PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO-RJ
CARGO: INSPETOR DE ALUNOS
EDITAL Nº 001/2015 - TIPO DE PROVA: BRANCA
DATA: 13/12/2015 - PERÍODO: TARDE
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 30 questões objetivas
sem repetição ou falha.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às
respostas da prova.
c) Para realizar sua prova, use apenas o
material mencionado acima e em hipótese
alguma, papéis para rascunho.
2. Verifique se este material está completo, em
ordem e se seus dados pessoais conferem
com aqueles constantes no CARTÃORESPOSTA, caso haja alguma divergência,
você deve comunicar ao fiscal de sala.
3. Após a conferência, você deverá assinar o
seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA
utilizando
caneta
esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços
indicados neste CADERNO DE QUESTÕES,
bem como o preenchimento do campo
reservado à informação de seu número de
inscrição.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras, correspondentes às respostas de sua
opção, deve ser feita com o preenchimento de
todo o espaço do campo reservado para tal
fim.
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃORESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em
hipótese alguma poderá ser substituído.
7. Não será permitido o uso de borracha ou
corretivo de qualquer espécie no CARTÃORESPOSTA, bem como qualquer outro tipo
de rasura.

8. Para cada uma das questões são
apresentadas
4
(quatro)
alternativas
classificadas com as letras (a), (b), (c), e (d);
somente uma responde adequadamente ao
quesito proposto. Você deve assinalar
apenas uma alternativa para cada questão;
a marcação em mais de uma alternativa anula
a questão, mesmo que uma das respostas
esteja correta; também serão nulas as
marcações rasuradas.
9. As questões são identificadas pelo número
que fica à esquerda de seu enunciado.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem a prestar esclarecimentos sobre
o conteúdo da Prova. Cabe única e
exclusivamente ao candidato interpretar e
decidir a este respeito.
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo
de prova para marcar seu CARTÃORESPOSTA. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES
não serão levados em conta.
12. Quando terminar sua prova, entregue ao
Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃORESPOSTA devidamente assinado e o
CADERNO DE QUESTÕES.
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA
PROVA É DE 3h00min.
14. Por motivos de segurança, você somente
poderá ausentar-se da sala de prova após
decorrida 1 (uma) hora.
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O LEÃO BRIGUENTO
1º
Aconteceu há muito tempo, num lugar em que só
havia mata, um matagal sem fim.
2º
Neste lugar moravam onças, panteras, tigres,
elefantes, jacarés e mais os animais que você quiser pôr na
história, que agora ela é sua.
3º
Como é história de animais em que aparece leão,
havia um rei, o Leonis. Quando ele morresse, o rei seria seu
filho Leonas, como antes tinha sido o avô Leonardo.
4º
Só que tem um negócio> os animais estavam
pensando em mudar a lei do lugar, para pôr um chefe que
fosse eleito por todos. Enquanto isso, o jovem Leonas
aproveitava por ser filho do rei.
5º
Bastava encontrar animais almoçando uma caça,
partia pra cima. Ele chegava, olhava e berrava: “________
para mim!”
6º
Se via um grupo conversando, Leonas chegava,
gritava, ordenava: “Quero saber de tudo!” Parece que os
animais que têm mania de mandar nos outros vivem
pensando que os outros só fazem falar mal deles.
7º
Um dia ele ________ de ter as pintas da dona Onça
Pintada, porque um pêlo assim belo deveria ser do filho do
rei. Não adiantou a Onça protestar, o rei falar, o ministro das
Explicações explicar. Parece que os animais que gostam de
mandar nos outros pensam que podem ter tudo que desejam.
8º
Os bichos andavam fartos do leão, que andava cheio
de querencias. Mas se calavam: de medo ou _________
mesmo. Até que uma corça velha, muito velha, com o nariz
cheio de barro, os bichos reuniu.
9º
– Os tiranos gostam de sua tirania. Quanto mais
mandam, mais gostam de mandar. Mas também sentem
desprezo dos que deixam tudo assim ficar. Por isso, ou vocês
reagem agora, ou, para viver em paz, vão ter que abandonar
a mata.
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Os bichos ficaram espantados como uma corça
velha, muito velha, com o nariz cheio de barro, que tinha
coragem de falar o que sentia. E eles ficaram pensando no
que ela tinha dito. Pensando, pensando.

