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01 - Monitor do Transporte Escolar 

Questão nº 16 

INSCRIÇÕES 2000387222; 2000382419; 2000389671; 2000382119; 2000387453; 2000381853; 2000381803; 2000390568 

SOLICITAÇÕES 

Segundo o GABARITO a questão e numero 16 apresenta a alternativa "C" (1 e 2.) como resposta da mesma. Porém 
a resposta correta, seria a alternativa "A" (1, apenas.), visto que o item 2 (Apenas crianças maiores de 10 anos podem 
viajar sem o cinto de segurança) está incorreto, segundo o CONTRAN, Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de 
segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas 
pelo CONTRAN. Já o item 1 ( No embarque e desembarque, o Monitor deve estar na porta, orientando as crianças) 
esta correto, visto que está presente na "Orientação ao Monitor de Transporte Escolar 
(http://www.transportesanacar.com.br/inicio/orientacoes)" nos itens "• Esteja atento no momento do embarque e do 
desembarque dos alunos, auxiliando sempre que for necessário. O aluno não pode correr o risco de cair do veículo." 
e "• Sempre desça do ônibus no embarque e no desembarque dos alunos."  

De acordo com a Lei 9.503, de 23 de Setembro de 1997 
 Art. 64. As crianças com idade inferior a dez anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções 
regulamentadas pelo CONTRAN. 
Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território 
nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. 
Art. 12. Compete ao CONTRAN: I – estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código (...); 
Não se desconhece e é importante sublinhar, ainda, o contido no artigo 105 do CTB o qual estabeleceu alguns 
equipamentos obrigatórios que devem compor todos os veículos, e que ao CONTRAN também caberá a definição 
de outros. No seu inciso I, §§ 1º e 3º, estabelece: 
Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN: 
I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados 
ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé; 
Sendo assim a alternativa citada encontra-se errada 

A questão de numero 16  apresenta a alternativa "C" (1 e 2.) como resposta da pergunta "com relação aos itens 
acima, é correto afirmar:" no GABARITO. Porém a resposta correta, seria a alternativa "A" (1, apenas.), visto que o 
item 2 (Apenas crianças maiores de 10 anos podem viajar sem o cinto de segurança) está incorreto, segundo o 
CONTRAN, Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do 
território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Já o item 1 ( No embarque e desembarque, 
o Monitor deve estar na porta, orientando as crianças) esta correto, visto que está presente na "Orientação ao Monitor 
de Transporte Escolar (http://www.transportesanacar.com.br/inicio/orientacoes)" nos itens "•  Esteja atento no 
momento do embarque e do desembarque dos alunos, auxiliando sempre que for necessário. O aluno não pode correr 
o risco de cair do veículo." e "•  Sempre desça do ônibus no embarque e no desembarque dos alunos." 

O uso do cinto de segurança é obrigatório, então porque na questão 16 diz que crianças acima de 10 anos podem 
viajar sem o cinto? Esta afirmação não está correta. 

Acredito que a resposta C que está no gabarito da questão 16 está errada, pois,em se tratando do uso do cinto de 
segurança, todas as crianças devem usar. Nesse caso a resposta correta seria a alternativa A. 

Na questão 16 no gabarito está dizendo q a resposta correta é a letra C,mas sabemos que uma criança acima de 
10 anos não pode andar sem o cinto de segurança. 
Então provavelmente a resposta correta é a letra A. 

O Código de Trânsito Brasileiro - Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 - determina no seu art. 65: "É obrigatório 
o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional". 
Sendo assim, a opção número 2 de que crianças maiores de 10 anos podem andar sem cinto de segurança não é 
verdadeira.  A opção certa fica sendo a Letra A, pois somente o item número 1 é verdadeiro. 

no meu entender esta questão foi mal elaborada,pois de acordo com as instruções do monitor ( 
http://www.transportesanacar.com.br/inicio/orientacoes), a resposta correta seria "Sempre desça do ônibus no 
embarque e no desembarque dos alunos." e de acordo com o gabarito a resposta certa é a letra c,que diz que "1 no 
embarque e desembarque,o monitor deve estar na porta orientando as crianças. 2 apenas crianças maiores de dez 
anos podem viajar sem o cinto de segurança".O item 2 está totalmente incorreta pois nenhum aluno deve viajar sem 
o cinto de segurança.Peço que avaliem a resposta correta. 

