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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS - SP 

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
 

15 
10 
 

Total de questões  25 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

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

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE 
no espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta 
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 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 máquinas 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material 
de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE 
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, depois de concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. 
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL TRÊS FRONTEIRAS- SP – MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

A crônica abaixo é referente às questões 1 a 7.  
                                    Inferno nacional  

A historinha abaixo transcrita surgiu no folclore 
de Belo Horizonte e foi contada lá, numa versão política. 
Não é o nosso caso. Vai contada aqui no seu mais puro 
estilo folclórico, sem maiores rodeios. 

Diz que uma vez um camarada que abotoou o 
paletó. Em vida o falecido foi muito dado à falcatrua, 
chegou a ser candidato a vereador pelo PTB, foi diretor 
de instituto de previdência, foi amigo do Tenório, 
enfim… ao morrer nem conversou: foi direto ao Inferno. 
Chegando lá, pediu audiência a Satanás e perguntou: 

– Qual é o lance aqui?  
Satanás explicou que o inferno estava dividido 

em diversos departamentos, cada um administrado por 
um país, mas o falecido não precisava ficar no 
departamento administrado pelo seu país de origem. 
Podia ficar no departamento do país que escolhesse. 
Ele agradeceu muito e disse a Satanás que ia dar uma 
voltinha para escolher o seu departamento. 

Está claro que saiu do gabinete do Diabo e foi 
logo para o departamento dos Estados Unidos, achando 
que lá devia ser mais organizado o inferninho que lhe 
caberia para toda a eternidade. Entrou no departamento 
dos Estados Unidos e perguntou como era o regime ali. 

– Quinhentas chibatadas pela manhã, depois 
passar duas horas num forno de duzentos graus. Na 
parte da tarde: ficar numa geladeira de cem graus 
abaixo de zero até as três horas, e voltar ao forno de 
duzentos graus. 

O falecido ficou besta e tratou de cair fora, em 
busca de um departamento menos rigoroso. Esteve no 
da Rússia, no do Japão, no da França, mas era tudo a 
mesma coisa. Foi aí que lhe informaram que tudo era 
igual: a divisão em departamento era apenas para 
facilitar o serviço no Inferno, mas em todo lugar o 
regime era o mesmo: quinhentas chibatadas pela 
manhã, forno de duzentos graus durante o dia e 
geladeira de cem graus abaixo de zero, pela tarde. 

O falecido já caminhava desconsolado por uma 
rua infernal, quando viu um departamento escrito na 
porta: Brasil. E notou que a fila à entrada era maior do 
que a dos outros departamentos. Pensou com suas 
chaminhas: “Aqui tem peixe por debaixo do angu”. 
Entrou na fila e começou a chatear o camarada da 
frente, perguntando por que a fila era maior e os 
enfileirados menos tristes. O camarada da frente fingia 
que não ouvia, mas ele tanto insistiu que o outro, com 
medo de chamarem atenção, disse baixinho: 

– Fica na moita, e não espalha não. O forno 
daqui está quebrado e a geladeira anda meio enguiçada. 
Não dá mais de trinta e cinco graus por dia. 

– E as quinhentas chibatadas? – perguntou o 
falecido. 

– Ah… O sujeito desse serviço vem aqui de 
manhã, assina o ponto e cai fora. 
 
PONTE PRETA, Stanislaw. In: _____. Tia Zulmira e eu. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.  
 
Glossário  
Tenório: se refere a Tenório Cavalcanti (1906-1987), 
político brasileiro de estilo agressivo, cheio de  
desafetos. 
Falcatrua: fraude, ação feita para enganar.  

Desconsolado: aflito, angustiado.  
Angu: mingau preparado com fubá e água.  
1)Na crônica “Inferno nacional” de Stanislaw Ponte 
Preta, o narrador que conta a história declara que:  
a) A história faz parte do folclore político mineiro e o 
narrador faz algumas mudanças.  
b) A história faz parte do folclore político mineiro e o 
narrador a conta do jeito que a conhece. 
c) A história foi criada pelo narrador e entrou para o folclore 
político mineiro.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Esta crônica faz uma sátira ao Brasil usando a 
trajetória de um político no Inferno. A sátira está no fato 
de:  
a) O departamento brasileiro no Inferno funcionar melhor 
que os departamentos de outros países. 
b) O departamento brasileiro no Inferno funcionar apenas 
quando o político chega ali.  
c) O departamento brasileiro no Inferno funcionar apenas 
com a ajuda do departamento dos Estados Unidos.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) A frase “Diz que uma vez um camarada que abotoou 
o paletó”  traz uma figura de linguagem. Esta figura é:  
a) Metáfora.   
b) Catacrese.  
c) Eufemismo.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) A frase que traz em negrito um advérbio de tempo é:  
a) “Ele agradeceu muito e disse a Satanás que ia dar uma 
voltinha para escolher o seu departamento.”  
b) “Entrou no departamento dos Estados Unidos e 
perguntou como era o regime ali.”  
c) “Está claro que saiu do gabinete do Diabo e foi logo para 
o departamento dos Estados Unidos”.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Na frase “Entrou na fila e começou a chatear o 
camarada da frente, perguntando por que a fila era 
maior e os enfileirados menos tristes.”  este “por que” é 
escrito separado pois:  
a) Equivale a por qual motivo ou por qual razão.  
b) Equivale a causa de algum acontecimento.  
c) Equivale a pelo qual ou pelo o quê.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
6) Observe a frase “A historinha abaixo transcrita surgiu 
no folclore de Belo Horizonte e foi contada lá” . A 
palavra que funciona como sujeito é:  
a) Belo Horizonte.  
b) A historinha. 
c) No folclore.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
7)“O forno daqui está quebrado e a geladeira anda meio 
enguiçada.” . Nesta frase a palavra “meio” se refere ao 
substantivo feminino “geladeira”. A concordância 
nominal de “meio” está CORRETA por que:  
a) É advérbio, então sempre deve concordar em gênero 
com o substantivo.  
b) É advérbio, então é palavra invariável.  
c) É adjetivo, então é palavra invariável.  
d) Nenhuma das alternativas.  
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A tirinha abaixo é referente às questões 8, 9 e 10. 
 

