao poeta romano Marcial. [...] As palavras
adágio, ditado e anexim são frequentemente utilizadas
como sinônimos de provérbios.
O provérbio pode conter um conselho (“Não coloque
todos os ovos em uma mesma cesta”), um aviso ou
previsão (“É melhor prevenir do que remediar”), ou uma
observação (“Água mole em pedra dura tanto bate até
que fura”). Pode conter uma afirmação abstrata (“Errar é
humano”) ou referir-se a uma experiência concreta do dia
a dia (“Barata esperta não atravessa galinheiro”).
Os provérbios são, pois, como pais ou professores, que
oferecem conselhos, ensinam regras de comportamento
e transmitem observações sobre pessoas ou acerca da
natureza com a vantagem de serem concisos,
perspicazes, filosóficos. Mas como considerá-los fonte de
sabedoria se são frequentemente contraditórios?
Na visão de Louis Berman, os provérbios que se opõem
transmitem uma importante mensagem sobre a
realidade: a vida é cheia de contradições. [...]
Assim, dependendo das circunstâncias, um ou outro
provérbio prevalecerá. Algumas pessoas se destacam
porque trabalham duro, justificando que “Deus ajuda
quem cedo madruga”; outras têm sucesso porque
tiveram a sorte de nascer com uma voz privilegiado, um
físico e uma mente vocacionados para o esporte, uma
inteligência notável, ou simplesmente ganharam na
loteria, dando razão a “Mais vale quem Deus ajuda a
quem cedo madruga”. O avarento deve ser alertado de
que “O dinheiro não é tudo”; enquanto o esbanjador
precisa ser estimulado a economizar, pois “Quem dá o
que tem a pedir vem”. [...]

03) Os pares de provérbios citados no último parágrafo
do texto:
a) Têm o mesmo significado.
b) São contraditórios.
c) Valem para quaisquer circunstâncias da vida,
independente do contexto.
d) Valem apenas para pessoas que são esforçadas.
e) São ensinamentos religiosos.
04) A palavra “concisa”, no primeiro parágrafo, poderia
ser substituída, sem alteração de sentido, por:
a) Ampla.
b) Provocativa.
c) Indireta.
d) Divertida.
e) Sucinta.
05) Os provérbios, de acordo com o texto, são
conhecimentos que pertencem:
a) À ciência.
b) À filosofia.
c) Ao catolicismo.
d) Ao senso comum.
e) À pedagogia.
06) Outras palavras, segundo o texto, são
frequentemente usadas para se referir aos provérbios,
que são:
a) Concisos, perspicazes e filosóficos.
b) Adágio, ditado e anexim.
c) Conselho, aviso/previsão, observação, afirmação
abstrata e experiência concreta do dia a dia.
d) Verdades e conhecimentos.
e) Conselhos e regras de comportamento.
07) Observe as sentenças:
Precisamos, primeiramente, refletir sobre a atual situação
do país para que possamos agir.
Na atual conjuntura do Brasil, todos nós estamos sujeitos
a perdas.
Tenho duas hipóteses para explicar o problema do nosso
país.
As palavras grifadas podem ser substituídas, fazendo-se
as alterações necessárias e mantendo-se o mesmo
sentido, por:
a) Resolver, economia, propostas.
b) Conscientizar, momento, afirmações.
c) Pensar, circunstância, proposições.
d) Relacionar, situação, ideias.
e) Transparecer, instância, suposições.
A letra de música a seguir se refere às questões 08, 09 e
10.
Três raças tristes
Reginaldo Bessa
O índio amigo
Perdeu terras
Perdeu mar
Perdeu sua inocência
E seus rios de pescar
O negro alegre
Do seu lar se separou
Perdeu sua liberdade
Na senzala então cantou
O branco trouxe
Sua fé sua ambição

