
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
Estado de São Paulo 

INSPETOR DE ALUNOS 
CONCURSO PÚBLICO 

02/2018 

 

 

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 30 (trinta) 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 restando 30 (trinta) minutos do término 
da prova. 
 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados 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: 

 
 

 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.  
 

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da 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  ¿ ? 
 

 

01  
 

"Permitir que prédios das Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), já construídos e sem 
funcionamento, abriguem creches e escolas. Ou 
ainda que cumpram duplo atendimento como 
escolas e postos  de saúde. A proposta em 
estudo pelo governo foi anunciada pelo ministro da 
Saúde, Gilberto Occhi, durante sua cerimônia de 
posse realizada no dia 2 de abril. Segundo 
declarações à imprensa, a múltipla utilização dos 
equipamentos seria uma alternativa para que as 
prefeituras não tivessem que ressarcir a União dos 
gastos com as obras. O Ministério da Saúde afirma 
que é preciso resolver a situação de 148 UPAS que 
estão com obras concluídas, mas sem 
funcionamento e de 979 UBSs. As unidades, 
conforme afirma o Ministério, foram apresentadas 
dentro do planejamento de saúde municipal e 
estadual, mas, devido à crise econômica não foram 
colocadas em uso.” 

Fonte: Carta Educação em 13/04/2018 Disponível em 
<http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/e-um-equivoco-utilizar-unidades-de-

saude-para-atender-a-educacao-infantil/>. Acesso em 15/04/2018. 

O significa atualmente a sigla MEC? 
(A) Ministério da Educação. 
(B) Ministério da Saúde. 
(C) Ministério da Educação e Ciência. 
(D) Ministério da Educação e Cultura. 
 
02  

 
"A Federação Japonesa de Futebol anunciou nesta 
segunda-feira a demissão do técnico Vahid 
Halilhodzic. A dois meses da Copa do Mundo, a 
entidade decidiu optar por Akira Nishino, diretor 
técnico desde 2016. O Japão está no grupo H do 
Mundial, junto com Colômbia, Polônia e Senegal. 
Segundo o presidente da Federação, Kozo 
Tashima, a escolha por Akira se deu por ele já fazer 
parte da entidade, tendo em vista que falta pouco 
tempo para o início da Copa do Mundo.” 
 Fonte: UOL em 09/04/2018. Disponível em <https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-
noticias/lancepress/2018/04/09/a-dois-meses-da-copa-do-mundo-japao-anuncia-troca-

de-tecnico.htm>. Acesso em 09/04/2018. 

Em qual país será realizada a Copa do Mundo de 
2018? 
(A) Japão. 
(B) Catar. 
(C) União Soviética. 
(D) Rússia. 
 
03  

 
"Recém-filiado ao PSB (Partido Socialista 
Brasileiro), o ex-ministro Joaquim Barbosa, que já 
foi presidente do STF, ainda não decidiu se vai se 
candidatar à Presidência da República. Pela 
vontade do eleitor, porém, ele estaria entre os mais 
votados, segundo a mais recente pesquisa 
Datafolha, divulgada em 15 de abril. Barbosa 
recebeu de 8% a 10% das intenções de voto, 
dependendo do cenário, ficando entre os três ou 
quatro primeiros no páreo presidencial.” 

Fonte: UOL em 22/04/2018 Disponível em <https://goo.gl/itnDWf >. Acesso em 
23/04/2018. 

O que significa a sigla STF? 

(A) Supremo Tribunal Federativo. 
(B) Superior Tribunal Federal. 
(C) Supremo Tribunal Federal. 
(D) Superior Tribunal Federativo. 
 
04  

 
"A intervenção federal no Rio também abre 
precedente perigoso para outros Estados com 
problemas de segurança pública, diz Samira Bueno, 
diretora-executiva do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública.'Tem muito Estado com 
indicadores de violência piores que o do Rio. Já 
pensou se a moda pega? Todo mundo vai querer 
transferir a responsabilidade da segurança pro 
Exército. Qualquer governador vai querer. Abre um 
precedente perigoso', avalia Samira. 'E qual será a 
justificativa do governo federal? Por que fez para o 
Rio e não para outros? Daí vem o governador do 
Rio Grande do Norte, que está vivendo uma grande 
crise, tanto nos presídios quanto nos indicadores 
de criminalidade. Ceará, Sergipe, que tem duas 
vezes a taxa de criminalidade do Rio. O que vai 
falar para eles? Ah, vocês não?” 

