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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2008 

 
Cód. 11 – Inspetor de Alunos 

 
O profeta 

 
E uma mulher que carregava seu filho nos braços disse ao profeta: "Fala-nos dos Filhos". 
E ele disse: 
"Vossos filhos não são vossos filhos. 
São os filhos e as filhas da ânsia da Vida por si mesma. 
Vêm através de vós mas não de vós. 
E embora vivam convosco, não vos pertencem. 
Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, 
Porque eles têm seus próprios pensamentos. 
Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas; 
Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. 
Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós; 
Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. 
Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. 
O Arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda Sua força para que Suas flechas se projetem, 

rápidas e para longe. 
Que vosso encurvamento na mão do Arqueiro seja vossa alegria, 
Pois assim como Ele ama a flecha que voa, também ama o arco que permanece estável." 

 
Gibran Khalil Gibran, O profeta. 

 
1. Sobre o texto, podemos afirmar que: 

 
1) a oração grifada no texto significa que os pais devem se esforçar para ser como seus filhos, e não exigirem o 

contrário. 
2) segundo o profeta, os filhos são destinados ao futuro. 
3) os dois últimos versos do texto significam que o Arqueiro ama tanto os filhos que partem para seu destino 

quanto os pais que se mantêm no papel de pais. 
 
Podemos dizer que estão corretas: 
 
A) apenas as afirmativas 1 e 2. 
B) apenas afirmativas 1 e 3. 
C) apenas as afirmativas 2 e 3. 
D) apenas a afirmativa 1. 
 

2. A palavra grifada no último verso do texto – “Ele” –refere-se: 
 
A) ao arco. 
B) ao Arqueiro. 
C) ao filho. 
D) a pais e filhos. 
 

3. "Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da Vida por si mesma. Vêm através de vós 
mas não de vós.” Essas palavras  do profeta significam que: 
 
A) pais e filhos dependem da vida. 
B) os filhos, apesar de tudo, pertencem aos pais. 
C) os pais nada têm a ver com a vida dos filhos. 
D) os filhos são produto dos desejos da vida, os pais são apenas instrumentos desta. 
 

4. Está corretamente grafada a palavra da alternativa: 
 
A) digladiar. 
B) fragância. 
C) previlégio. 
D) desinteria. 
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5. Está corretamente utilizada a palavra grifada da alternativa: 
 
A) O garoto era um mal estudante. 
B) Porque você não vai comigo ao cinema? 
C) Aonde você pensa que vai? 
D) Fui à delegacia afim de dar queixa de um furto. 
 

6. Está incorretamente acentuada a palavra grifada da alternativa: 
 
A) Os filhos são uma dádiva para os pais. 
B) Eles não têm absolutamente nada a ver com isso. 
C) Fui ao mercado comprar leite de côco. 
D) Os táxis são um transporte bastante prático. 
 

7. Está corretamente flexionada a palavra grifada da alternativa: 
 
A) cruzes-símbolos. 
B) tempestades monstros. 
C) guardas-chuvas. 
D) palavras-chave. 
 

8. Está corretamente conjugado o verbo grifado na alternativa: 
 
A) Eu não cabi em mim de felicidade. 
B) Se ele trazer para mim as fotos, eu lhe mostro. 
C) Quendo eu o ver novamente, falarei sobre você. 
D) Na bandeja havia doces à vontade. 
 

9. Está na voz passiva o verbo da oração da alternativa: 
 
A) Dê a ele uma chance. 
B) As flores foram compradas pela secretária. 
C) Cortei-me com a tesoura. 
D) O menino comportou-se bem. 
 

10. Leia com atenção as orações abaixo. 
 
1) As belas Ana e Paula são boas amigas. 
2) É proibido entrada de animais. 
3) Havia bastantes motivos para eu não falar nada sobre aquilo. 
 
Em relação a elas, podemos dizer que: 
 
A) não há erro de concordância nominal em nenhuma delas. 
B) há erro de concordância nominal em todas elas. 
C) há erro de concordância nominal em 1 e 2. 
D) há erro de concordância nominal em 2 e 3. 
 

11. Leia com atenção as orações abaixo. 
 
1) Chegou o bolo e os refrigerantes. 
2) Já é quase 10 horas da manhã. 
3) Sou um dos que mais torceu para que tudo desse certo. 
 
Em relação a elas, podemos dizer que: 
 
A) não há erro de concordância verbal apenas na oração 1. 
B) não há erro de concordância verbal apenas em 2. 
C) não há erro de concordância verbal em nenhuma delas. 
D) há erro de concordância verbal em todas elas. 
 

12. Há erro de regência verbal na oração da alternativa: 
 
A) A rebeldia do garoto implicará represálias. 
B) Fui na escola para o encontro de professores. 
C) Pedro namorava Antônia havia dois anos. 
D) O presidente do clube aspirava a mais poder. 
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13. A crase está corretamente empregada na alternativa: 
 
A) Enviei as flores à ela. 
B) O aluno se dispôs à estudar. 
C) Os ladrões agiram às escondidas. 
D) Não assisto à novelas. 
 

