CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - SP
INSPETOR DE ALUNOS
Nome do(a) Candidato(a)
Inscrição

Número de

Este caderno de questões esta assim constituído:
DISCIPLINAS
Conhecimentos Específicos
Matemática
Informática
Língua Portuguesa
Atualidades
Total de questões

Nº QUESTOES
08
10
06
10
06
40

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.
 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 retirarse 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.
Destaque aqui:
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relativas ao desenvolvimento pessoal e social
do
educando
prevalecem
sobre
o
(________________).”

Conhecimentos Específicos
1. Em conformidade com o Estatuto da Criança e
do Adolescente, considera-se criança, a
pessoa:
a)
b)
c)
d)

a) (exigências pedagógicas) – (aspecto
produtivo)
b) (perspectivas
pessoais)
–
(desenvolvimento pedagógico)
c) (exigências
pedagógicas)
–
(desenvolvimento pedagógico)
d) (perspectivas pessoais) – (aspecto
produtivo)

Até doze anos de idade completos;
Até doze anos de idade incompletos;
Até treze anos de idade completos;
Até treze anos de idade incompletos.

2. Segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente, dos aspectos que compreende o
direito à liberdade, analise os itens a seguir:
I.
II.
III.
IV.

5. Em conformidade com a Lei de Diretrizes e
Bases
da
Educação
Nacional.
Da
Organização da Educação Nacional, cabe aos
Estados EXCETO:

participar
da
vida
familiar
e
comunitária, sem discriminação;
brincar, praticar esportes e divertir-se;
crença e culto religioso;
opinião e expressão;

a) organizar, manter e desenvolver os
órgãos e instituições oficiais dos seus
sistemas de ensino;
b) autorizar,
reconhecer,
credenciar,
supervisionar e avaliar, respectivamente,
os cursos das instituições de educação
superior e os estabelecimentos do seu
sistema de ensino;
c) coletar, analisar e disseminar informações
sobre a educação;
d) assegurar o ensino fundamental e
oferecer, com prioridade, o ensino médio.

Esta(ão) correto(s):
a)
b)
c)
d)

Somente I e II
Somente II e III
Somente I, III e IV
Todos os itens

3. Sobre o direito à Educação, à Cultura, ao
Esporte e ao Lazer. É dever do Estado
assegurar à criança e ao adolescente
EXCETO:

6. São atribuições
EXCETO:

a) ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
exceto para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria;
b) progressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao ensino médio;
c) oferta de ensino noturno regular,
adequado às condições do adolescente
trabalhador;
d) atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade;

a)
b)
c)
d)

do Inspetor

de

Alunos,

Zelar pela integridade física de alunos
Monitorar entrada e saída dos alunos
Substituir professor, caso solicitado
Acompanhar a movimentação durante os
intervalos de aulas

7. Segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente, é proibida a venda à criança ou
ao adolescente EXCETO:

4. Em conformidade com o Estatuto da Criança e
do
Adolescente.
Do
Direito
à
Profissionalização e à Proteção no Trabalho,
de crianças e adolescentes, assinale a
alternativa que preenche corretamente as
lacunas abaixo:

a) armas, munições e explosivos;
b) bebidas alcoólicas;
c) fogos de estampido e de artifício, inclusive
aqueles que pelo seu reduzido potencial
pareça incapaz de provocar dano físico
em caso de utilização indevida;
d) bilhetes lotéricos e equivalentes.

“Entende-se por trabalho educativo a atividade
laboral em que as (__________________)

2

b) 8
5
c) 12
2
d) 14
5

8. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino
fundamental comunicarão ao Conselho
Tutelar os casos de:
a)
b)
c)
d)

Notas baixas
Elevados níveis de repetência
Falta injustificada
Alimentação trazida pelo aluno em
desconformidade com as da instituição de
ensino

14. Rosa comprou um aparelho doméstico por R$
350,00 e revendeu por R$ 525,00, qual em
porcentagem o lucro obtido?
a)
b)
c)
d)

Matemática
9. Considerando: 5+(4+8)=(5+4)+8 trata-se da
propriedade de adição. Assinale a correta:
a)
b)
c)
d)

15. Um turista pretende viajar final de ano de
avião na classe econômica. Sobre a compra
do pacote o valor está apresentado na tabela
abaixo:

Elemento oposto.
Associativa.
Elemento neutro.
Comutativa.

