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Leia o texto e responda as questões nº1 e nº2 
 

A crítica ao desenvolvimento no contexto da globalização 
capitalista é que ele está centrado na ilusão de que o 

crescimento econômico pode ser ilimitado, que ele é e será 

sempre sinônimo de mais empregos, bem-estar e 
felicidade, e isso para toda a humanidade. A história de 

quinhentos anos de capitalismo e de todo sistema centrado 
no produtivismo e no consumismo tem comprovado que 

essa noção é equivocada; tem sido motivo de frustração 
para a maioria da população trabalhadora e fator de 

sistemática destruição do meio ambiente. 

Questiona-se também o fato de o crescimento capitalista 
não estar centrado nas necessidades, aspirações e 

recursos dos povos e nações, mas na propensão ao 
consumo daqueles indivíduos e países que têm poder de 

compra. Em consequência, quanto mais se produzem e se 

acumulam riquezas, maior o número das pessoas, 
coletividades e países excluídos daquele crescimento, 

daquela acumulação e, portanto, do direito à vida, ao 
trabalho e ao desenvolvimento. (Sandra Quintela e Marcos 
Arruda) 
 

QUESTÃO 01 

Assinale a opção que está de acordo com as ideias do 
texto. 

a) No contexto da globalização capitalista o crescimento 
econômico não encontra limites, mas apresenta uma crítica 

ilusória. 

b) O crescimento capitalista está voltado para quem tem 
poder aquisitivo, o que provoca grande margem de 

exclusão social. 
c) A crença de que toda a humanidade se beneficia com 

empregos , bem-estar e felicidade se há crescimento 

econômico ilimitado é combatida pelos adeptos da 
globalização capitalista. 

d) O produtivismo e o consumismo são a comprovação de 
que a população trabalhadora tem tido acesso ao 

crescimento econômico. 
 

QUESTÃO 02 

 Em relação ao texto, assinale a opção incorreta. 
a) A expressão ―e será sempre‖ pode ser isolada por 

vírgulas sem prejuízo gramatical para o período. 
b) O sinal de ponto-e-vírgula após ―equivocada‖ pode ser 

substituído por sinal de dois-pontos. 

c) Pode-se subentender antes da expressão ―tem sido‖ 
ideia correspondente a tanto que. 

d) Conforme a norma escrita culta, ao se eliminar o sinal 
indicativo de crase antes de ―vida‖, antes de ―trabalho‖ e 

de ―desenvolvimento‖ o emprego dos artigos definidos é 
obrigatório. 

 

 
 

QUESTÃO 03 
Assinale o único trecho abaixo transcrito na forma 

gramaticalmente correta. 
a) Há diversas maneiras de organizarem a produção e a 

distribuição de bens e serviços, oriundo da interação de 

agentes especializados, inserido numa divisão social do 
trabalho. 

b) Um dos processos mais simples, e por isso dos  mais 
antigos, é a produção simples de mercadorias: os agentes 

são os possuidores individuais dos seus meios de produção 
e distribuição e, portanto, também dos produtos de sua 

atividade, que eles intercambiam em mercados. 

c) O agente é nesse modo de produção quase sempre uma 
família ou um domicílio, cujos membros trabalham em 

conjunto, usufruindo coletivamente dos resultados de sua 
atividade. 

d) A agricultura familiar, o artesanato e o pequeno 

comércio são exemplos de atividades integrantes desse 
modo de produção. O capitalismo se originou da produção 

simples de mercadorias, negando-lhe ao separar a posse e 
o uso dos meios de produção e distribuição. 

 
QUESTÃO 04 

Em relação ao texto abaixo, assinale a opção incorreta. 

O capitalismo é o modo de produção em que os meios de 
produção e de distribuição, assim como o trabalho, 

tornam-se mercadorias, apropriadas privadamente. Os 
meios de produção e distribuição tornam-se capital à 

medida que se concentram nas mãos duma minoria, 

enquanto a maioria se limita à posse de sua capacidade 
individual de trabalho. (Paul Singer) 
a) Após a expressão ―à medida‖, admite-se, pela norma 
escrita culta, a inserção da preposição em. 

b) No primeiro período do texto predominam os tempos 

verbais do presente por tratar-se de uma definição, de um 
conceito. 

c) As ocorrências de ―se‖ em ―se concentram‖ e ―se limita‖ 
têm a mesma função sintática. 

d) Em ―se limita‖de acordo com a norma culta escrita, 
admite-se também a colocação pronominal enclítica limita-

se. 