ANÁLISE: Procedem as alegações dos recorrentes, apenas o item 1 está correto, e desta forma  gabarito deve ser alterado para (A). 

DELIBERAÇÃO: GABARITO ALTERADO PARA (A). 

 

Questão nº 19 

INSCRIÇÃO 2000381803 
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SOLICITAÇÃO 

Não existe disposição legal constitucional ou de Lei Federal que delimite o trajeto da linha de transporte ou a 
distância a ser percorrida pelo aluno até o ponto de passagem do veículo escolar. O trajeto do transporte, seus 
pontos de passagem e parada são definidos pelo Poder Público, o qual deve utilizar-se para tal fixação dos 
critérios de bom senso, razoabilidade e viabilidade. Caso haja uma lei municipal para esse assunto, ela não estava 
disponível para acesso de todos; e nem mesmo há no edital, Bibliografia Referencial que fizesse tal questão estar 
na prova. E se formos analisar a peculiaridade de nossa cidade ( se for o caso), não há sequer uma linha onde a 
rota seja cumprida em 30 minutos.  

Por essas razões eu peço a anulação desta questão.  

ANÁLISE: 

“Deve a Prefeitura ter em mente a orientação do Manual de Planejamento do FNDE e Cartilha do Transporte Escolar, os quais, em  
suas diretrizes, estabelecem que os trajetos, para crianças até 8 anos, não sejam superiores a 30 minutos e, para as maiores, não 
ultrapassem 1 hora, visto que alunos transportados por longas distâncias e/ou horários impróprios costumam ficar sem 
concentração em sala de aula”. 

(https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3CPFMcqJZ7QJ:https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAc
Rtf%3FcodFiltro%3DSAGAS-SESSAO-ENCERRADA%26seOcultaPagina%3DS%26item0%3D479833+&cd=3&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br) 

“Ao fixar o itinerário para veículos que levam e trazem crianças, devese evitar que elas percorram caminhadas superiores a 2 ou 3 
quilômetros até o ponto onde o veículo passa. Os itinerários devem ser fixados em função da localização da residência/escola do 
aluno. O trajeto residência/escola de cada aluno transportado deve ser de no máximo: • crianças com até 8 anos – 30 minutos; • 
crianças com mais de 8 anos – 60 minutos. É necessário também estabelecer horários adequados para buscar e levar alunos de casa 
para a escola e vice-versa. Alunos que são transportados por longas distâncias e/ou horários impróprios, costumam ficar sem 
concentração nas salas de aula”. 

(http://diamantina.mg.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/cartilha-Transporte-Escolar.pdf)  

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

06 - Professor Substituto de Educação Infantil 

Questão nº 1 

INSCRIÇÃO 2000393771 

SOLICITAÇÃO 

A frase de grão em grão a galinha enche o papo, traz a ideia central de que pouco a pouco, com paciência podemos 
alcançar bens e riquezas. No dicionário brasileiro DICIO,  a palavra longanimidade representa firmeza, paciência, 
perseverança, grandeza de ânimo, deixando assim a questão duvidosa.  
Peço a anulação da questão, já que nos trouxe duas palavras corretas nas alternativas. 

ANÁLISE: De acordo com a bibliografia referencial indicada no conteúdo programático: 

lon·ga·ni·mi·da·de 
sf 
1 Qualidade de grandeza e generosidade de caráter; magnanimidade. 
2 Disposição de ânimo; coragem.(B) 
3 Virtude de enfrentar problemas e adversidades com paciência e resignação. 