Tudo que ele acreditava
Fosse a civilização
Muita coisa se perdeu
Muito grito o mar levou
Mas o sangue não se esquece
Muita dor se misturou
Curimã, curiê
Tudo em volta ainda sangra
De três raças tristes
Foi que nasceu meu samba.
(Disponível
em
https://www.letras.mus.br/reginaldobessa/1582876/)
08) De acordo com o texto, o índio perdeu:
a) Sua liberdade e seu lar.
b) Suas terras e sua inocência.
c) Sua fé e sua ambição.
d) Sua dor e seu sangue.
e) Seu grito e a civilização.
09) O homem branco é descrito, no texto, como alguém:
a) Dócil e civilizado.
b) Triste.
c) Ambicioso.
d) Alegre e amigo.
e) Sem fé.
10) O(s) verso(s) que sugere(m) a mistura das três raças
é(são):
a) “Tudo em volta ainda sangra”.
b) “O negro alegre/do seu lar se separou”.
c) “O branco trouxe/sua fé sua ambição”.
d) “Curimã, curiê”.
e) “Muita dor se misturou”.

MATEMÁTICA
11) João e Maria começaram, no mesmo dia, a ler um
mesmo livro com 500 páginas. Sabendo que João lê
20 páginas por dia e Maria lê 25 páginas por dia,
quando Maria terminar o livro, o número de páginas
que João terá lido será:
a) 100.
b) 200.
c) 300.
d) 400.
e) 500.
12) Márcia recebeu R$ 100,00 de mesada de seu pai.
Foi a uma loja e comprou duas camisetas de R$ 16,00
cada. Logo após, passou numa outra loja e comprou um
tênis que custou R$ 54,00. Após essas compras, o valor
que restou de sua mesada foi:
a) R$ 24,00.
b) R$ 18,00.
c) R$ 16,00.
d) R$ 14,00.
e) R$ 12,00.
13) O total, em centímetros, da soma entre 25 metros e
128 decímetros é igual a:
a) 3.780.
b) 2.628.
c) 1.530.
d) 1.305.
e) 262,8.
14) Em uma sala de aula, a razão entre meninos e
meninas é de 3 para 4, nesta ordem. Se os números de

meninos matriculados nessa sala é igual a 15, o número
de meninas matriculadas é igual a:
a) 12.
b) 15.
c) 18.
d) 20.
e) 24.
15) Em um canil onde existem gatos e cachorros, a
razão entre o número de gatos e cachorros é de 3 para
5. Sendo 90 o número de cachorros, o número total de
animais no canil é:
a) 54.
b) 144.
c) 154.
d) 165.
e) 180.
16) Após cinco anos aplicando um capital inicial, no
sistema de juros simples, à taxa de 12% ao ano, cheguei
a um montante de R$ 28.800,00. O capital investido foi
de:
a) R$ 14.000,00.
b) R$ 16.000,00.
c) R$ 17.000,00.
d) R$ 18.000,00
e) R$ 19.600,00.
17) Um homem está parado ao lado de um edifício de 15
andares, que medem 3 metros de altura cada um. Sabese que o homem mede 1,80m e que, em determinado
instante do dia, projeta uma sobra de 30 cm. Nesse
mesmo momento, a sombra projetada pelo edifício, em
metros, será igual a:
a) 4,5 metros.
b) 5 metros.
c) 7,5 metros.
d) 8 metros.
e) 9 metros.
18) Marcos aplicou R$ 387,00 à taxa de juros simples de
3% ao mês por 2 meses. O valor que será resgatado por
Marcos ao final do período será:
a) R$ 401,22.
b) R$ 410,22.
c) R$ 412,32.
d) R$ 415,23.
e) R$ 422,23.
19) Um mil e quinhentos metros são equivalentes a:
a) 15 km.
b) 150 hm.
c) 15 dam.
d) 150.000 cm.
e) 1.500.000 dm.
20) A distância da casa de Paulo à escola é de 1,98 km.
A distância em metros da casa de Paulo à escola é de:
a) 1.980.000.
b) 198.000.
c) 19.800.
d) 1.980.
e) 198.
CONHECIMENTOS GERAIS
21) Qual o nome do atual governador do Estado de São
Paulo?
a) Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho.
b) Aécio Neves da Cunha.
c) Marta Teresa Smith de Vasconcellos Suplicy.
d) Márcio Luiz França Gomes.

e) N.D.A.

e) N.D.A.

