
 

 

Concurso Público 
Código: 795 

 

COORDENADOR DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 

    

 

Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Português 
Matemática 
Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
10 
10 

Total de questões                                                               -                                                       30 

 

INSTRUÇÕES: 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
presença do fiscal. 

 
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na 

frente do cartão. 

 
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e 

apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE 

RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
 Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e de questões, preencha apenas as correspondentes 

à sua prova; as demais ficam em branco. 

 
 O tempo de duração da prova será de até 3 horas.  

 
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.  

 
 A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 

entrega do material na mesa do fiscal. 

 
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após concluído. 

 
 Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 
 

Aproximadamente 15.500 idosos vão fazer o 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) este ano. O 
número de inscritos com 60 anos ou mais ________ 
anualmente e é 42% maior que o do ano passado. 
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2013 esses 
inscritos somaram 10.900. Em 2009, foram 4.700 idosos. 
O ENEM é a porta de entrada para instituições de Ensino 
Superior e Técnico, além do _____________ estudantil e 
intercâmbio acadêmico. Neste ano, as provas serão 
aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro. Mais de 8,7 
milhões de pessoas inscreveram-se. 

 
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) cresce - financiamento 
b) cresce - finanssiamento 
c) cresse - financiamento 
d) cresse - finanssiamento 
 

2) Em conformidade com o texto, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) O número de candidatos idosos inscritos no ENEM 

aumenta anualmente. 
(...) O ENEM possibilita a entrada dos candidatos no 

Ensino Técnico e Superior, custear estudos e realizar 
intercâmbio acadêmico. 

 
a) E - E. 
b) C - C.  
c) C - E. 
d) E - C. 
 

3) Quanto ao sinônimo das palavras dadas, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Expiar = sofrer as consequências de. 
II - Espiar = olhar às escondidas. 
  
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Os itens I e II estão incorretos. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Somente o item II está correto. 
 

4) Quanto aos termos sublinhados em “... somente quatro 
de 14 instituições voluntárias que ofertavam almoço...”, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) “Instituições” é um substantivo feminino e singular. 
b) “Instituições” é um substantivo feminino e plural. 
c) “Voluntárias” é um adjetivo feminino e singular. 
d) “Voluntárias” é um adjetivo masculino e plural. 
 

5) Assinalar a alternativa cujo substantivo NÃO se altera 
para indicar feminino e masculino: 
 
a) Herói. 
b) Pianista. 
c) Ator. 
d) Freguês. 
 

6) No trecho “Estava marcando um lindo dia ensolarado, 
porém choveu.”, o sublinhado encontra seu antônimo em: 
 
a) Belo. 
b) Maravilhoso. 
c) Horroroso. 
d) Indiferente. 
 

7) O plural de “japonês” é: 
 
a) Japonesis. 
b) Japoneses. 
c) Os japonês. 
d) Não possui plural. 
 

8) Assinalar a alternativa que apresenta uma palavra 
acentuada CORRETAMENTE: 
 
a) Extáse. 
b) Textíl. 
c) Circuíto. 
d) Símbolo. 
 

9) A palavra “fornalha” é: 
 
a) Plural. 
b) Diminutiva. 
c) Aumentativa. 
d) Masculina. 
 

10) Assinalar a alternativa que apresenta um adjetivo: 
 
a) Popularidade. 
b) População. 
c) Popularizar. 
d) Populacional. 
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MATEMÁTICA 
 
11) Certa pesquisa referente às idades dos alunos 
transportados no ônibus escolar de determinado Município 
verificou que no turno da manhã eram transportadas 
somente cinco crianças de 6, 7, 8, 9 e 10 anos de idade. 
Qual a idade média das crianças transportadas no turno 
da manhã? 
 
a) 6 
b) 7 
c) 9 
d) 8 
 

12) Sabe-se que a idade de Fábio é um número primo 
maior que 31 e menor que 40. Quantos anos Fábio tem? 
 
a) 33 
b) 35 
c) 37 
d) 39 
 

13) Determinado órgão público tem o horário de 
atendimento ao público das 8h às 14h. Após esse horário, 
os funcionários devem trabalhar mais uma hora e meia 
realizando serviços internos. Com base nessas 
informações, quantos minutos por dia trabalham esses 
funcionários? 
 