(https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/LONGANIMIDADE/) 

Neste sentido a alternativa (C) não é a palavra MAIS REPRESENTATIVA da ideia contida no dito popular, que é claramente a alternativa 
(B) – Constância – de grão em grão, pouco a pouco, etc.   

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

Questão nº 2 

INSCRIÇÃO 2000393771 

SOLICITAÇÃO 

A questão não apresentou nenhum exemplo de frase, pois a palavra MAS, além de ser uma conjunção adversativa 
ou conjunção coordenada sintética adversativa é também contração de pronome pessoal oblíquo átono, e a palavra 
CONFORME é representada em várias classes gramaticais, como adjetivo, conjunção e preposição, como os 
exemplos: 
- Iremos a festa com os vestidos CONFORME/ ADJETIVO. 
- CONFORME  os convidados iam chegando, os atores escondiam-se/ CONJUNÇÃO. 
- realizou o trabalho CONFORME o projeto/ PREPOSIÇÃO. 
Peço a anulação desta questão, pois apresentou falhas não apenas na pergunta em si, mas nas alternativas e 
também ao conjugar palavras de várias classes gramaticais 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3CPFMcqJZ7QJ:https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf%3FcodFiltro%3DSAGAS-SESSAO-ENCERRADA%26seOcultaPagina%3DS%26item0%3D479833+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3CPFMcqJZ7QJ:https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf%3FcodFiltro%3DSAGAS-SESSAO-ENCERRADA%26seOcultaPagina%3DS%26item0%3D479833+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3CPFMcqJZ7QJ:https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf%3FcodFiltro%3DSAGAS-SESSAO-ENCERRADA%26seOcultaPagina%3DS%26item0%3D479833+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://diamantina.mg.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/cartilha-Transporte-Escolar.pdf
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/LONGANIMIDADE/
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ANÁLISE: Conjunção é a classe que identifica as 3 palavras concomitantemente, conforme solicita o enunciado, ainda que possam 
isoladamente assumir outras classes. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

Questão nº 3 

INSCRIÇÃO 2000392690 

SOLICITAÇÃO 

3- Os substantivos "bebê" e  "dentista", (e) são classificados como: Na questão acima destacada entre parenteses 
existe uma conjunção coordenativa "e" que não exerce sentido funcional na questão, gerando uma quebra de 
locução interpretativa dificultando prejudicando a interpretação, a mesma é claramente um erro de digitação, por 
isso deve ser cancelada.  

ANÁLISE: Eventual lapso invocado não atrapalha o entendimento da questão nem a formulação de sua resposta, sendo prevalente 
que não houve prejuízo pela vasta maioria dos candidatos, haja vista ter sido este o único recurso neste sentido. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

Questão nº 5 

INSCRIÇÕES 2000381874; 2000387665 

SOLICITAÇÕES 

A questão 05 pede as conjugações do verbo “insistir", na 2ª pessoa do plural, nos tempos - Pretérito Imperfeito do 
Indicativo, Futuro do Pretérito  do Indicativo e Pretérito Imperfeito do Subjuntivo, espectivamente, devendo 
apresentar alternativas com três conjugações, (uma para cada tempo verbal) porém só apresentou alternativas 
conjugadas nos tempos Pretérito Imperfeito do Indicativo e Futuro do Pretérito  do Indicativo, e nenhuma do 
pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
A resposta correta é Insistíeis; Insistiríeis; se vós insistísseis 

No enunciado diz respectivamente a conjugação do verbo insistir em  três tempos verbais, porém não há nenhuma 
alternativa com três verbos conjugados , sim apenas dois verbos em todas alternativas 

ANÁLISE: A questão deve ser anulada pois pede requisita a conjugação em 3 tempos verbais e só apresenta 2 nas alternativas. 

DELIBERAÇÃO: QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS. 

 

Questão nº 8 

INSCRIÇÃO 2000393771 

SOLICITAÇÃO 
O artigo 53, n.8069/1990 faz parte do ECA. 
Peço a anulação da questão.  