 
                       SCHULZ, Charles. Snoopy 10 – Sempre 
alerta! Disponível em: www.lpm.com.br  Publicado em: 
06/09/10  
 
8)Ao dizer “arrumei um!” no quarto quadrinho, a 
personagem da tirinha se refere a:  
a) Um novo par de óculos.   
b) Um lugar para jogar bola.  
c) Um namorado.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9)Na frase “Tá bom, eu vou tirá-los então!” do segundo 
quadrinho, a colocação pronominal “los” de “tirá-los” 
ocorre por que: 
a) Vem depois de verbos terminados com a letra “r” e 
substitui o pronome oblíquo “os”.  
b) Vem depois de verbos que funcionam como sujeito na 
frase, como é o caso de “tirar”.  
c) Vem depois de verbos no infinitivo.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10)Observe a frase “Com esses óculos você nunca vai 
ter namorado!” no primeiro quadrinho. Foi utilizado o 
pronome demonstrativo “esses” por que:  
a) Os óculos estão próximos da pessoa que fala.  
b) Os óculos estão distantes da pessoa com quem se fala. 
c) Os óculos estão distantes da pessoa que fala.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
11) Na frase “Maria tirou a pele do tomate”. Indique 
abaixo a resposta CORRETA sobre qual figura de 
linguagem a frase apresenta: 
a) Catacrese. 
b) Metáfora. 
c) Metonímia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12)Quando tratamos de Pontuação em Língua 
Portuguesa, usamos vírgulas para separar vários 
sujeitos, vários predicados, vários objetos, vários 
adjuntos ou várias orações assindéticas. Indique abaixo 
a resposta CORRETA que apresenta exemplos da regra 
mencionada acima, neste enunciado. 

a)Estudamos, Português Matemática Psicologia , e 
Sociologia 
b)Estudamos Português, Matemática, Psicologia e 
Sociologia. 
c)Estudamos Português Matemática, Psicologia, Sociologia, 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13)Assinale a alternativa CORRETA em que o  verbo 
grifado está no particípio: 
a)Ontem João foi estudar na biblioteca da escola. 
b)Antônio tem estudado muito para o vestibular. 
c)Carla gosta de ficar estudando na sala de aula. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
14)“Após 3 anos, só 20% dos objetivos do Plano 
Nacional de Educação foram cumpridos, aponta 
levantamento” Sobre o contexto acima  trata-se  de: 
a)Função  de linguagem apelativa. 
b)Função  de linguagem metalinguística. 
c)Função  de linguagem referencial. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
15)Na frase Gostaria de morar em uma casa grande. O 
termo sublinhado é: 
a) Aumentativo analítico. 
b) Aumentativo sintético. 
c) Aumentativo sobrecomum. 
d)Nenhuma das alternativas. 

MATEMÁTICA 

16)Duas dúzias de ovos custam R$ 60,00. Quanto custa 
11 ovos? 
a)R$ 26,50. 
b)R$ 27,50. 
c)R$ 28,50. 
d)Nenhuma das Alternativas. 

 
17)Se eu tivesse 950,00 reais a mais do que tenho, 
poderia comprar uma geladeira que custa 3400,00 reais e 
um fogão de 480,00 reais. Qual a quantia que tenho? 
a)R$ 2.730,00. 
b)R$ 2.830,00. 
c)R$ 2.930,00. 
d)Nenhuma das Alternativas. 

 
18)Tenho 2350,00 reais e quero repartir para 100 pessoas. 
Quanto irá receber cada um? 
a)21.50. 
b)23.50. 
c)25.50. 
d)Nenhuma das Alternativas. 

 
19)O preço de uma Televisão é de R$ 935,00. Se 
conseguir um desconto   de R$ 123,85, quanto pagarei 
por esse aparelho? 
a)R$ 791,15. 
b)R$ 811,15. 
c)R$ 821,15. 
d)Nenhuma das Alternativas. 

 
20) Resolva as  operações abaixo: 
I)1324 +1118=        II)3421 x 6= 
a)I) 2442, II)20526 
b)I)3425, II)6578 
c)I)5261, II)8245 
d)Nenhuma das alternativas. 

 



5 

 

21)Qual o mínimo múltiplo comum  entre os números 
48, 32, 15? 
a)378 
b)480 
c)520 
d)Nenhuma das  alternativas. 
 
22)Encontre o resultado da seguinte equação:  
12x -28 =22-13x 
a)2 
b)25 
c)8 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
23) Qual  a área de um espelho  quadrado  com 23cm de 
lado? 
a)482 cm

2 

b)529 cm
2 

c)526 m. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
24)Assinale a alternativa CORRETA   sobre as frações a 
seguir,   qual número decimal elas representam: 
I)325/10,  II)968/1000,III)453/100 
a)I)3,25, II)0,0968, III)45,3 
b)I)0,325,II)9,68, III)0,0453 
c)I)32,5, II)0,968, III)4,53 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
10)Paulo tem 45 anos e seus filhos tem 14 e 16 anos . 
Sendo que daqui a 7 anos a soma da idade dos dois 
filhos menos a idade do pai será : 
a)3 anos 
b)8 anos 
c)12 anos 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

 


