PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO
01/2019

INSPETOR DE ALUNO

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 20 (vinte) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência
na sala de Provas.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:
 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte
do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTO UNIVERSAL

¿?

Texto para as questões 05 a 07

01

2001

Um grande fato ocorrido no Brasil no segundo semestre
de 2019 foi o desastre ambiental das manchas de óleo no
litoral do Nordeste. Sobre esta ocorrência, assinale
abaixo a afirmativa correta:

Astronauta libertado

(A)

Foi descoberta a origem do vazamento como sendo
derramamento de óleo da carga de um navio
petroleiro.

¿?

Minha vida me ultrapassa
Em qualquer rota que eu faça
Dei um grito no escuro
Sou parceiro do futuro

(B)

Não ficou estabelecido com certeza de onde surgiu o
óleo que poluiu muitas praias.

Na reluzente galáxia

(C)

Felizmente os pescadores e comerciantes não
tiveram prejuízos com a pesca dos produtos do mar.

Eu quase posso falar

(D)

O turismo da
região não foi afetado com
cancelamentos de reservas pois muitas localidades
foram limpas rapidamente.

Emprenha se reproduz

A minha vida é que grita
Na velocidade da luz
A cor do sol me compõe
O mar azul me dissolve

02
Contratado por um clube nacional de futebol em junho de
2019, o técnico Jorge Jesus conquistou o Brasileirão e a
Libertadores e levou a sua agremiação à final do Mundial
de Clubes contra o time inglês Liverpool. Assinale a
alternativa correta com o nome do clube que o contratou:

A equação me propõe
Computador me resolve
Amei a velocidade
Casei com 7 planetas

(A)

Flamengo.

Por filho, cor e espaço

(B)

Fluminense.

Não me tenho nem me faço

(C)

Vasco.

A rota do ano-luz

(D)

América.

Calculo dentro do passo
Minha dor é cicatriz

03
Fenômenos geológicos, como terremotos e tsunamis,
constantemente surgem no noticiário, pelo perigo que
trazem às populações que são afetadas pela sua
magnitude. No dia 09 de dezembro de 2019 um vulcão
entrou em erupção no momento em que 47 turistas
estavam passeando nas suas proximidades, apesar dos
avisos de perigo. Depois de dois dias, o balanço da
tragédia eram seis mortos, oito desaparecidos e trinta
vítimas hospitalizadas. Esta erupção ocorreu na Ilha
Branca, que fica no país denominado:
(A)

China.

(B)

Venezuela.

(C)

Nova Zelândia.

(D)

Itália.

Minha morte não me quis
Tom Zé

05
Na letra da canção, quando diz “Minha vida me
ultrapassa”
(A)

o compositor quer dizer
ultrapassado pela vida

que

foi

fisicamente

(B)

o compositor usa o sentido figurado para dizer que a
vida é mais rápida que ele

(C)

ele afirma em sentido figurado que a vida é feita de
perigos

(D)

ele afirma a lentidão da vida diante dos anseios

06

04
A Índia é um pais que conta com a segunda maior
população no mundo, constituindo uma das mais
promissoras economias emergentes, atraindo muitas
organizações empresariais pelo enorme mercado
consumidor e o elevado número de mão de obra com
baixo custo. Assinale a alternativa correta contendo o
nome da cidade que é sua capital:

Um sinônimo da palavra reluzente pode ser:
(A)

brilhante

(B)

refrescante

(C)

distante

(D)

veloz

07

(A)

Buenos Aires.

(B)

Sidney.

No verso Minha dor é cicatriz a estratégia usada para
causar o efeito é

(C)

Xangai.

(A)

uma antítese, contrapondo a dor e a cura

(D)

Nova Délhi.

(B)

uma parábola, acentuando a dor do machucado
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(C)
(D)
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um paradoxo, questionando se a cicatriz representa
uma dor
uma metáfora, usando a cicatriz como imagem para
a dor

11
A tabela mostra alguns números do Carnaval 2020 na
cidade de São Paulo:

Blocos
Público estimado
Seguranças
Ambulantes
Banheiros químicos

Texto para as questões 08 e 09
Disseram na Câmara
Quem não estiver seriamente preocupado e
perplexo
não está bem informado
Francisco Alvim

08

644
15 milhões
10 000
12 000
2 750

Nas condições apresentadas, podemos afirmar que:
(A)
Há um segurança para cada 15 mil pessoas
(B)
Se o público for igualmente divido nos blocos haverá
mais de 23 mil pessoas em cada
(C)
Há 1 banheiro químico para cada 550 pessoas
(D)
Existe ao menos um ambulante para cada 1200
pessoas

A palavra perplexo tem o mesmo significado de:
(A)

reflexo

(B)

confuso

(C)

incerto

(D)

embasbacado

09
A palavra seriamente estabelece com perplexo uma
relação de
(A)

discordância

(B)

intensificação

(C)

concordância

(D)

coordenação

MATEMÁTICA

¿?