CLASSE
EXECUTIVA
ECONÔMICA

10. Encontre o resultado em relação a
potenciação
de
números
inteiros:
(3)³=(3)x(3)x(3):
a)
b)
c)
d)

COMPRA
ANTECIPADA
R$ 825,00
R$ 600,00

VÉSPERA DE
EMBARQUE
R$ 1025,00
R$ 938,00

Sendo que o turista vai realizar na compra
antecipada quanto vai pagar?

27.
9.
45.
36.

a)
b)
c)
d)

R$ 825,00.
R$ 1025,00.
R$ 600,00.
R$ 938,00.

16. Qual é o mínimo múltiplo comum entre:
(9,18,36):

11. Calcule o valor da seguinte expressão: 20-911+25-5+2:
a)
b)
c)
d)

20%.
30%.
50%.
45%.

a)
b)
c)
d)

47.
22.
25.
17.

3.
24.
26.
36.

17. Encontre as medidas dos ângulos de um
triângulo que são as seguintes; x, 4x e
7x.Calcule o valor de X:

12. Mostre qual é o resultado: (15)+(-6)=
21
7
a) _ 3
7
b) _ 1
21
c) _ 1
7
d)
7

a)
b)
c)
d)

20°
15°
12°
25°

18. Em um campeonato vão participar 1498
atletas. Desses atletas 382 vão participar do
futebol, 495 do vôlei e o restante de natação.
Quantos participarão de natação?

13. Qual o valor da radiciação:

a) 220.
b) 323.
c) 332.

a) 7
5

3

d) 120.

a)
b)
c)
d)

Informática
19. Com relação ao Microsoft Word 2010, caso
você já tenha digitado um texto e pressione
simultaneamente as teclas CTRL e T , o
que acontecerá?
a)
b)
c)
d)

Colar
Recortar
Copiar
Abrir

24. Dentre os comandos disponíveis no Microsoft
Word 2010, um comando muito utilizado para
formatação de textos se chama (Justificar).
Assinale a alternativa que corresponde a tal
comando:

Todo o texto ficará em negrito
O texto será encaminhado para impressão
Todo o texto será selecionado
O texto ficará transparente

a) Alinha o texto à margem esquerda, sem
ajustar o alinhamento das palavras na
margem direita;
b) Centraliza o texto;
c) Alinha o texto à margem direita, sem
ajustar o alinhamento das palavras na
margem esquerda;
d) Ajusta o texto à margem esquerda, e
também ajusta o alinhamento das
palavras na margem direita.

20. Ao término de um trabalho realizado no
Microsoft Word 2010, você gostaria de salvar
o arquivo em um pen drive. Qual sequência de
passos seria a correta a se adotar?
a) Arquivo – Salvar Como – Meu computador
– pen drive
b) Inserir – Arquivo – pen drive
c) Revisão – guardar arquivo – Meu
computador – pen drive
d) Arquivo – Salvar e enviar – pen drive

Língua Portuguesa

25. Cardápio – Folheto turístico – Anúncio são
considerados textos de:

21. São navegadores de internet EXCETO:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Hotmail

26. Assinale a frase em que a vírgula está
empregada corretamente:

22. Assinale a alternativa correspondente ao tipo
de CD (Compact Disk) REGRAVÁVEL, que
pode ter um conteúdo gravado e, quando
necessário, ser apagado para se gravar um
novo conteúdo:
a)
b)
c)
d)

Dissertação.
Descrição.
Narração.
Injunção.

a) Eles foram para Curitiba, aliás, para São
Paulo.
b) Já na praia os dias, são longos.
c) Rosana aquela vendedora da loja,
quebrou a perna.
d) Meu escritório tem, três salas cozinha e
recepção.

CD-ROM
CD-R
CD-RW
CD-RG

27. Assinale as palavras que pertencem a
mesma origem da palavra educação:

23. Sobre os comandos e teclas de atalho que
podem ser utilizadas no sistema operacional
Windows. Assinale a alternativa que
corresponde ao comando que será executado
ao se selecionar uma parte e pressionar
simultaneamente as teclas, CTRL e X :

a)
b)
c)
d)
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Manutenção – Retenção.
Exportação – Exaltação.
Detenção – Contenção.
Pontenciação – Resolução.

28. Marque a coluna em que as palavras estão
grafadas corretamente:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Logista – Gorgeta – Cangica.
Trage – Encoragem – Sugeito.
Coragem – Ferrugem – Penugem.
Pagé – Giló – Gibóia.