 
QUESTÃO 05 

Em relação ao emprego dos sinais de pontuação, assinale 
o trecho do texto abaixo que foi transcrito de forma 

gramaticalmente incorreta. 

a) Porque a concentração do capital possibilitou o emprego 
de vastas somas na atividade inventiva e na fabricação dos 

novos meios de produção e distribuição, as revoluções 
industriais tornaram-se economicamente viáveis. 

b) Essa transformação levou à enorme expansão do modo 
de produção e distribuição capitalista, em detrimento da 

produção simples de mercadorias, que, no entanto, não 

desapareceu, mas foi convertida em um modo marginal e 
subordinado. 
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c) A ruína de parte do artesanato, do pequeno comércio e 
da agricultura camponesa liberou numerosa mão-de-obra, 

que foi parcialmente absorvida pela economia capitalista. 
d)Tornou-se característica do capitalismo, o 

aproveitamento incompleto da capacidade de trabalho do 

proletariado, ou seja, do que Marx conceituou como a 
perpetuação de um exército industrial de reserva. 

 
QUESTÃO 06 

Assinale o trecho do texto abaixo que foi transcrito da 
forma gramaticalmente correta. 

a) A razão de ser do desemprego como elemento 

estrutural do capitalismo, derivam diretamente do 
antagonismo entre compradores e vendedores da força de 

trabalho. 
b) Aos compradores — as empresas capitalistas — 

interessa que haja concorrência entre os vendedores para 

que o custo caia; aos trabalhadores, obviamente, 
interessam o contrário. 

c) Relativamente cedo os trabalhadores conquistaram o 
direito de se unir em sindicatos, o que tornou possível e 

provável a monopolização da oferta da força de trabalho. 
d) A monopolização do mercado de trabalho, acrescidas 

das sucessivas conquistas de direitos sociais pelos 

trabalhadores, tornou o custo do trabalho o preço 
estratégico da economia capitalista, contraposto à taxa de 

lucro sobre o capital invertido. 
 

QUESTÃO 07 

Assinale a opção em que a substituição sugerida altera o 
sentido do texto. 

Houve apenas uma época na história do capitalismo em 
que imperou o pleno emprego nos países mais 

adiantados: os assim chamados trinta anos ―dourados‖ 

após o fim da Segunda Guerra Mundial. 
Nesse período, as forças políticas representativas da classe 

operária foram hegemônicas, subordinando os interesses 
da classe capitalista ao pleno das forças produtivas. No 

último quartel do século XX, o capitalismo voltou por assim 
dizer ao seu ramerrão: o capital privado rompeu as 

amarras, o pleno emprego deixou de ser um objetivo da 

política econômica e o exército de reserva voltou a se 
tornar cada vez mais ponderável. 

(Paul Singer) 
a) em que;  na qual 

b) hegemônicas; preponderantes 

c) ramerrão; ritmo rotineiro 
d) pleno; melhor 

 
QUESTÃO 08 

Assinale a opção em que a reescrita do trecho apresenta 
problema sintático que compromete a clareza da 

informação apresentada na primeira versão. 

a) Qualquer balanço que se faça do que ocorreu no Brasil 
na década de 90 não pode deixar de levar em conta o 

desemprego. / Não se pode deixar de levar em conta o 
desemprego quando se fizer qualquer balanço do que 

ocorreu no Brasil na década de 90. 
b) Não sem razão esse período passou a ser denominado 

―década do desemprego‖. / Esse período passou a ser 

denominado, não sem razão, ―década do desemprego‖. 
c) Entre esses fenômenos, estão instituições que têm 

como foco central a busca de alternativas para o 
desemprego, a serem produzidas para e com os próprios 

trabalhadores. / Instituições que têm a busca de 
alternativas – a serem produzidas para e com os próprios 

trabalhadores, para o desemprego estão entre esses 

fenômenos, como foco central. 
d) Muitos fenômenos ganharam maior relevância, 

merecendo novas análises e políticas de intervenção. / 
Muitos fenômenos ganharam maior relevância e, por isso, 

mereceram novas análises e políticas de intervenção. 