22) No Brasil, neste ano de 2018, houve a prisão de um
dos ex-presidentes da república. O nome completo deste
ex-presidente preso é:
a) Lula da Silva.
b) Inácio Lula da Silva.
c) Luis Inácio de Loióla Lula da Silva.
d) Luis Lula da Silva.
e) N.D.A.

29) Qual o nome do atual presidente da Venezuela,
reeleito na última eleição daquele país?
a) Nicolás Maduro.
b) Hugo Chaves.
c) Fidel Castro.
d) Raul Castro.
e) N.D.A.

23) De acordo com o link de notícias abaixo, o Museu
Municipal Anita Ferreira de Maria reabriu suas portas
após uma semana em que recebeu pintura interna em
uma de suas salas. Na reabertura (em 21/05/2018), uma
nova mostra sobre _____________________________
pôde ser visitada.
De
acordo
com
o
site
de
notícias
http://avareurgente.com, assinale a alternativa que
preenche corretamente a lacuna acima.
a) A 1ª Guerra Mundial.
b) A 2ª Guerra Mundial.
c) Sobre o país sede da Copa de 2018.
d) Sobre a greve dos caminhoneiros.
e) N.D.A.
24) A Venezuela, que é um país vizinho do Brasil, passa
por uma grave crise econômica. Essa situação faz que o
Brasil receba refugiados daquele país. Diante disso, qual
o estado brasileiro que está recebendo a maior
quantidade de refugiados venezuelanos?
a) Roraima.
b) Rondônia.
c) Amazonas.
d) Mato Grosso do Sul.
e) São Paulo.
25) Em 14 de março de 2018 completaram-se 200
(duzentos) anos da morte do mais ilustre teórico
socialista, que influenciou vários outros teóricos. O nome
dele é:
a) Nelson Mandela.
b) Fidel Castro.
c) Mikail Gorbachov.
d) Karl Marx.
e) N.D.A.
26) Qual o país sede da Copa do Mundo de Futebol
Profissional Masculino 2018?
a) França.
b) E.U.A.
c) Coréia do Norte.
d) Japão.
e) Rússia.
27) Nos últimos dias, os brasileiros passaram por
dificuldades por conta da falta de combustíveis nos
postos. O problema foi causado pela:
a) Ruptura econômica do Brasil com os países
fornecedores de Petróleo.
b) Crise Econômica dos E.U.A.
c) Importação de produtos chineses.
d) Greve dos Caminhoneiros.
e) N.D.A.
28) A cantora sertaneja Simaria, da dupla Simone e
Simaria, está afastada dos palcos. A irmã Simone
cumpre a agenda e realiza shows sozinha. O
afastamento da cantora foi causado por:
a) discussão entre as irmãs.
b) Tuberculose.
c) Gripe HN1.
d) Dengue.

30) Qual time de futebol profissional masculino sagrou-se
campeão paulista neste ano?
a) Corinthians.
b) Palmeiras.
c) Santos.
d) São Paulo.
e) Ituano.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) De acordo com o art. 2º do Estatuto da Criança e do
Adolescente, considera-se criança:
a) A pessoa até doze anos de idade completos.
b) A pessoa até doze anos de idade incompletos.
c) A pessoa até onze anos de idade completos.
d) A pessoa até onze anos de idade incompletos.
e) A pessoa até dez anos de idade completos.
32) Com base no art. 12 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna abaixo.
“Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive
as unidades neonatais, de terapia intensiva e de
cuidados intermediários, deverão proporcionar condições
para
a
permanência
em
tempo
integral
_____________________, nos casos de internação de
criança ou adolescente.”
a) Da mãe.
b) Do pai ou da mãe.
c) De um dos familiares.
d) De um dos pais ou responsável.
e) De um dos parentes até terceiro grau.
33) Analise o texto abaixo:
O Sistema Único de Saúde promoverá programas de
assistência médica e odontológica para a prevenção das
enfermidades que ordinariamente afetam a população
infantil, e campanhas de educação sanitária para pais,
educadores e alunos.
De acordo com o art. 14 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, assinale abaixo a alternativa correta.
I- É obrigatória a vacinação das crianças nos casos
recomendados pelas autoridades sanitárias.
II- O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à
saúde bucal das crianças e das gestantes, de forma
transversal, integral e intersetorial com as demais linhas
de cuidado direcionadas à mulher e à criança.
III- A atenção odontológica à criança terá função
educativa protetiva e será prestada, inicialmente, antes
de o bebê nascer, por meio de aconselhamento prénatal, e, posteriormente, no sexto e no décimo segundo
anos de vida, com orientações sobre saúde bucal.
IV- A criança com necessidade de cuidados
odontológicos especiais será atendida pelo Sistema
Único de Saúde.
V- É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos
seus primeiros dezoito meses de vida, de protocolo ou
outro instrumento construído com a finalidade de facilitar
a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento
da criança, de risco para o seu desenvolvimento
psíquico.
a) Somente os itens I, II e IV estão corretos.
b) Somente os itens II, III, IV e V estão corretos.