Fonte: Valor Econômico em 19/02/2018. Disponível em 
<http://www.valor.com.br/brasil/5329439/deficit-de-estados-quintuplica-e-mina-

seguranca>. Acesso 10/04/2018 

O Brasil é formado por quantos estados? 
(A) 25. 
(B) 26. 
(C) 27. 
(D) 28. 
 
05  

 
"O eixo leste da transposição foi inaugurado pelo 
presidente Michel Temer (MDB), em março de 2017, 
enquanto o eixo norte está com mais de 90% das 
obras prontas e deve ser inaugurado 'ainda neste 
ano', segundo o governo. O eixo leste teve direito a 
'inauguração popular', realizada nove dias depois 
da oficial pelos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da 
Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT, que 
reivindicaram a 'paternidade' da obra. O canal já 
inaugurado tem 217 km e corta cinco municípios 
pernambucanos até a divisa com a Paraíba. 
Segundo o Ministério da Integração Nacional, 1 
milhão de pessoas já saíram do colapso do 
abastecimento.” 

Fonte: UOL em 22/04/2018 Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/04/22/falta-de-verba-e-
planejamento-ameaca-futuro-da-transposicao-do-rio-sao-francisco-diz-cgu.htm>. 

Acesso em 23/04/2018. 

Qual o maior rio em extensão do Brasil? 
(A) Rio São Francisco. 
(B) Rio Paraná. 
(C) Rio Amazonas. 
(D) Rio Tietê. 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
  

06  
 

Assinale a alternativa em que a separação silábica 
das palavras esteja efetuada de maneira correta: 
(A) Psi-co-lo-gi-a. 
(B) Lo-u-as. 
(C) Di-re-to-ria. 
(D) Car-te-i-ra. 
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07  
 

Assinale a alternativa em que a palavra esteja 
grafada corretamente: 
(A) Acensorista. 
(B) Ansioso. 
(C) Alizar. 
(D) Alizamento. 
 
08  

 
Em  
 
“Sabemos que a escola de Educação Infantil 
permite e incentiva o brincar de seus alunos.  Na 
Educação Infantil é possível trabalhar o brincar de 
diversas formas, possibilitando, cada vez mais, um 
desenvolvimento global, ou seja, um 
desenvolvimento social, cognitivo e motor” 
 FONTE:https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/esporte/a-importancia-
da-educacao-infantil-para-o-desenvolvimento-global-da-crianca/18889 
 
O termo em destaque refere-se a algo relativo: 
(A) À realização da vontade. 
(B) À expressão da emoção. 
(C) À apreensão do conhecimento. 
(D) Ao aprendizado da percepção. 
 
09  

 
Assinale a alternativa em que o fragmento esteja 
corretamente pontuado – todos os fragmentos 
foram retirados de 
http://www.revistaeducacao.com.br. 
(A) É relevante compreender que a criança, 

precisa estar em um ambiente favorável ao seu 
crescimento e a Educação Infantil, permite, que 
a criança se desenvolva de forma espontânea 
e o professor se torna na maioria das vezes 
como se fosse alguém da família. 

(B) No bullying, os ataques são intencionais, 
repetitivos, e têm como objetivo maltratar e 
humilhar; não há justificativa evidente para as 
agressões. Ele é realizado entre pares – ou 
seja, entre alunos, mas com uma desigualdade 
de poder – e na presença de “espectadores”. 

(C) Quem é considerado mais frágil, seja pela 
renda, orientação sexual, religião, origem cor 
ou aparência é a vítima. Pessoas tímidas, ou 
com baixa autoestima também são alvos assim 
como alunos, que se destacam por coisas 
positivas como beleza e boas notas. 

(D) 195 mil alunos, do 9º ano (7%) afirmaram ter 
sofrido bullying na escola nos 30 dias 
anteriores à pesquisa do IBGE em 2015 e 16% 
deles citaram a aparência do corpo, como 
principal motivo, para a zombaria; outros 11% 
citaram o rosto. 