 
QUESTÃO 09 

Os trechos abaixo constituem um texto, mas estão 
desordenados. Ordene-os nos parênteses para que 

constituam um texto coerente e indique a opção 
correspondente. 

( ) Em torno das multinacionais produtoras de veículos que 

constituem esse núcleo, encontram-se grandes empresas 
fornecedoras de peças e componentes automotivos e 

empresas produtoras de bens de capital e eletro-
eletrônicos. 

( ) A região do ABC paulista agrega um importante 

complexo industrial, formado a partir dos anos 50. Esse 
parque industrial tem no setor metal-mecânico, e mais 

centralmente no setor automotivo, o seu núcleo dinâmico. 
( ) Essa forte concentração industrial e o fato de ter sido 

palco das grandes greves do final dos anos 70 e da 

construção de um novo sindicalismo fizeram com que a 
região passasse a exercer um importante papel econômico 

e político no cenário nacional. 
( ) Entre essas transformações podem-se observar: 

fechamento de empresas industriais, deslocamento de 
plantas produtivas para outras regiões do país, 

reestruturação da produção e do trabalho, enxugamento 

das grandes estruturas verticalizadas, redução da mão-de-
obra na indústria, expansão do setor de serviços e novo 

perfil dos postos de trabalho. 
( ) Contudo, desde o início dos anos 90, a economia do 

ABC vem passando por um processo de intensas  

mudanças. 
a) 1, 3, 4, 2, 5 

b) 3, 2, 1, 4, 5 
c) 2, 1, 3, 5, 4 

d) 4, 3, 5, 2, 1 
 

QUESTÃO 10 

Assinale a opção que preenche as lacunas do texto com 
coerência. 
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Na década de 90, ______globalização da economia 
e______ reestruturação produtiva somadas______ 

privatização das empresas públicas representaram para os 
trabalhadores brasileiros, principalmente ________ 

inseridos no mercado formal, uma dramática ruptura 

causadora do desemprego com índices jamais antes vistos 
na nossa história. 

Trabalhadores antes incluídos nos mercados formais 
vieram somar-se aos já historicamente excluídos, 

pertencentes ao mercado informal. ______ partir do fato 
de que a referência social do trabalhador está atrelada 

______ sua inserção na economia, _____ perda do 

trabalho formal significa muito mais que _____ perda 
financeira. 

Nessa conjuntura desfavorável aos trabalhadores 
floresceram importantes projetos, que marcaram os anos 

90, como reação______ processo de fechamento de 

postos de trabalho e exclusão.                                                                                           
(Gonçalo Guimarães) 
a) a, a, à , aqueles, A, à, a, a, ao 
b) à, a, a, àqueles, À, à, a, à, ao 

c) a, à, à, aqueles, À, a, à, à, no 
d) à, à , à , aqueles, A, a, à, a, do 

 

QUESTÃO 11 
Um título no valor nominal de R$ 20.000,00 sofre um 

desconto comercial simples de R$ 1.800,00 três meses 
antes de seu vencimento. Calcule a taxa mensal de 

desconto aplicada. 

a) 6% 
b) 5% 

c) 4% 
d) 3% 

 

QUESTÃO 12 
Um município colheu uma produção de 9.000 toneladas de 

milho em grão em uma área plantada de 2.500 hectares. 
Obtenha a produtividade média do município em termos 

de sacas de 60 kg colhidas por hectare. 
a) 50 

b) 60 

c) 72 
d) 90 

 
QUESTÃO 13 

Pedro, após visitar uma aldeia distante, afirmou: 

―Não é verdade que todos os aldeões daquela aldeia não 
dormem a sesta‖. A condição necessária e suficiente para 

que a afirmação de Pedro seja verdadeira é que seja 
verdadeira a seguinte proposição: 

a) No máximo um aldeão daquela aldeia não dorme a 
sesta. 

b) Todos os aldeões daquela aldeia dormem a sesta. 

c) Pelo menos um aldeão daquela aldeia dorme a sesta. 
d) Nenhum aldeão daquela aldeia não dorme a sesta. 