a) 400 
b) 420 
c) 430 
d) 450 
 

14) Determinada fatura de cartão de crédito foi paga 6 
dias após o seu vencimento. Sabendo-se que o valor da 
fatura a ser paga até a data de vencimento era de          
R$ 135,00 e, após o vencimento, foi cobrado juro simples 
de 0,9% ao dia, quanto foi pago de juro? 
 
a) R$ 7,29 
b) R$ 6,25 
c) R$ 4,32 
d) R$ 1,57 
 

15) Em determinado campeonato de futebol, o time A 
obteve 38 vitórias, 9 empates e 3 derrotas, sendo assim o 
time com melhor aproveitamento do campeonato. 
Sabendo-se que o time A disputou ao todo 50 partidas de 
futebol e que a porcentagem de aproveitamento é 
calculada com base no total de partidas e somente sob as 
quantidades de vitórias, quanto foi o aproveitamento do 
time A nesse campeonato?  
 
a) 80% 
b) 76% 
c) 70% 
d) 65% 
 

RASCUNHO 
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16) Sabendo-se que determinado ônibus escolar possui 
capacidade para transportar 42 alunos, quantos ônibus 
serão necessários para transportar 840 alunos, com a 
mesma capacidade do que o anterior? 
 
a) 18 
b) 20 
c) 22 
d) 24 
 

17) Ao se inscrever para determinado concurso público, o 
candidato verificou que as questões teriam seis 
alternativas, de modo que somente uma delas seria a 
alternativa correta. Ao realizar a prova, não sabendo qual 
das alternativas era a correta, assinalou uma delas ao 
acaso. Qual a probabilidade, aproximadamente, de ter 
assinalado a resposta correta? 
 
a) 16,67% 
b) 20% 
c) 25% 
d) 14,28% 
 

18) De acordo com as dimensões dadas na figura abaixo, 
o seu perímetro é de: 
 

 
 
a) 20cm 
b) 22cm 
c) 24cm 
d) 26cm 
 

19) Para realizar uma excursão escolar, deverão ser 
levadas garrafas com água para o consumo de 35 
crianças, de modo que foi calculado que cada criança 
consuma 200mL. Quantos litros de água deverão ser 
levados? 
 
a) 5 
b) 7 
c) 9 
d) 12 
 

RASCUNHO 
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20) Ao realizar um jantar em família, José, que é casado 
com Joana e que são pais de Carla e Augusto, que por 
sua vez é pai de Manoel e Samuel, convidaram Carla, que 
é casada com Ivo e que têm juntos uma filha chamada 
Michele. Com base nessas informações, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Carla é mãe de Manoel e Samuel. 
II - Ivo e Augusto são cunhados. 
III - Michele é prima de Manoel e Samuel. 
IV - Carla e Augusto são irmãos, e José e Joana são avós 

somente de Manoel e Samuel.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I, III e IV. 
  
 

RASCUNHO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 
Atenção! Nas questões de legislação, serão consideradas 
as leis e suas alterações até a data do início das 
inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 
  
21) Em relação ao conceito de cidadão, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Ser cidadão é não enfrentar o desafio para se defender 

e implementar seus direitos. 
b) É não ser um agente atuante que exerce seus direitos e 

deveres. 
c) Ser cidadão implica deixar oprimir e subjugar. 
d) Cidadão é todo aquele que participa, colabora e 

argumenta sobre as bases do direito. 
 

22) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(A) _________________ representa o despertar de uma 
compreensão e sensibilidade novas da degradação do 
meio ambiente e das consequências desse processo para 
a qualidade da vida humana e para o futuro da espécie 
como um todo. 
 
a) degradação da natureza 
b) desrespeito às regras 
c) falta de ética 
d) consciência ecológica 
  

Conhecimentos Específicos 
  
23) Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA, em relação ao que dispõe sobre a autorização para 
viajar, analisar os itens abaixo: 
 
I - Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca 

onde reside, desacompanhada dos pais ou 
responsável, sem expressa autorização judicial. 