10
O gráfico abaixo mostra a quantidade de picolés
vendidos na sorveteria “Sol maior” durante os meses de
2019:

ÁREA PARA RASCUNHO

Se a quantidade de picolé vendidos fosse a mesma em
todos os meses, quantos picolés teriam sido vendidos no
mês de maio?
(A)
1000
(B)
1520
(C)
1560
(D)
1300
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12
Uma pizzaria está implantando o tamanho gigante com o
raio do disco da massa com 22 centímetros. Para as
encomendas para viagem será necessário personalizar
uma caixa com base quadrada. Qual deverá ser a menor
área possível da caixa?
(A)
484 cm²
(B)
176 cm²
(C)
1936 cm²
(D)
88 cm²

ÁREA PARA RASCUNHO

13
Em 2015, uma pesquisa da Associação Brasileira da
Indústria de Café (ABIC) mostrou que o consumo per
capita anual é de 5 quilos de café torrado e moído ou 80
litros da bebida. Uma família com 6 pessoas precisa
comprar quantos pacotes de meio quilo de café por ano,
segundo esses dados?
(A)
15
(B)
30
(C)
45
(D)
60

ÁREA PARA RASCUNHO

14
Para seguir os padrões de segurança determinados por
uma empresa, é necessário a construção de uma sala
quadrada com área igual ao seu perímetro. O lado dessa
sala em metros é dado por:
(A)

1.

(B)

2.

(C)

3.

(D)

4.

IPEFAE

3/

6

INSPETOR DE ALUNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

III -

15
Numa escola pública, houve uma reunião do conselho
escolar. Nesta ocasião, foram, previamente, convocados
os representantes dos professores, alunos e pais de
alunos. Porém, um funcionário questionou a falta de
convite para a participação da representatividade de
funcionários nesta reunião na escola.
Neste contexto, o modelo de administração escolar deve
ser pautado na:
(A)
(B)
(C)
(D)

gestão democrática
gestão participativa
gestão pública
gestão gerencial

16
Em relação aos direitos preconizados no Estatuto da
Criança e do Adolescente, analise o trecho a seguir:
“Os pais, os integrantes da família ampliada, os
responsáveis, os _________ executores de medidas
__________ ou qualquer pessoa encarregada de cuidar
de crianças e de adolescentes, tratá-los, _________ ou
protegê-los que utilizarem castigo físicos [...]”.
Assinale a opção correta que substitui as lacunas no
texto:
funcionários – educativas – guiá-los
servidores – socioeducativas – ensiná-los
inspetores – socioeducativas – ensiná-los
agentes públicos – socioeducativas – educá-los

(A)
(B)
(C)
(D)

Preparação dos profissionais da educação,
gestores, professores, especialistas, técnicos,
monitor e outros.

Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II, e III.

19
Na escola pública, a atuação profissional do inspetor de
alunos, enquanto servidor público, é regido pelas regras
dos princípios da administração pública preconizados
pela Constituição Federal de 1988. Neste cenário, estes
princípios visam o bom desempenho e a ética do
servidor público.
Assinale a opção correta que menciona estes princípios
constitucionais.
(A)
(B)
(C)
(D)

educação – ética – razoabilidade – solidariedade honestidade
legalidade – impessoalidade – moralidade –
publicidade - eficiência
ilegalidade – parcialidade – imoralidade –
publicidade - ineficiência
honestidade – solidariedade – justiça – igualdade eficácia

20
Durante o período escolar, um inspetor de alunos
suspeitou que uma criança estivesse sofrendo violência
física. Os educadores da escola decidiram fazer uma
denúncia para proteger o estudante. Neste cenário, existe
um local adequado para notificar este tipo de ocorrência
na escola.

17

Assinale a opção correta.

Conforme preconiza a LDB nº 9394/96, as escolas
possuem diversas incumbências que estão mencionadas
a seguir, EXCETO uma.

(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a opção.
(A)

administrar o seu pessoal e seus recursos materiais
e financeiros.
promover medidas de conscientização e combate à
violência e o bullyng.
estabelecer programas educacionais somente em
comunidades carentes.
notificar as faltas dos alunos no conselho tutelar,
quando exceder o limite.

(B)
(C)
(D)

delegacia policial
ministério da educação
conselho tutelar
secretaria de educação

___________

18
Em relação às características da escola de qualidade
social, preconizada nas Diretrizes Curriculares Nacionais
– DCNs, analise as afirmações a seguir:
I-

Valorização dos profissionais da educação
definido no projeto político pedagógico na
escola.

II -

Integração dos profissionais de educação, dos
estudantes, das famílias, dos agentes da
comunidade interna da escola.
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