QUESTÃO 14 
São lançadas 4 moedas distintas e não viciadas. Qual é a 

probabilidade de resultar exatamente 2 caras e 2 coroas? 
a) 25% 

b) 37,5% 

c) 42% 
d) 50% 

 
QUESTÃO 15 

Se um funcionário recebia R$ 850,00 por mês e passou a 
receber R$ 952,00. Ele teve um aumento inferior a: 

a) 13% 

b) 15% 
c) 13,5% 

d) 14% 
 

QUESTÃO 16 

Carlos sabe que Ana e Beatriz estão viajando pela Europa. 
Com as informações de que dispõe, ele estima 

corretamente que a probabilidade de Ana estar hoje em 
Paris é 3/7, que a probabilidade de Beatriz estar hoje em 

Paris é 2/7, e que a probabilidade de ambas, Ana e 
Beatriz, estarem hoje em Paris é 1/7. Carlos, então recebe 

um telefonema de Ana, informando que ela está hoje em 

Paris. Com a informação recebida pelo telefonema de Ana, 
Carlos agora estima corretamente que a probabilidade de 

Beatriz também estar hoje em Paris é igual à: 
a) 1/7 

b) 1/3 

c) 2/3 
d) 5/7 

 
QUESTÃO 17 

André é inocente ou Beto é inocente. Se Beto é inocente, 

então Caio é culpado. Caio é inocente se e somente se, 
Dênis é culpado. Ora, Dênis é culpado. Logo: 

a) Caio e Beto são inocentes 
b) André e Caio são inocentes 

c) André e Beto são inocentes 
d) Caio e Dênis são culpados 

 

QUESTÃO 18 
Um terreno de 1km2 será dividido em 5 lotes, todos com a 

mesma área. A área de cada lote em m2,  será de: 
a) 1.000 

b) 20.000 

c) 200.000 
d) 2.000 

 
QUESTÃO 19 

Para forrar as paredes de uma sala são necessárias 20 
peças de papel com 80 cm de largura cada. Quantas peças 

seriam necessárias se as peças tivessem 1m de largura? 

a) 15 
b) 16 
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c) 17 
d) 18 

 
QUESTÃO 20 

Em apenas 6 meses o preço de um litro de gasolina teve 

320% de aumento. Como esse preço era inicialmente de 
R$ 0,25 , ele passou a ser: 

a) R$ 0,80 
b) R$ 1,05 

c) R$ 1,50 
d) R$ 2,80 

 

QUESTÃO 21 
Considerando que o cargo de inspetor de alunos requer 

cuidados específicos por se tratar da segurança dos 
alunos, é correto afirmar que esse cargo exige: 

I- atenção, bom senso, cordialidade; 

II- respeito, vigilância, controle; 
III- paciência, organização, dedicação. 

a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 

c) Apenas III é verdadeira. 
d) As opções I, II e III são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 22 
Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais 

asseguradas às crianças e adolescentes, promovendo as 
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; compete ao: 

Art.201 VIII ECA 

a) Inspetor de Aluno. 
b) Ministério Público. 

c) Diretor da Escola. 
d) Conselho de Escola. 

 

QUESTÃO 23 
Coloque V para verdadeiro e F para falso. 

I- As normas de convivências previstas no regimento 
comum das escolas devem ser respeitadas pelos alunos, 

funcionários, professores e diretor da escola. 
II- As normas de convivências previstas no regimento 

comum das escolas incitam as práticas próprias da 

indisciplina que se deseja combater. 
III- As normas de convivências previstas no regimento 

comum das escolas devem sempre ser aplicadas somente 
para punir os alunos. 