c) Somente os itens I e III estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
e) Todos os itens estão incorretos.
34) De acordo com o art. 17 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna abaixo.
“O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da
integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente, abrangendo a ______________________.”
a) Preservação da imagem, da identidade, da autonomia,
dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos
pessoais.
b) Proteção da residência e o direito à educação da
criança e do adolescente.
c) Garantia de uma família com pais ou responsáveis
pela criança ou adolescente.
d) Educação, saúde e segurança pública.
e) N.D.A.
35) De acordo com o art. 31 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna abaixo.
“A colocação em família substituta estrangeira constitui
medida
excepcional,
somente
admissível
_________________.”
a) Se os pais autorizarem na presença do juiz.
b) Na modalidade de adoção.
c) Se a mãe for usuária de droga.
d) Se o pai não for identificado ou informado pela mãe.
e) Se a mãe encontrar uma família adequada para
criação do filho e com autorização judicial.
36) “Considerando a Habilitação de Pretendentes à
Adoção, o prazo máximo para conclusão da habilitação à
adoção será de ___________, prorrogável por igual
período, mediante decisão fundamentada da autoridade
judiciária.”
Com base no art. 197-F do Estatuto da Criança e do
Adolescente, assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna acima:
a) 1 (um) ano.
b) 180 (cento e oitenta) dias.
c) 120 (cento e vinte) dias.
d) 90 (noventa) dias.
e) 60 (sessenta) dias.
37) Observe a imagem abaixo:

Fonte imagem: Manual Básico de Primeiros Socorros –
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Passo
Fundo – 2017.
O procedimento demonstrado deve ser realizado no caso
de:
a) Sangramento nasal.
b) Queimadura.
c) Desmaio.
d) Intoxicação alimentar.
e) Vertigem.

38) “É a obstrução mecânica das vias aéreas da vítima,
quando algo causa um ‘engasgo’ capaz de impedir a
respiração. Caso não se atenda rapidamente a vítima,
pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória e levar
à morte”. (Manual Básico de Primeiros Socorros –
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Passo
Fundo, 2017).
A definição acima se refere à(ao):
a) Convulsão.
b) Acidente Vascular Cerebral.
c) Epistaxe.
d) Asma.
e) Asfixia.
39) De acordo com o Manual Básico de Primeiros
Socorros – Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus
Passo Fundo (2017), a hemorragia é a lesão em um vaso
sanguíneo, levando a um sangramento. A hemorragia
pode ser interna ou externa e, dependendo do volume de
sangue perdido, pode levar à morte. A hemorragia
externa pode ser subdividida em três tipos:
I. Neurológica.
II. Tendenciosa.
III. Capilar.
Está correto o que se afirma em:
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente III.
d) I e II.
e) Nenhuma das alternativas.
40) Em caso de ferimento aberto perfurante, é preciso:
I. Retirar o objeto perfurante imediatamente.
II. Procurar atendimento médico/hospitalar.
III. Suturar o local da ferida enquanto aguarda
atendimento médico/hospitalar.
É incorreto o que se afirma em:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) Somente II.
e) I, II e III.
41) Em caso de fratura fechada, o que é preciso fazer?
( ) Encaminhar a vítima para atendimento
médico/hospitalar.
(
) Imobilizar o membro com uma madeira ou um
papelão, prendendo com panos ou similares.
( ) Procurar não movimentar o membro afetado.
( ) Oferecer algum líquido ou alimento à vítima.
Indique se as alternativas acima são verdadeiras (V) ou
falsas (F):
a) V, V, V, F.
b) F, V, V, F.
c) F, F, F, V.
d) V, F, V, V.
e) V, F, F, V.
42) Com base no Código de Trânsito Brasileiro, compete
ao Contran:
I - Estabelecer as normas regulamentares referidas neste
Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito.
II - Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de
Trânsito, objetivando a integração de suas atividades.
III - Criar Câmaras Temáticas.

