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ANEXO I-J. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE: 
MONITOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS 

 

CONTEÚDO PARA O CARGO DE MONITOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS. 
 
ATUALIDADES: (Monitor de Transporte de Alunos) 

 

Questões relacionadas à Política e economia, sociedade, costumes, artes, música, entretenimento, rádio, televisão, 
internet, educação, saúde, esportes, desenvolvimento, tecnologia e meio ambiente no Brasil e no Mundo, ocorridos a 
partir do segundo semestre de 2018. 
 
PORTUGUÊS: (Monitor de Transporte de Alunos) 
 
Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. 
Informações literais e inferências possíveis. Figuras de Linguagem, Denotação e Conotação. Ponto de vista do autor. 
Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Classes de palavras: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição 
e conjunção. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Pontuação. 
Acentuação gráfica. 
 
MATEMÁTICA: (Monitor de Transporte de Alunos) 

 

Operações com números reais. Operações com conjuntos. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e 
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras; Raciocínio 
Lógico, Lógica de Argumentação, Diagramas lógicos, Resolução de situações-problema. Sequência Numérica, 
Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas. 
 
ESPECÍFICO: (Monitor de Transporte de Alunos) 
 
Guia do Transporte Escolar – PAGINAS 7-8 (DICAS PREVENTIVAS, PRÉ-REQUISITOS DO CONDUTOR, PRÉ-REQUISITOS 
DO TRANSPORTE, EMBARCAÇÕES: Conteúdo sugerido disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Educacao/transporte_escolar/guia_do_transporte_escolar.pdf  
ROTEIRO DE ATUAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR. Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/RoteiroAtuacaoTransporteEscolarMPSP.pdf 
Resolução SE nº 27, de 9 de maio de 2011: Disciplina a concessão de transporte escolar para assegurar aos alunos o 
acesso às escolas públicas estaduais. Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Educacao/transporte_escolar/legislacao_transporte_escolar/Res_SE_27
_transpescolar_09052011.pdf  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Resolução SE nº 28, de 12-5-2011. Disponível em: 
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/28_11.HTM?Time=06/04/2019%2009:49:03  
Noções de Primeiros Socorros. Bibliografia sugerida em: 

https://www.detran.sp.gov.br/wps/wcm/connect/37893554-ed5e-408b-8ecc-
12b9d6d5362a/NOCOES_1_SOCORROS+e+detran.pdf?MOD=AJPERES&CVID=klHeeWC 
Relacionamento Interpessoal. Bibliografia sugerida em: 

http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/desenv_pessoal_interp.pdf 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Educacao/transporte_escolar/guia_do_transporte_escolar.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/RoteiroAtuacaoTransporteEscolarMPSP.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Educacao/transporte_escolar/legislacao_transporte_escolar/Res_SE_27_transpescolar_09052011.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Educacao/transporte_escolar/legislacao_transporte_escolar/Res_SE_27_transpescolar_09052011.pdf
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/28_11.HTM?Time=06/04/2019%2009:49:03
https://www.detran.sp.gov.br/wps/wcm/connect/37893554-ed5e-408b-8ecc-12b9d6d5362a/NOCOES_1_SOCORROS+e+detran.pdf?MOD=AJPERES&CVID=klHeeWC
https://www.detran.sp.gov.br/wps/wcm/connect/37893554-ed5e-408b-8ecc-12b9d6d5362a/NOCOES_1_SOCORROS+e+detran.pdf?MOD=AJPERES&CVID=klHeeWC
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/desenv_pessoal_interp.pdf