IV- As normas de convivências previstas no regimento 

comum das escolas podem ser relaxadas para adquirir a 
simpatia dos alunos. 

a) I/V,  II/V,   III/V, IV/V. 
b) I/F,  II/V,   III/F, IV/V. 

c) I/V,  II/F,   III/F, IV/F. 
d) I/F,  II/F,   III/F, IV/V. 

 

 
 

QUESTÃO 24 
É expressamente proibida a comercialização de bebidas 

alcoólicas, cigarros e material pornográfico para crianças e 
adolescentes. 

Analise as providências que a escola não deve tomar: 

a) Desenvolver projetos pedagógicos que visem 
conscientizar os alunos sobre os malefícios do consumo de 

drogas e das doenças sexualmente transmissíveis. 
b) Envolver todos os membros da comunidade interna e 

externa da escola em palestras, com profissionais da saúde 
para discutir sobre sexo e perigos que as drogas 

apresentam à saúde. 

c) Melhorar os serviços educativos oferecidos pela escola 
e, nesse sentido, envolver todos os seus membros. 

d) Envolver-se nas práticas pedagógicas apenas porque 
diretor, professores e funcionários, não são responsáveis 

pelas contravenções ocorridas fora dos muros da escola. 

 
QUESTÃO 25 

Complete corretamente o Art.68  § 1º da Lei 8.069 com 
uma das alternativas.  

Entende-se por trabalho______________ a atividade 
laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao 

desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem 

sobre o aspecto produtivo. 
a) provisório; 

b) educativo; 
c) efetivo; 

d) obrigatório; 

 
QUESTÃO 26 

O Inspetor está cuidando da segurança dos alunos 
quando, exceto: 

a) fica atento ao movimento de veículos na entrada ou 

saída dos alunos, conduzindo-os na travessia de ruas; 
b) observa a circulação dos alunos durante o recreio e 

vistoria os agrupamentos isolados; 
c) verifica a iluminação dos pátios, banheiros, corredores e 

salas de aula da escola; 
d) intimida o aluno, retira-lhe a mochila remexe em seus 

pertences, em busca de irregularidades. 

 
QUESTÃO 27 

O Inspetor de alunos, por suas atribuições, deve 
inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente 

escolar para a manutenção da ordem e da disciplina. 

Assinale a atitude errada do inspetor. 
a) retirar objetos perigosos dos alunos; 

b) comunicar à coordenação atitudes agressivas dos 
alunos; 

c) vigiar e inibir ações de intimidação entre alunos; 
d) separar brigas de alunos tomando a defesa do mais 

fraco, mesmo que este tenha provocado a ira do outro.  
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QUESTÃO 28 
O Inspetor de alunos além das questões disciplinares lida 

também com questões administrativas prestando apoio às 
atividades acadêmicas quando, exceto: 

a) restabelece a disciplina em salas de aula sem 

professor; 
b) acompanha alunos e professores em excursão; 

c) fornece informações e material didático aos 
professores; 

d) demonstra carinho e simpatia por alguns alunos mas é 
severo e rigoroso com outros. 

 

QUESTÃO 29 
A Lei 8.069 trata em seu Capitulo V-  Do Direito à 

Profissionalização e à Proteção no Trabalho. 
O Art.65 diz: ―Ao adolescente aprendiz, maior de 

___________ , são assegurados os direitos trabalhistas e 

previdenciários‖. 
a) quatorze anos; 

b) dezoito anos; 
c) quinze anos; 

d) dezenove anos; 
 

QUESTÃO 30 

Observe a organização do ambiente escolar torne-o 
adequado ao desenvolvimento das  atividades 

pedagógicas.  
O inspetor pode ajudar adotando normas e condutas 

corretas, exceto: 

a) organizar filas na entrada, saída e também na hora do 
lanche; 

b) explicar aos alunos as regras adequadas como: ―lixo no 
lixo‖; 

c) fixar avisos no mural, abrir as salas de aula; 

d) manter, como castigo, alunos na sala de aula na hora 
do recreio; 

 
QUESTÃO 31 

Não é dever do inspetor de alunos comunicar a Direção da 
Escola quando ocorrer: 

a) a existência de equipamentos danificados; 

b) uso de drogas, fumo e outros vícios no ambiente 
 escolar; 

c) o desaparecimento de um aluno; 
d)  manifestações de alegria e folguedos inocentes. 