14. O pronome está incorretamente empregado na alternativa: 
 
A) Se sabe muito bem o que deve ser feito. 
B) Nunca me disseram isso. 
C) Contaram-me a verdade apenas hoje. 
D) Revelar-me-iam a verdade de qualquer maneira. 
 

15. “Estavam doentes alguns funcionários da empresa.” Os termos grifados nessa oração são, respectivamente: 
 
A) sujeito – predicativo do sujeito. 
B) sujeito – objeto direto. 
C) objeto direto – sujeito. 
D) predicativo do sujeito – sujeito. 
 

16. Descubra quantos livros há na biblioteca de uma escola, sabendo-se que 3/8 deles são romances; 2/6 são de 
assuntos gerais (enciclopédias) e 301 são livros didáticos. 
 
A) 1.122 livros. 
B) 1.032 livros. 
C) 1.024 livros. 
D) 1.320 livros. 
 

17. Carlos e sua esposa aproveitaram uma promoção e compraram um televisor, um ferro elétrico e uma geladeira, 
gastando R$ 1.907,50. A TV custou o quádruplo do preço do ferro mais R$ 160,25 e a geladeira o triplo do preço da 
TV. A geladeira custou: 
 
A) R$ 1.374,75. 
B) R$ 1.274,75. 
C) R$ 1.364,65. 
D) R$ 1.373,65. 
 

18. Um estacionamento cobra por mês R$ 35,00 por moto e R$ 80,00 por carro. Se tem 47 fregueses mensais e 
arrecada R$ 2.905,00 com o aluguel para esses fregueses é porque ali se guardam ___________ a mais que 
motos. 
 
A) 11 carros. 
B) 12 carros. 
C) 10 carros. 
D) 9 carros. 
 

19. Um senhor vai dividir um terreno entre suas 3 filhas, diretamente proporcional ao número de filhos que elas 
possuem. Se o terreno mede 540 m² e suas filhas têm 2, 3 e 5 filhos, a parte que coube à filha que tem menos 
filhos será de: 
 
A) 110 m². 
B) 128 m². 
C) 108 m². 
D) 118 m². 

 
20. Minha casa mede 10,8 m de altura e um coqueiro plantado a seu lado mede 3,6 m. Numa foto o coqueiro mede 

0,45 m e a casa deve medir _____, para que a proporção seja mantida. 
 
A) 1,25 cm. 
B) 1,35 cm. 
C) 1,40 cm. 
D) 1,30 cm. 
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21. Uma loja de confecção vai destinar 15% do seu lucro para premiar seus melhores funcionários de acordo com o 
valor arrecadado com suas vendas. Carlos vendeu o equivalente a R$ 38.500,00 e Marcelo, R$ 36.750,00. Se o 
lucro total da loja foi de R$ 45.150,00, cada vendedor receberá, respectivamente: 
 
A) R$ 3.475,00 e R$ 3.297,50. 
B) R$ 3.465,00 e R$ 3.307,50. 
C) R$ 3.575,00 e R$ 3.197,50. 
D) R$ 3.455,00 e R$ 3.317,50. 
 

22. Para construir uma edícula, 4 pedreiros levarão 9 dias. Como um dos pedreiros adoeceu antes desse trabalho ser 
iniciado, os restantes levarão _________ a mais para construir a edícula. 
 
A) 2 dias. 
B) 4 dias. 
C) 3 dias. 
D) 5 dias. 

 
23. Num grupo de 192 pessoas, 120 não usam óculos. A porcentagem de pessoas que usam óculos é de: 

 
A) 39,25%. 
B) 35,85%. 
C) 37,5%. 
D) 40,25%. 
 

24. Comprei um veículo zero quilometro por R$ 25.500,00. Dei R$ 10.750,00 de entrada e o restante financiei em 36 
meses à taxa mensal de 1,8% (juro simples). O valor total que pagarei por esse veículo é de: 
 
A) R$ 35.058,00. 
B) R$ 34.058,00. 
C) R$ 38.126,00. 
D) R$ 24.308,00. 
 

25. O filme a que assisti hoje na televisão teve 2 h e 15 min. de duração e mais 3 intervalos de 2 min. e 20 segundos 
cada um. Se o filme começou às 21h e 45 min., terminou às: 
 
A) 23 h e 57 min. 
B) 23 h e 7 min. 
C) 24 h e 17 min. 
D) 24 h e 7 min. 
 

26. Tinha R$ 375,00. Gastei 1/3 dessa quantia e dei R$ 87,50 a minha irmã. Se ela tinha R$ 93,75, agora tem: 
 
A) R$ 18,75 a mais que eu. 
B) R$ 28,75 a mais que eu. 
C) a mesma quantia que eu. 
D) a metade do que eu tinha inicialmente. 
 