 
Texto para as questões 10 e 11 
 
Há escolas que são gaiolas e há escolas que são 
asas. 
Escolas que são gaiolas existem para que os 
pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros 
engaiolados são pássaros sob controle. 
Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde 
quiser.  
Pássaros engaiolados sempre têm um dono. 
Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos 
pássaros é o voo. 

Escolas que são asas não amam pássaros 
engaiolados. O que elas amam são pássaros em 
voo. 
Existem para dar aos pássaros coragem para voar. 
Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o 
voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode 
ser ensinado. Só pode ser encorajado. 

Rubem Alves 
FONTE: https://www.pensador.com/rubem_alves_textos/ 

 
10  

 
Segundo a autor, a escola deve: 
(A) Aprisionar os alunos. 
(B) Tolher a liberdade dos alunos. 
(C) Encorajar os alunos a serem livres e 

independentes. 
(D) Desestimular o pensamento crítico dos alunos. 
 
11  

 
Em “Ensinar o voo, isso elas não podem fazer”, o 
termo em destaque recupera: 
(A) Asas. 
(B) Alunos. 
(C) Escolas. 
(D) Pássaros. 
 

Texto para as questões 12 e 13 
 

 

 
FONTE: https://eternabagunca.wordpress.com/2012/10/01/tirinhas-da-mafalda/ 

 
12  

 
Segundo a tira acima, é correto afirmar que: 
(A) As personagens estão tentando começar 

novamente uma brincadeira. 
(B) O pai de Mafalda repreende as crianças pois 

elas estavam fazendo um barulho insuportável. 
(C) As crianças têm uma visão pessimista sobre a 

humanidade. 
(D) As crianças têm uma visão otimista sobre a 

humanidade. 
 
13  

 
Na fala de Mafalda, no primeiro quadrinho (“Era 
melhor começar de novo para ver se dá certo”), o 
termo em destaque estabelece ideia de: 
(A) Finalidade. 
(B) Causa. 
(C) Oposição. 
(D) Consequência. 
 

https://www.pensador.com/rubem_alves_textos/
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14  
 

O gráfico a seguir apresenta o preço de venda de 
um certo celular em outubro, novembro e 
dezembro. 
 

 
 
Sabe-se que a média do preço de venda desse 
celular nos meses de outubro, novembro, 
dezembro e janeiro foi igual a R$ 617,00. Dessa 
forma, o preço desse celular no mês de janeiro foi 
igual a 
(A) R$ 599,00. 
(B) R$ 616,00. 
(C) R$ 617,00. 
(D) R$ 620,00. 
 
15  

 
Em uma escola 6 alunos foram matriculados em 
vagas remanescentes depois do início do ano 
letivo. Essas matrículas foram feitas na primeira 
semana de aula, de segunda-feira a sexta-feira no 
horário de funcionamento da escola. Com relação a 
esses novos alunos, podemos afirmar que, 
(A) Todos fazem aniversário em janeiro. 
(B) Pelo menos 2 deles fizeram matricula no 

mesmo dia. 
(C) Algum fez matrícula na segunda-feira. 
(D) Ao menos um fez matrícula da sexta-feira. 
 
16  

 
Ana Maria recebeu um abono de R$ 3.000,00 e 
decidiu aplicar 75% desse valor em uma aplicação 
por 12 meses a uma taxa de juros simples de 15% 
ao ano. O valor que Ana Maria resgatará ao final 
dessa aplicação será, 
(A) R$ 3.450,00. 
(B) R$ 500,00 menor que o abono. 
(C) R$ 250,25 maior que o valor aplicado. 
(D) R$ 337,50 maior que o valor aplicado. 
 

17  
 

Quantos são os gabaritos possíveis de um 
concurso com 20 questões de múltipla-escolha, 
com 4 alternativas por questão? 
(A) 40. 
(B) 80. 
(C) 4

20
. 