 

QUESTÃO 32 
O Inspetor deve estar preparado para prestar os primeiros 

socorros em caso de acidente ou de um mal estar de uma 
criança. Diante de uma criança que vai ao banheiro várias 

vezes, reclama de dor de barriga e diarreia, o que deve ser 
feito? 

1- Avisar a Direção que irá notificar a família. 

2- Oferecer leite quente com bolachas. 
3- Dar apoio, procurando acalmá-la.  

4- Oferecer água filtrada. 
a) Apenas 1 e 2 são verdadeiras. 

b) Apenas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Apenas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

d) Apenas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
QUESTÃO 33 

O Inspetor de alunos sempre foi visto como uma pessoa 
dinâmica e de grande importância dentro da escola.  

Assinale a atitude negativa a respeito da figura do 
Inspetor. 

a) O inspetor deve atuar como aquela figura severa e 

ranzinza que fiscaliza, repreende duramente, pune e 
castiga o aluno negando-lhe o direito de defesa. 

b) O inspetor deve ficar atento aos alunos que 
frequentemente chegam atrasados ou saem cedo, deve 

impedir a cabulação de aulas. 

c) A normalidade e a convivência pacífica entre os alunos 
depende muito da atuação do Inspetor consciente do seu 

papel de educador. 
d) O Inspetor deve usar as regras básicas de sua ação 

diária, ‗a disciplina‘ para auxiliar a integração do aluno na 
escola e na sociedade. 

 

QUESTÃO 34 
Assinale a alternativa correta. 

a) O Inspetor deve atuar como o ‗educador muito 
bonzinho‘, pois é positivo ao desenvolvimento da 

personalidade da criança ou do adolescente. 

b) O Inspetor não deve atuar como o ‗educador muito 
bonzinho‘, que é nocivo ao desenvolvimento da 

personalidade da criança ou do adolescente. 
c) O Inspetor deve atuar como o ‗educador muito 

bonzinho‘, para não ser chamado de ―chato‖ e ―quadrado‖. 

d) O Inspetor deve atuar como o ‗educador muito 
bonzinho‘, para evitar a vingança dos alunos mais 

agressivos. 
 

QUESTÃO 35 
O Plano Escolar é muito importante, ele resume as metas e 

identifica os meios para alcançar os objetivos propostos. 

Todos devem dialogar, interagir e apoiar o diretor na 
Semana de Planejamento para definir: 

I- o tipo de organização dos serviços; 
II- o relacionamento com os alunos; 

III- a organização das normas de disciplina; 

IV- a utilização dos materiais didáticos; 
V- as atividades a serem desenvolvidas com a comunidade. 

Assinale a alternativa errada 
a) O inspetor de alunos pode colaborar apenas com o item 

III. 
b) O inspetor de alunos pode colaborar dando sugestões 

em todos os itens para que a Semana do Planejamento 

seja mais produtiva. 






PROVA OBJETIVA- CONCURSO PÚBLICO – 1.13-INSPETOR DE ALUNOS – VOTORANTIM – SP - 2010 

6 

 

c) O Inspetor não deve sair do planejamento sem 
conhecer qual é o projeto da escola, isto é qual é a direção 

que a escola pretende seguir. 
d) O Inspetor de alunos deve considerar os pontos fortes e 

as fraquezas encontradas na rotina de seu trabalho para 

expô-las na Semana de Planejamento e buscar as 
soluções. 

 
QUESTÃO 36 

Se o aluno apresenta-se na escola com conjuntivite aguda, 
é necessário: 

I- oferecer-lhe um lenço limpo para limpar os olhos 

durante as aulas. 
II- lavar seus olhos com água corrente e pingar um colírio. 

III- pingar um colírio e tamponar suas vistas para evitar a 
claridade. 

IV- entregá-lo a família com encaminhamento médico 

urgente.  
a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 

d) Apenas IV está correta.  
 