04 - Assinale a alternativa em que o plural se faz da
mesma forma que leão:
a) cidadão.
c) cão.
b) balão.
d) capitão.
05 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está
correta:
a) con – ver – sando.
c) mo – rre – sse.
b) ba – rro.
d) his – tó – ria.
06 - “Desespero” se escreve com “z”. Também se escreve
com “z”:
a) ojeri___a.
c) milane___a.
b) quero___ene.
d) gro___elha.
07 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - O jovem Leonas por ser filho do rei sentia-se no
direito de fazer o que quisesse.
II - Os animais não estavam satisfeitos com essa história
do governo passar sempre de pai para filho.
III - Os bichos embora cansados com as atitudes
estúpidas do jovem Leonas, não reagiam por medo.
IV - Os bichos ficaram espantados com a atitude da
corça velha porque nunca ninguém teve coragem de falar
o que sentia.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I, II e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas II, III e IV.
d) I, II, III e IV.
08 - Clóvis faz caminhada todos os dias, percorrendo 9
voltas ao redor de uma praça circular cujo raio mede 80
m. Considerando π = 3,1 e a rotina descrita, é correto
afirmar que a distância percorria por Clóvis, em uma
semana de caminhada, é aproximadamente igual a:
a) 4,5 km.
c) 31 km.
b) 15,5 km.
d) 62 km.

M. Lourdes Locks, Folhinha de São Paulo, 19/02/84

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto:
a) Exijo – cismou – preguiça.
b) Ezijo – sismou – preguissa.
c) Exijo – sismou – preguiça.
d) Esijo – cismou – preguissa.
02 - Assinale a alternativa em que a palavra retirada do
texto deveria estar acentuada:
a) mania.
c) querencias.
b) ministro.
d) tirania.
03 - Assinale a alternativa em que o feminino dos
substantivos masculinos retirados do texto está
incorreta:
a) onça – onça fêmea.
b) elefante – elefanta.
c) chefe – a chefe.
d) leão – leão fêmea.

09 - Um capital de R$ 7.400,00 foi aplicado à taxa de
juros simples por um período de 26 meses. Sabe-se que
após esse período, o montante retirado foi de R$
9.805,00. A taxa de juros efetivada nessa transação foi
de:
a) 15% a.a.
c) 9% a.a.
b) 12,5% a.a.
d) 7,5% a.a.
10 - Marta vendeu uma geladeira usada da seguinte
maneira: entrada de R$ 175,00 e o restante dividido em
quatro parcelas mensais e iguais. Sabe-se 2/3 do valor de
cada uma dessas parcelas equivale a R$ 84,00. Dessa
forma, é correto afirmar que Marta vendeu a geladeira
por:
a) R$ 729,00.
b) R$ 679,00.
c) R$ 511,00.
d) R$ 427,00.
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11 - Considere uma reta contendo quatro pontos
distintos denominados A, B, C, D. Considere ainda que a
distância entre A e B é de 80 dm, que a distância entre B
e C é de 0,9 dam, e que a distância entre C e D é 0,6 hm.
Dessa forma, é correto afirmar que a maior distância
entre dois pontos consecutivos nessa reta é igual a:
a) 90 m.
c) 60 m.
b) 80 m.
d) 9 m.
12 - Carmem comprou 400 g de café por R$ 6,50 o kg e
2,5 L de leite por R$ 2,80 o litro. Ela pagou por essa
compra com duas notas de 5 reais. O troco recebido por
Carmem foi de:
a) R$ 1,20.
c) R$ 0,60.
b) R$ 0,75.
d) R$ 0,40.
13 - Uma equipe constituída por 14 operários realiza
determinada obra em 98 dias. Considerando-se o mesmo
ritmo individual, se essa equipe fosse composta por 11
operários, essa mesma obra seria realizada em:
a) 77 dias.
b) mais de 90 e menos de 105 dias.
c) mais de 105 e menos de 120 dias.
d) mais de 120 dias.
14 - Considere duas circunferências C1 e C2. Sabe-se que
o raio da circunferência C1 mede o dobro da medida do
raio da circunferência C2. Dessa forma, é correto
afirmar que a área da circunferência C2 equivale a:
a) um quarto da área da circunferência C1.
b) metade da área da circunferência C1.
c) duas vezes a área da circunferência C1.
d) quatro vezes a área da circunferência C1.
15 - A fusão entre a Guanabara e o Rio de Janeiro
ocorreu, efetivamente, em que ano?
a) 1.974.
c) 1.976.
b) 1.975.
d) 1.977.
16 - Em que ano Nova Friburgo deixou de ser “Vila” e
passou a condição de “Cidade”?
a) 1.860.
c) 1.880.
b) 1.870.
d) 1.890.
17 - No final de outubro passado, a Prefeitura de Nova
Friburgo, apresentou o Plano de Desenvolvimento
Urbano Estratégico, na sede do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento), em Washington
DC, nos Estados Unidos. A entrega deste documento foi
realizada através de que secretaria municipal abaixo?
a) Casa Civil.
b) Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e
Gestão.
c) Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável.
d) Ordem e Mobilidade Urbana.
18 - O Distrito de São Pedro da Serra foi criado com
terras que até então pertenciam aos distritos de:
a) Amparo e Lumiar.