(D) 400. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÁREA PARA RASCUNHO 

ÁREA PARA RASCUNHO 
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18  
 

Luiza ficou encarregada de arquivar os históricos 
escolares de todos os alunos da escola onde 
trabalha. Na primeira hora de serviço ela arquivou 
3/8 do número total de históricos e, na segunda 
hora de serviço, arquivou 3/5 dos históricos 
restantes. O número de históricos que ainda faltam 
ser arquivados é igual a 90. Então, o número de 
alunos dessa escola é: 
(A) 360. 
(B) 720. 
(C) 2.500. 
(D) 3.600. 
 
 
 
 
 
 
 
 
19  

 
Roberto observou que três torneiras da sua casa 
estão com vazamento. Da primeira cai uma gota a 
cada 2 minutos, da segunda cai uma gota a cada 3 
minutos e da terceira cai uma gota a cada 5 
minutos. Considerando que exatamente às 13 horas 
caiu uma gota de cada torneira e que cada gota tem 
0,05 ml de água, a próxima vez que as torneiras 
pingarem juntas novamente terá desperdiçado 
nesse intervalo de tempo: 
(A) 1,55 ml de água. 
(B) 31 ml de água. 
(C) 30 ml de água. 
(D) 1 ml de água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20  

 
Em uma estação de tratamento de água dois 
reservatórios têm o formato cilíndrico, um com raio 
de 2 metros e o outro com raio de 3 metros. Os dois 
reservatórios estavam com 36.000 litros de água 
cada e foram retirados 3.000 litros de cada um ao 
longo do dia. Ao final do dia, a diferença entre as 
alturas das colunas de água desses reservatórios, 
em cm, é de, 

(Dado: use a aproximação 𝝅 = 3) 
(A) 118 cm. 
(B) 132 cm. 
(C) 153 cm. 
(D) 167 cm. 
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ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21  
 

Segundo a Constituição Federal Brasileira, em seu 
artigo 210. “Serão fixados conteúdos mínimos para 
o ensino fundamental, de maneira a assegurar 
formação básica comum e respeito”: 
(A) Aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais. 
(B) Às contribuições culturais, intelectuais e 

históricas nacionais.  
(C) Aos aspectos culturais, sociais e artísticos, 

regionais e nacionais.  
(D) Às propostas humanistas, culturais e artísticas, 

nacionais e regionais. 
 
22  

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente define que 
são programas suplementares ligado ao 
atendimento no ensino fundamental: 
 
I- Material didático-escolar. 
II- Alimentação. 
III- Assistência à saúde. 
IV- Vale-transporte. 
 
Assinale a alternativa que somente apresente os 
programas descritos nos termos da lei: 
(A) I, II e IV. 
(B) I, II e III. 
(C) II, III e IV. 
(D) I, III e IV.  
 
23  

 
Aos docentes fica incumbido, segundo a Lei de 
Diretrizes e Bases da educação nacional, exceto: 
(A) Participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino. 
(B) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo 

a proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino. 

(C) Colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade. 

(D) Prover meios para a recuperação dos alunos 
de menor rendimento.  

 
24  

 
Em relação ao que as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs) instituem sobre o Ensino 
Religioso é correto afirmar que: 
(A) É uma matéria facultativa ao aluno, e não é 

parte integrante da formação básica do 
cidadão. 

(B) É uma matéria obrigatória ao aluno, e é parte 
integrante da formação básica do aluno. 

(C) É uma matéria facultativa ao aluno, e é parte 
integrante da formação básica do cidadão. 

(D) É uma matéria compulsória ao aluno, e não é 
parte integrante da formação básica do 
cidadão. 

 
25  

 
Segundo a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, todo ser humano tem direito à instrução. 
São aspectos dessa definição:  
 

I- A instrução será gratuita somente nos graus 
elementares e básicos; 

II- A instrução deverá ser pensada dentro do 
grupo das necessidades secundárias, ou 
seja, não obrigatórias; 

III- A instrução técnico-profissional será 
acessível a todos; 

IV- A instrução superior está baseada no 
mérito.  

 
Dos itens acima: 
(A) Apenas I, II e IV estão corretos. 
(B) Apenas II e III estão corretos. 
(C) Apenas III e IV estão corretos. 
(D) Apenas II, III e IV estão corretos.  
 