Atualidades
35. No Brasil, a lei que institui a Política Nacional
sobre Mudança do Clima, de 2010,
estabelece a meta de reduzir as emissões de
CO2 entre 36% e 39% até 2020, em relação
às emissões calculadas para ocorrer no
período. Em 2014, o governo anunciou que a
meta estava a caminho de ser atingida. Isso
foi possível, segundo o governo, devido à:

29. Quais as palavras estão corretas, quanto a
grafia?
a)
b)
c)
d)

Mexilhão-mecher-mechido
Enchada-encherto-encherido
Ameixa-queicha-feiche
Enchente-encharcar-enchiqueirar

30. Nas colunas abaixo uma das alternativas as
palavras possuem a mesma regra de
acentuação:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Aérea-Órfão-Horário.
Poético-Máximo-Reúna.
Janaína-Raízes-Matemática.
Tórax-Ímãs-País.

Vatapá-Igarapé-Parabéns.
Caráter-Bíceps-Árduos.
Sólidos-Lúcidos-Cômodo.
Colméia-Troféu-Papéis.

a) Embora o texto não utilizasse uma
linguagem menos condenatória, ele
garantia mudanças na condenação da
igreja aos atos homossexuais ou em sua
oposição ao casamento gay;
b) O texto afirma que os homossexuais têm
dons e qualidades a oferecer à
comunidade cristã;
c) O documento reflete claramente o desejo
do papa Francisco de adotar uma
abordagem pastoral mais clemente no
tocante ao casamento e aos temas da
família;
d) O texto informa que muitas vezes os
homossexuais desejam encontrar uma
igreja que ofereça um lar acolhedor.

32. De acordo com o uso da crase marque a
frase que o uso da crase esta incorreto:
a)
b)
c)
d)

Maria foi à loja do bairro.
Estarei de volta daqui à vinte minutos.
Voltamos à cidade.
Chegamos logo à praia.

33. Assinale a alternativa em que se encontra
adjetivo e substantivo de dois gêneros:
a)
b)
c)
d)

O uso de novas energias
O descobrimento do Pré-Sal
Queda no desmatamento
Avanços no setor agropecuário

36. Após uma semana de discussões sobre
temas relacionados à família no sínodo que
reuniu 200 bispos, foi preparado um
documento que disse que a Igreja deveria
aceitar o desafio de encontrar um espaço
fraternal para os homossexuais sem abdicar
da doutrina católica sobre a família e
matrimônio. Sobre o conteúdo de tal
documento apresentado na mídia, assinale a
alternativa INCORRETA:

31. Todas as proparoxítonas são acentuadas.
Marque a alternativa que representa a
afirmativa:
a)
b)
c)
d)

É o momento certo para terminarmos.
Este menino cujas mãos estão sujas
Quem fez o jantar?
Ela trouxe meu caderno.

Convite aceitável-Livro incrível.
Jovem rebelde-Colega adorável.
Pessoa ruim-Criança bondosa.
Moça bela-Boneca divertiva.

37. O ministro da Fazenda, ________________,
explicou em entrevista à NBR que a CPMF
(Contribuição
Provisória
sobre

34. Assinale a frase que apresenta um pronome
indefinido.
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Movimentações Financeiras) foi escolhida
como parte das medidas para aumentar a
arrecadação do governo por ser “um imposto
pequenininho”. "Se você vai comprar alguma
coisa que custa R$ 100, vai pagar R$ 0,20”.
Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna acima:
a)
b)
c)
d)

c) Somente os itens I, II e III
d) Todos os itens

Nelson Barbosa
Aloísio Guimarães
Joaquim Levy
Luiz Inácio Lula da Silva

38. Estão entre os quatro municípios mais
populosos do Estado de São Paulo,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

São Paulo
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Sorocaba

39. Em conformidade com a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, a
República Federativa do Brasil tem como
fundamentos EXCETO:
a)
b)
c)
d)

a cidadania;
a dignidade da pessoa humana;
o singularismo político;
os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa.

40. Sobre os objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, analise os
itens a seguir:
I.
II.
III.

IV.

construir uma sociedade livre, justa e
solidária;
garantir o desenvolvimento nacional;
erradicar a pobreza e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais e
regionais;
promover o bem de todos, sem
preconceitos de raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação,
exceto à estrangeiros que ainda não
possuam cidadania brasileira.

Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente os itens I e II
b) Somente os itens II e IV
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