ANÁLISE: Alegação impertinente, a resposta atenta ao que é requerido no enunciado conforme o artigo da lei indicado. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

Questão nº 12 

INSCRIÇÃO 2000381874 

SOLICITAÇÃO 

O final da questão 12 ficou de difícil interpretação devido a falta de pontuação e/ou conjunção, quando diz:" [...] São 
competências mais específicas a trabalhar em formação contínua qual das seguintes COMPETÊNCIAS DE 
REFERÊNCIA?" 
Sendo impossível interpretar o enunciado para escolher uma alternativa. 

ANÁLISE: Não procede a alegação, a falta de capacidade de interpretação do candidato não é motivo para anular a questão. Sua 
dificuldade não é prevalente entre a vasta maioria dos candidatos, sendo este o único recurso neste sentido. A resposta se coaduna 
com a fonte bibliográfica referenciada. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

Questão nº 17 

INSCRIÇÃO 2000393771 
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SOLICITAÇÃO 
Segundo a especialista Maria Virgínia Gastaldi,  afirma que só se pode expressar quando Conhece se.  
A base diz que conhecer é iniciar o processo de criação, pensamento e identidade, tornando assim o sujeito único. 
Peço a mudança da resposta, que no gabarito está de A para C. 

ANÁLISE: Não há base nenhuma na alegação apresentada, segundo a BNCC, às páginas indicadas, o direito referido é o de 
EXPRESSAR, conforme assinalado no gabarito. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

07 - Professor Substituto de Ensino Fundamental 

Questão nº 11 

INSCRIÇÃO 2000389915 

SOLICITAÇÃO 

De acordo com o gabarito a alternativa correta é a (C) 1-B; 2-A; 3-C., Porém está errada, pois a alternativa correta é 
a (B)1-B; 2-C; 3-A.  
Para justificar minha resposta, observe o que  diz Ana Beatriz Barbosa  Silva (2006): Existem três tipos de vítimas: a 
típica, a provocadora e a agressora. A típica é, em geral, tímida, submissa, pouco sociável, com aspectos físicos 
frágeis e dificuldades de se impor. [...] De acordo com Silva (2010, p. 38), “[...] essas crianças estampam suas 
inseguranças na forma de sensibilidade, passividade, submissão, falta de coordenação motora, baixa autoestima, 
ansiedade excessiva e dificuldades de se expressar.”  
A vítima provocadora é aquela que provoca reações agressivas com as quais não pode lidar e tenta reagir a essas 
agressões; e, na maioria das vezes, são crianças ou adolescentes hiperativos e impulsivos . Por fim, a vítima 
agressora, reproduz os maus tratos que sofreu em outra pessoa mais frágil. Isso contribui para que o bullying ganhe 
proporções ainda maiores, pois se torna um círculo de comportamentos agressivos.  
Desse modo é possível perceber que, de acordo com o gabarito, trocaram as características de vítima provocadora 
e vítima agressora. 

ANÁLISE: Alegação pertinente, o gabarito deve ser alterado para (B). 

DELIBERAÇÃO: GABARITO ALTERADO PARA (B). 

 

Questão nº1 3 

INSCRIÇÃO 2000389915 

SOLICITAÇÃO 

O final da questão 13 ficou de difícil interpretação devido a falta de pontuação e/ou conjunção, quando diz:" [...] São 
competências mais específicas a trabalhar em formação contínua qual das seguintes COMPETÊNCIAS DE 
REFERÊNCIA?" 
Sendo impossível interpretar o enunciado para escolher uma alternativa correta. 

ANÁLISE: Não procede a alegação, a falta de capacidade de interpretação do candidato não é motivo para anular a questão. Sua 
dificuldade não é prevalente entre a vasta maioria dos candidatos, sendo este o único recurso neste sentido. A resposta se coaduna 
com a fonte bibliográfica referenciada. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 