 
26  

 
Em qualquer acidente ou lesão é importante ter em 
mente diversos procedimentos padrões a qualquer 
situação que sejam necessários os primeiros-
socorros, para isso devemos, exceto:  
(A) Examinar a criança com todo o cuidado e 

calma possíveis, enquanto busca acalmá-la e 
tranquilizá-la, evitando agravar ainda mais a 
situação.  

(B) Acomodar a criança na posição mais adequada 
a sua lesão, não tentando fazer nenhum tipo de 
procedimento em caso de fratura, torção ou 
luxação. 

(C) Somente após de feito os primeiros-socorros, 
deixando a criança em segurança e sendo 
conservada a calma, é que deverá tão logo ser 
chamado ajuda médica e emergencial, se 
necessário.  

(D) Fazer diversas perguntas sobre onde dói, como 
aconteceu o machucado, onde, através desse 
inquérito, será possível executar um 
procedimento mais preciso. 

 
27  

 
Assinale a alternativa na qual os cuidados com os 
ouvidos e narizes das crianças estão melhores 
descritos.  
(A) O nariz deve ser assoado, pelo menos, uma 

vez por dia, limpando as vias respiratórias, 
assim como a limpeza rotineira das partes 
externas do ouvido, com muito cuidado, com 
uma toalha ou delicadamente com cotonetes.  

(B) Diariamente é necessário limpar todas as 
sujeiras, ou seja, a cera do ouvido, pois estas 
são riscos de infecção, assim como ensinar a 
criança a fungar pelo nariz para limpar as vias 
respiratórias. 

(C) A limpeza dos ouvidos com cotonetes deve ser 
feita com muito cuidado e indo ao fundo do 
canal auditivo, impedindo acumulo de muita 
sujeita; tão como é importante ensinar a 
criança a assoar o nariz com força eliminando 
as sujeiras acumuladas no dia.  

(D) A criança deve aprender a desenvolver a 
autonomia na própria limpeza dos canais 
auditivos e das narinas desde muito cedo, 
utilizando em ambos os casos papel e 
cotonetes respectivamente.  
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A participação dos pais e responsáveis junto à 
equipe pedagógica dentro de uma gestão 
democrática é adequadamente descrita pela 
alternativa: 
(A) Poderão participar das reuniões escolares, 

além de ajudar nas decisões das associações 
criadas para a participação dos pais ou 
responsáveis. 

(B) Ajudando nas votações para os cargos 
importantes da escola, assim como auxiliar na 
gestão e fiscalização das contas prestadas. 

(C) Indo às reuniões de pais e mestres, conselhos 
de classe e datas de votação para as propostas 
apresentadas para a criação do projeto político-
pedagógico.  

(D) Participando nas escolas e atribuições da 
equipe pedagógica, frequentando as reuniões 
de conselho, além das atividades dentro das 
associações de pais e responsáveis.  

 
29  

 
Se pensarmos em uma educação que seja 
inclusiva, a mesma deverá possuir uma abordagem 
completa e preocupada com o todo, ou seja: 
(A) A relevância das abordagens escolhidas e das 

propostas de ensino. 
(B) As articulações complexas do mundo 

acadêmico com a prática diária. 
(C) As atividades e práticas de cada indivíduo 

dentro de uma sociedade. 
(D) A universalidade da cultura, do acesso à 

educação e as atividades sociais.  
 
30  

 
Ensinar a pirâmide alimentar para as crianças é um 
excelente meio de elas aprenderem: 
(A) Os alimentos proibidos de serem comidos e 

dos alimentos que devem ter prioridade nessa 
escala. 

(B) A priorizar os alimentos mais nutritivos e 
primordiais, que estão na base, em detrimento 
dos alimentos no topo da pirâmide. 

(C) Que cada alimento possui funções e níveis de 
qualidade e nutrição diferentes, onde uma 
alimentação saudável é o equilíbrio destes 
níveis.  

(D) A reconhecer os alimentos que se encontram 
nos extremos, tanto topo quanto base, e 
perceber o quanto os mesmos não contribuem 
para o balanceamento da alimentação. 

 
 

___________ 
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