27. Diariamente Luciano faz, de carro, um percurso de 45 quarteirões de 98,6 m cada um, em média, para ir de sua 
casa ao seu local de trabalho. Desse percurso 56% está asfaltado. Não estão asfaltados ________ do percurso. 
 
A) 1.954,36 m. 
B) 1.962,38 m. 
C) 2.484,72 m. 
D) 1.952,28 m. 
 

28. Um caminhão está carregado com 16 sacos de batata com 60 kg cada, 42 caixas de detergente com 36 frascos 
cada uma e cada frasco pesando 0,320 kg. Esses produtos pesam juntos: 
 
A) 1.343,84 kg. 
B) 1.433,83 kg. 
C) 1.443,84 kg. 
D) 1.333,84 kg. 
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29. Uma sala de aula mede 8 metros de largura por 7 metros de comprimento. A quantidade ideal de alunos a ser 
colocada nela é de ____________, sabendo-se que: 
• a cada aluno e sua carteira deve ser reservado 1,20 m². 
• para o professor e sua mesa deve ser reservado, na frente, um espaço de 1,60 m x 8,00 m. 
 
A) 35 alunos. 
B) 36 alunos. 
C) 34 alunos. 
D) 38 alunos. 
 

30. Um caminhão-pipa tem seu tanque em forma de um cilindro com 2,20 m de diâmetro por 3,50 m de comprimento. 
Nesse tanque, quando totalmente cheio, cabem __________ de água: Obs: π = 3,14 
 
A) 13.297,9 litros. 
B) 12.386,8 litros. 
C) 13.396,9 litros. 
D) 12.397,8 litros. 
 

31. Consta do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que é proibido qualquer trabalho a menores de ___ anos, 
salvo na condição de aprendiz. 
 
A) 13. 
B) 14. 
C) 12. 
D) 16. 
 

32. Sobre viagens de crianças ou adolescentes o ECA: 
 
1) exige autorização judicial para participar de excursões escolares, fora da comarca onde reside. 
2) proíbe sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. 
3) proíbe viajar ao exterior em companhia de um dos pais, sem a autorização do outro. 
 

 São afirmações corretas: 
 

A) 1 e 2 apenas. 
B) 2 e 3 apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 3 apenas. 
 

33. A apreensão de qualquer adolescente e o local aonde se encontra recolhido deverão ser comunicados: 
 
1) à autoridade judiciária competente.  
2) à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.   
3) à mídia para divulgação da notícia com todos os detalhes, inclusive foto e nome. 
 

 São itens determinados pelo ECA: 
 

A) 1 e 3 apenas. 
B) 2 e 3 apenas. 
C) 1 e 2 apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

34. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. O ECA assegura, dentre outros, 
os direitos de: 
 
1) solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento 
2) confrontar-se com as vítimas e testemunhas e produzir todas as provas para sua defesa. 
3) ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. 
4) defesa técnica por advogado. 
 

 Constam do ECA: 
 

A) 1, 3 e 4 apenas. 
B) 1, 2 e 3 apenas. 
C) 2 e 3 apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
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35. Quando a prática infracional do adolescente for verificada, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente 
as seguintes medidas, exceto: 
 
A) prestação de trabalho forçado. 
B) obrigação de reparar o dano. 
C) liberdade assistida. 
D) internação em estabelecimento educacional. 
 

36. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente adota as seguintes ações: 
 
1) serviços de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem. 
2) serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, 

exploração, abuso, crueldade e opressão. 
3) serviço de identificação e localização dos pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. 
 

 Constam do ECA, os itens: 
 

A) 1 e 2 apenas. 
B) 1 e 3 apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2 e 3 apenas. 
 

37. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não 
excedente a _____, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem 
como em programas comunitários ou governamentais. 
 

 Completa corretamente o claro: 
 

A) doze meses. 
B) dezoito meses 
C) três meses. 
D) seis meses. 
 

38. É (V) verdadeiro ou (F) falso afirmar sobre o Conselho Tutelar que: 
 
(    ) sob nenhuma circunstância as decisões do Conselho Tutelar podem ser revistas. 
(    ) o exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante. 
(    ) Lei municipal disporá sobre local, dia e horário de funcionamento, inclusive quanto à remuneração de seus 

membros. 
 

 A seqüência correta é: 
 

A) V – V – V. 
B) F – V – V. 
C) F – F – V. 
D) V – F – F. 
 

39. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente: 
 
1) sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável.  
2) quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual. 
3) a pedido da criança ou do adolescente. 
 

 Constam do ECA, as afirmações: 
 

A) 1 e 3 apenas. 
B) 2 e 3 apenas. 
C) 1 e 2 apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

40. Um funcionário escolar que submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou 
a constrangimento, estará sujeito à pena de: 
 
A) detenção de seis meses a dois anos. 
B) reclusão de um a dois anos e multa. 
C) detenção de dois anos e multa. 
D) reclusão de seis meses a um ano e multa. 
 