IV - Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes
para o funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE.
V - Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI.
Sobre os itens acima, estão corretos:
a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item IV.
d) Apenas o item V.
e) Todos os itens acimas estão corretos.

II - Grave - cinco pontos.
III - Média - quatro pontos.
IV - Leve - três pontos.
Sobre os itens acima, estão corretos:
a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item IV.
d) I e IV.
e) Todos os itens acimas estão corretos.

43) De acordo com o art. 23 do Código de Trânsito
Brasileiro, compete às Polícias Militares dos Estados e
do Distrito Federal:
a) Executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme
convênio firmado, como agente do órgão ou entidade
executivos de trânsito ou executivos rodoviários,
concomitantemente
com
os
demais
agentes
credenciados.
b) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito,
com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa
ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu
cumprimento.
c) Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito,
objetivando a integração de suas atividades.
d) Elaborar normas no âmbito das respectivas
competências.
e) N.D.A.

48) Art._______________
do Código de Trânsito
Brasileiro: o condutor que tenha o propósito de
ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja
parado, efetuando embarque ou desembarque de
passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com
atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à
segurança dos pedestres.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna.
a) Art. 30.
b) Art. 31.
c) Art. 32.
d) Art. 33.
e) Art. 34.

44) Art. 6º do Código de Trânsito Brasileiro: são
objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:
I - Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito,
com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa
ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu
cumprimento.
II - Fixar, mediante normas e procedimentos, a
padronização de critérios técnicos, financeiros e
administrativos para a execução das atividades de
trânsito.
III - Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de
informações entre os seus diversos órgãos e entidades,
a fim de facilitar o processo decisório e a integração do
Sistema.
Sobre os itens acima, estão corretos:
a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item III
d) I e II.
e) Todos os itens acimas estão corretos.
45) Art. 229 do Código de Trânsito Brasileiro: usar
indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que
produza sons e ruído que perturbem o sossego público,
em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN é
infração:
a) Leve.
b) Média.
c) Grave.
d) Gravíssima.
e) N.D.A.
46) Art. 234 do Código de Trânsito Brasileiro: falsificar ou
adulterar documento de habilitação e de identificação do
veículo é infração:
a) Leve.
b) Média.
c) Grave.
d) Gravíssima.
e) N.D.A.
47) Art. 259 do Código de Trânsito Brasileiro: a cada
infração cometida são computados os seguintes números
de pontos:
I - Gravíssima - sete pontos.

49)
Art. 293 do Código de Transito Brasileiro: a
penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a
permissão ou a habilitação, para dirigir veículo
automotor, tem a duração de______________________.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna:
a) Dois meses a cinco anos.
b) Dois anos e cinco meses.
c) Cinco anos.
d) Quatro anos e dois meses.
e) N.D.A.
50) Art. 288 do Código de Transito Brasileiro: das
decisões da ___________________ cabe recurso a ser
interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de trinta
dias contado da publicação ou da notificação da decisão.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna:
a) CONTRAN.
b) RENAVAN
c) JARI.
d) DENATRAN.
e) N.D.A.