b) Amparo e Mury.
c) Amparo, Lumiar e Lumiar.
d) Lumiar e Mury.
19 - Produtor, ator e apresentador de grande
importância para o “show business” brasileiro que
faleceu no Rio de Janeiro no mês de outubro do ano
passado:
a) César Brunetti.
b) Luiz Carlos Miele.
c) Moacir Franco.
d) Rolando Boldrin.
20 - Qual destas instituições NÃO possui sua sede
nacional no Estado do Rio de Janeiro?
a) Academia Brasileira de Letras.
b) Associação Brasileira de Imprensa.
c) Confederação Brasileira de Futebol.
d) Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
21 - Vivemos em sociedade onde temos regras e normas a
cumprir dentre nossos direitos estabelecidos. No dia a dia
saímos de casa para resolver diversas coisas,
frequentamos espaços públicos e particulares, em que
temos que nos comportar de acordo com cada ambiente.
Isso é viver em Sociedade. Para isso cumprimos com a
ética e a cidadania. Portanto podemos relacionar ética e
cidadania a:
a) ética e cidadania estão relacionados com as atitudes dos
indivíduos e a forma como estes interagem uns com os
outros na sociedade, cumprindo com seus direitos e deveres.
b) ética e cidadania são os cargos que ocupamos em um
determinado emprego.
c) ética e cidadania estão relacionadas à classe social que
cada indivíduo ocupa na sociedade.
d) ética e cidadania corresponde a qualidade de vida que
cada indivíduo deve ter.
22 - Sobre o significado de ética é correto afirmar que:
I - Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos
assuntos morais.
II - A palavra ética é derivada do grego, e significa aquilo
que pertence ao caráter.
III - A palavra “ética” vem do Grego “ethos” que
significa “modo de ser” ou “caráter”.
IV - Ética é o nome dado ao ramo da ciência que trata do
movimento do corpo humano.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, II e III.
b) Apenas as afirmativas I e IV.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
23 - Qual o significado de Cidadania?
a) cidadania significa a atitude e o comportamento do
indivíduo na sociedade.
b) cidadania significa somente que o indivíduo tem direito a
um trabalho garantido.
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c) cidadania significa o conjunto de direitos e deveres pelo
qual o cidadão, o indivíduo se relaciona com a sociedade em
que vive. O termo cidadania vem do latim, “civitas” que
quer dizer “cidade”.
d) falar que uma pessoa é cidadã é o mesmo que dizer que
ela pode ter lazer nos finais de semana.
24 - Nos estabelecimentos de ensino todo cuidado com as
crianças e adolescentes é pouco. Por isso devemos ter
noções básicas de atendimento em enfermagem para
podermos realizar os primeiros socorros. Quando uma
criança ou adolescente se envolve em algum acidente
dentro da escola é de suma importância a rapidez e a
agilidade no atendimento a essa pessoa. Se a criança ou
adolescente for picado por abelhas qual o procedimento
correto a ser realizado:
I - Se possível, retire o ferrão e lave a área com água e
sabão.
II - Aplique gelo no local para diminuir o inchaço.
III - Se a vítima for alérgica ou receber múltiplas
picadas, conduza-a imediatamente a um hospital.
IV - Se possível, leve junto uma amostra do inseto (vivo
ou morto).
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, II e III.
b) Apenas as afirmativas I e IV.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
25 - Nos Cuidados básicos de enfermagem com crianças e
adolescentes, também se faz necessário ressaltar a
importância da prevenção contra doenças. Algumas
medidas preventivas evitam o aparecimento de doenças
infecto contagiosas. São medidas simples que promovem
o bem-estar de todos. São medidas de prevenção de
doenças infecto contagiosas, EXCETO:
a) Manter o ambiente sempre limpo e arejado.
b) Retirar o lixo somente uma vez por semana.
c) Lavar sempre as mãos após utilizar banheiros.
d) Lavar sempre as mãos antes e após as refeições.
26 - Ao inspetor de aluno é atribuída a responsabilidade
de zelar pelo bem-estar dos alunos, bem como pela
disciplina escolar, fazendo parte também de sua função
as seguintes ações, EXCETO:
a) Controlar a entrada e a saída dos alunos.
b) Ministrar aulas uma vez por semana.
c) Auxiliar os alunos que apresentem mal-estar físico.
d) Reportar ao diretor as infrações cometidas pelos alunos.