QUESTÃO 37 

Art.11 da Lei 8069. É assegurado atendimento integral à 
saúde da criança e do adolescente, por intermédio do 

Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e 

recuperação da saúde. 

 §1º A criança e o adolescente portadores de deficiência... 
I - receberão atendimento especializado; 

II- receberão atendimento preferencial; 
III- receberão atendimento adequado; 

IV- receberão atendimento individualizado; 

V- receberão atendimento compartilhado 
a) Somente a alternativa I completa corretamente o §1º 

do artigo 11 da referida Lei. 
b) Somente a alternativa II completa corretamente o §1º 

do artigo 11 da referida Lei. 
c) Somente a alternativa III completa corretamente o §1º 

do artigo 11 da referida Lei. 

d) Somente a alternativa IV e V completa corretamente o 
§1º do artigo 11 da referida Lei. 

 
QUESTÃO 38 

São doenças que ocorrem geralmente na infância e que se 

transmitem facilmente, exceto: 
a) alergia; 

b) sarampo; 
c) caxumba; 

d) rubéola; 
 

QUESTÃO 39 

Se um aluno apresentar forte cãibra na barriga da perna o 
que fazer? 

I- Colocá-lo deitado com a perna levantada. 
II- Fazer uma vigorosa massagem no local com álcool e 

sal. 
III- Faça com que apóie o pé no chão, em ângulo reto com 

a perna, e mande que caminhe apoiando o peso do corpo 

nos calcanhares.    
IV- Aplicar uma compressa gelada na sola dos pés.  

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 

c) Apenas III está correta. 
d) Apenas IV está correta. 

 

QUESTÃO 40 
Assinale a alternativa falsa. 

a) É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e 
administrativos que digam respeito a crianças e 

adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. 

b) Qualquer notícia a respeito do ato infracional não 
poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se 

fotografia, referência a nome, apelido, filiação e 
parentesco, identificando apenas a residência e as iniciais 

do nome. 
c) A expedição de cópia de certidão de ato infracional 

somente será deferida pela autoridade judiciária 

competente, se demonstrado o interesse e justificada a 
finalidade. 

d) A direção da escola não poderá divulgar (e não permitir 
a divulgação) de atos infracionais administrativos, policiais 

e judiciais referentes a crianças e adolescentes. 

 
QUESTÃO 41 

Segundo o Art. 69 da lei 9394/96, a União aplicará, 
anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou 

o que consta nas respectivas Constituições ou Leis 
Orgânicas, da receita resultante de impostos, 

compreendidas as transferências constitucionais, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino público. 

Parágrafo 5º, o repasse dos valores referidos neste artigo 
do caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável 

pela educação, observados os seguintes prazos, exceto: 
a) recursos arrecadados do primeiro ao quinto dia de cada 

mês, até o décimo dia. 
b) recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de 

cada mês, até o vigésimo dia. 

c) recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo 
dia de cada mês, até o trigésimo dia. 

d) recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final 
de cada mês, até o décimo dia do mês subsequente. 

 
QUESTÃO 42 

No referido Art. 12, da lei 9394/96, afirma que os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
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comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 
incumbência de: 

a) coletar, analisar e disseminar informações sobre a 
educação. 

b) assegurar o ensino fundamental e oferecer, com 

prioridade, o ensino médio. 
c) zelar pela aprendizagem dos alunos. 

d) administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 
financeiros. 

 
QUESTÃO 43 

Segundo o Art. 11 da lei 9394/96, exercer ação 

redistributiva em relação às suas escolas é incumbência 
do: 

a) Município. 
b) Estado. 

c) Órgão Federal de Educação. 

d) Conselho Nacional de Educação. 
 

QUESTÃO 44 
No referido Art. 61 da lei 9394/96, afirma que a formação 

de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e 

às características de cada fase do desenvolvimento do 

educando, terá como fundamentos: 
a) acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 

suplementares disponíveis para o respectivo nível do 
ensino regular. 

b) aproveitamento da formação e experiências anteriores 

em instituições de ensino e outras atividades. 
c) currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos para atender às suas 
necessidades. 

d) programação das pesquisas e das atividades de 

extensão. 
 