II - A autorização não será exigida quando se tratar de 
comarca contígua à da residência da criança, se na 
mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma 
região metropolitana. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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24) Com base na conservação de veículos, em relação ao 
que pode ser feito para aumentar a vida útil da bateria 
veicular, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Evitar deixar os faróis ligados e evitar o uso 

prolongado de equipamentos eletrônicos, como rádio 
ou DVD, enquanto o veículo não estiver em 
funcionamento, pois o consumo excessivo poderá 
descarregar a bateria. 

(---) O mau funcionamento do sistema elétrico do veículo 
pode comprometer a vida útil da bateria. Dessa forma, 
recomenda-se realizar revisões periódicas de itens 
como alternador, motor de partida, regulador de 
tensão, cabos e terminais e bateria. 

 
a) C - E. 
b) C - C. 
c) E - E. 
d) E - C. 
 

25) Em relação aos veículos de transporte escolar, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) O veículo tipo VW-Kombi pode transportar até 15 

alunos com até 12 anos de idade, todos com cinto de 
segurança. O veículo deve ter uma grade separando os 
alunos da parte onde fica o motor. 

b) Os veículos devem possuir seguro contra acidentes. 
c) Todos os veículos que transportam alunos devem ter 

um registrador de velocidade (chamado tacógrafo), que 
é um aparelho instalado no painel do veículo e que vai 
registrando a velocidade e as paradas do veículo em 
um disco de papel. Os discos devem ser trocados todos 
os dias e devem ser guardados pelo período de seis 
meses, porque serão exibidos ao DETRAN por ocasião 
da vistoria especial. 

d) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 

26) Considerando-se as sequências das ações de 
socorro, analisar os itens abaixo: 
 
I - Manter a calma é a primeira atitude que se deve tomar 

no caso de um acidente. 
II - Garantir a segurança de todos, como, por exemplo, 

sinalizando o local do acidente. 
III - Solicitar um socorro profissional o mais rápido 

possível, pois quanto mais cedo ele chegar, melhor 
para as vítimas do acidente.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

27) Em relação às medidas de segurança que o condutor 
de transporte escolar deve ter no desempenho de suas 
funções, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Falar ao telefone enquanto dirige. 
b) Comer enquanto está na condução do veículo. 
c) Usar o cinto de segurança e dirigir com as duas mãos 

ao volante. 
d) Fumar e permitir que os alunos fumem no interior do 

veículo. 
  

Em conformidade com o Código de Trânsito 
Brasileiro, seu regulamento e Resoluções do 

CONTRAN, responder às questões de nº 28 a nº 30. 
  
28) Os veículos especialmente destinados à condução 
coletiva de escolares somente poderão circular nas vias 
com autorização emitida pelo órgão ou entidade 
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
exigindo-se, para tanto: 
 
I - Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas 

nas extremidades da parte superior dianteira e 
lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade 
superior da parte traseira.  

II - Inspeção, a cada cinco anos, para verificação dos 
equipamentos obrigatórios e de segurança. 

III - Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 
centímetros de largura, à meia altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, 
com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em 
caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, 
as cores aqui indicadas devem ser invertidas.   

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
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29) O condutor de veículo destinado à condução de 
escolares deve satisfazer aos seguintes requisitos, 
EXCETO: 
 
a) Ser habilitado na categoria D. 
b) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 
durante os 12 últimos meses. 

c) Ser aprovado em curso de especialização, nos termos 
da regulamentação do CONTRAN. 

d) Ter idade inferior a 21 anos.  
 

30) Um motorista de transporte escolar envolve-se em um 
acidente com vítimas, em que deixa de prestar ou 
providenciar socorro às vítimas, mesmo podendo fazê-lo, 
e também se recusa a identificar-se ao policial e a lhe 
prestar informações necessárias à confecção do boletim 
de ocorrência. 
 
Com base na situação acima descrita, assinalar a 
alternativa que apresenta o tipo de infração e penalidade 
que o condutor receberá: 
 
a) Leve e apreensão do veículo. 
b) Gravíssima e multa (cinco vezes) além da suspensão 

do direito de dirigir. 
c) Média e multa (duas vezes). 
d) Não receberá nenhum tipo de penalidade e esse tipo de 

situação não acarretará infração. 
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