I - casos em que a pessoa apresente problemas
relacionados à linguagem oral ou escrita.
II - casos em que a pessoa apresente comprometimentos
vocais e auditivos.
III - casos em que a pessoa apresente dificuldades na
respiração, deglutição e mastigação.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas a afirmativa I.
b) Apenas a afirmativa II.
c) Apenas a afirmativa III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
28 - Qual o profissional mais indicado para trabalhar
com crianças e adolescentes sobre a importância do
movimento e do posicionamento adequado para o corpo
humano?
a) o profissional de Pedagogia.
b) o profissional de Fonoaudiologia.
c) o profissional de Educação Física.
d) o Diretor Escolar.
29 - Quais são as ações básicas que devemos ter de
higiene pessoal?
I - Tomar banho.
II - Manter a casa sempre fechada sem ventilação.
III - Lavar a mão antes das refeições, sempre que fizer
uso do banheiro e assim que chegar da rua.
IV - Lavar o cabelo no mínimo duas vezes por semana.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I e II.
b) Apenas as afirmativas I, III e IV.
c) Apenas as afirmativas II e IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
30 - Para uma boa saúde é importante além dos hábitos
de higiene ter uma boa alimentação.
Nosso corpo necessita de força para continuarmos com
nossas atividades diárias e essa força vem dos nutrientes
presentes nos alimentos que ingerimos. Os nutrientes que
o nosso organismo precisa são:
I - as proteínas.
II - os carboidratos.
III - as gorduras.
IV - as vitaminas e os sais minerais.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I e II.
b) Apenas as afirmativas I, III e IV.
c) Apenas as afirmativas II e IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

27 - Todos os funcionários de um estabelecimento de
ensino são responsáveis pelos cuidados de todas as
crianças e adolescentes no ambiente escolar. Conhecer
alguns tópicos de fonoaudiologia ajuda a detectar
eventuais problemas e dificuldades que crianças ou
adolescentes possam ter. Quais são os casos em que a
escola deve encaminhar a criança ou o adolescente a um
fonoaudiólogo para melhor atendimento:
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