QUESTÃO 45 
Na lei 9394/96, especificamente o art. 24, afirma que a 

educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com as seguintes regras comuns:  

a) a carga horária mínima anual será de setecentas horas, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo 
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver. 
b) a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo 

trabalho escolar, incluído o tempo reservado aos exames 
finais, quando houver. 

c) a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, 
distribuídas por um mínimo de cento e oitenta dias de 

efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos 
exames finais, quando houver. 

d) a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo 

trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 
finais, quando houver. 

 
QUESTÃO 46 

Segundo o art. 167 da lei municipal 1090/93 são deveres 

do funcionário além dos que lhe cabem em virtude do 
desempenho de seu cargo e dos que decorrem, em geral, 

de sua condição de servidor público: 
a) manter somente a solidariedade com relação aos 

companheiros de trabalho. 
b) manter conduta compatível com a moralidade política e 

partidária 

c) ser leal as instituições a que servir; 
d) representar aos superiores sobre as normalidades de 

que não tenha conhecimento. 
 

QUESTÃO 47 

No referido Art.168 da lei 1090/93  são proibidas ao 
funcionário toda ação ou omissão capazes de comprometer 

a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina 
e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar 

dano a Administração Pública, especialmente: 
a) acatar fé a documentos públicos 

b) deixar de comparecer ao serviço com causa justificada 

c) exercer comércio entre os companheiros de serviço no 
local de trabalho 

d)  exercer eficientemente suas funções; 
 

QUESTÃO 48 

Desmaio é a perda dos sentidos, desfalecimento. 
Conhecido também como síncope. Os primeiros socorros 

para casos de desmaio devem ser tomados até que seja 
possível o atendimento especializado: 

I- Afastar-se da vítima e de local que proporcione perigo 

(escadas, janelas etc.). 
II- Deitá-la de barriga para cima e elevar as pernas acima 

do tórax, para que a cabeça fique mais baixa em relação 
ao restante do corpo. 

III- Manter a cabeça de lado para facilitar a respiração e 
evitar aspiração de secreções. 

IV- Afrouxar as roupas. 

V- Manter o local umedecido. 
a) II e III estão corretas; 

b) I, II e V estão corretas; 
c) I, II e IV estão corretas; 

d) apenas a IV  está correta. 

 
QUESTÃO 49 

―O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou 
os dois, na última quarta-feira dia 7 de Julho, pelos crimes 

de sequestro e lesão corporal. Segundo a polícia, os dois 
são suspeitos de envolvimento no desaparecimento da ex-

amante do jogador, Eliza Samudio‖. A notícia acima faz 

referencia à: 
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a) O goleiro Bruno do Flamengo e seu Amigo conhecido 
como ―Macarrão‖. 

b) O goleiro Bruno do Vasco e seu Amigo conhecido como 
―Bolacha‖. 

c) O goleiro Bruno do Fluminense e seu Amigo conhecido 

como ―Feijão‖ 
d) O goleiro Bruno do Botafogo e seu Amigo conhecido 

como ―Biscoito‖ 
 

QUESTÃO 50 
Não faz muito tempo, uma eliminação precoce da nossa 

seleção brasileira causava uma grande comoção nacional, 

o país praticamente ficava de luto. Mas, em 2010, isso não 
aconteceu. O jogo contra Holanda acabou e as pessoas 

voltaram as suas rotinas rapidamente. Isso aconteceu pelo 
fato da nossa torcida nunca ter se identificado - ou ficou 

empolgada - com o time de Dunga. Após a eliminação, a 

―CBF‖ (Confederação Brasileira de Futebol), tomou 
algumas medidas, entre elas: 

a) Apoiar a Comissão técnica, valorizando o trabalho 
realizado em 2010. 

b) Demitir a Comissão técnica, devido ao fracasso ocorrido 
na Copa de 2010. 

c) Demitir apenas o Técnico, pois foi ele o responsável 

soberano pela eliminação. 
d) Deixou de investir valores, pois trocou o Presidente 

devido ao fracasso na copa de 2010. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 





