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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010

Código 02 – Inspetor de Alunos

1. Objetivando realizar um bom trabalho no cargo que exerce, o funcionário deve evitar que fatores negativos o 
prejudiquem. Um deles é o stress e, visando a antecipar suas possíveis causas ele deve disciplinar-se para:

1 - evitar que problemas pessoais interfiram no desempenho de suas funções.
2 - responder com calma e a contento às situações de pressão que apareçam.
3 - manter firme suas opiniões mesmo percebendo que, no momento, elas não estão corretas.

Atendem ao enunciado as afirmações:

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

2. Um elevado nível de comprometimento profissional é demonstrado pelo funcionário que apresenta atitudes de:

1 - compartilhar com colegas os conhecimentos adquiridos através de suas experiências na função.  
2 - realizar satisfatoriamente as tarefas que lhe são confiadas.
3 - sugerir melhorias em práticas rotineiras.

São afirmações corretas:

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

3. A função de inspetor de alunos, principalmente no relacionamento com os alunos, requer do profissional um perfil que 
apresente, dentre outras, no mínimo, duas virtudes: 

A) sensibilidade e paciência.
B) cordialidade e aspereza.
C) autoridade rígida e inflexibilidade.
D) insegurança e simpatia.

4. Garante um bom relacionamento profissional o funcionário que:

� respeita o próximo.
� controla suas reações agressivas.
� evita atos de indelicadeza e ironia.
� procura superar suas antipatias.
� demonstra solidariedade.

São itens corretos:

A) apenas quatro dos citados. 
B) apenas três dos citados.
C) apenas dois dos citados.
D) todos os citados.
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5. Além do relacionamento profissional com os colegas o inspetor de alunos também interage com membros da 
comunidade, especialmente com os pais e/ou responsáveis por alunos. Esses visitantes devem receber do 
funcionário um tratamento:

A) diferenciado, dependendo do grau de conhecimento, amizade ou parentesco entre ambos.
B) especial, dependendo do nível de simpatia que o inspetor de alunos sente pelo aluno (filho).
C) realizado em nível profissional e impessoal.
D) respondido à altura do modo como for tratado (educado x educado, agressivo x agressivo).

6. O inspetor de alunos poderá liberar um aluno durante o horário escolar apenas quando: 

A) for pedido pelo aluno.
B) um conhecido for retirá-lo.
C) for autorizado pela direção.
D) o aluno reclamar de mal estar.

7. O inspetor de alunos deve ficar atento principalmente às ocorrências dentro da escola, mas ao notar que algum 
desconhecido tem rondado por vários dias os arredores do prédio ele deve, como primeira providência: 

A) convidar alguns colegas para conversar com a pessoa.
B) ignorar o fato.
C) chamar a polícia.
D) comunicar o fato à direção.

8. Durante o intervalo o inspetor de alunos notou um casal de adolescentes trocando carinhos num recanto do pátio. É 
correto que, nessas circunstâncias ele:

A) aplique-lhes uma suspensão.
B) esclareça ao casal sobre as regras e procedimentos aceitáveis em público, especialmente num ambiente 

escolar, e comunique o fato à diretoria.
C) chame alguns colegas e passem a observá-los à distância.
D) ignore o fato.

9. Quando um aluno retrucar uma ordem com um “palavrão” o inspetor de alunos deve:

A) corrigi-lo e orientá-lo demonstrando bom senso e equilíbrio
B) revidar com outro palavrão.
C) puxar-lhe as orelhas.
D) chamar os pais para satisfações.

10. Ao ouvir reclamação de um aluno sobre a perda de material, é correto

A) não lhe dar atenção.
B) transferir a tarefa para outro funcionário.
C) dizer que não tem nada com isso e ele que preste mais atenção.
D) auxiliá-lo em sua busca.

11. Um aluno foi flagrado pichando a parede do pátio externo e recebeu a pena de fazer a limpeza. O inspetor de alunos 
encarregado de acompanhá-lo na tarefa deve:

A) ajudá-lo para acabar mais depressa.
B) deixá-lo no local e ir conversar com os colegas.
C) ficar observando a limpeza enquanto aproveita para dar-lhe algumas orientações sobre cidadania.
D) permanecer no local usando o celular em ligações particulares.

12. Um professor precisou ausentar-se da sala de aula por alguns momentos e solicitou a presença do inspetor de 
alunos para permanecer na classe. Nessa circunstância, constitui atitude incorreta do funcionário

A) contar piadas e provocar altas gargalhadas na classe.
B) manter a disciplina comentando bons acontecimentos recentes da comunidade.
C) aproveitar para passar-lhes as datas de alguns eventos futuros que a escola tenha planejado.
D) comentar assuntos positivos que acrescentem conhecimentos.
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13. Um pai interessado em matricular o filho na escola solicita informações ao inspetor de alunos. Esse funcionário deve 
estar apto para fornecer essas informações que devem ser dadas com entusiasmo e ênfase nos aspectos positivos 
que a escola oferece, abrangendo, dentre outros procedimentos:

1 - encaminhamento do interessado à secretaria para as devidas informações sobre documentos.
2 - acompanhamento na visita às instalações.
3 - prestar esclarecimentos gerais sobre o funcionamento da escola.

São itens corretos:

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

14. Durante o horário de recreio uns garotos estavam folhando uma revista e dando risadas. Constatando que a revista 
tinha conteúdo impróprio para a idade deles o inspetor de alunos agiu correto ao:

A) gritar com eles e levá-los à diretoria.
B) recolher  a revista e aproveitar para orientá-los sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente que trata desse 

tema.
C) tomar-lhes a revista, rasgá-la na frente de todos e dar-lhes suspensão.
D) rasgar a revista e anotar o nome de cada um, ameaçando que iria “ficar de olho”.

15. O inspetor de alunos deve ficar atento durante a utilização coletiva dos banheiros pelos alunos para: 

1 - inibir atitudes inapropriadas.
2 - orientar sobre os hábitos de higiene.
3 - insistir sobre o uso correto do aparelho sanitário.
4 - garantir a privacidade de cada um.

São itens corretos:

A) 1, 2 e 3 apenas.
B) 1 e 3 apenas.
C) 1, 2, 3 e 4.
D) 2, 3 e 4 apenas.

16. No final do período escolar, durante a saída dos alunos, constituem tarefas rotineiras do inspetor de alunos:  

1 - ajudá-los, quando necessário, a atravessar a rua.
2 - liberá-los somente para pessoa autorizada.
3 - encaminhá-los para o transporte escolar.
4 - auxiliar aqueles que são portadores de deficiência.

São itens corretos:

A) 2 e 3 apenas.
B) 1, 2 e 4 apenas.
C) 3 e 4 apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

17. É incorreto afirmar que no caso de um princípio de incêndio, o inspetor de alunos deve orientar os alunos para a 
evacuação do prédio: 

A) demonstrando atitude calma para evitar pânico.
B) garantindo que não ocorram tombos e pisoteamentos.
C) gritando para que todos corram imediatamente para fora.
D) encaminhando-os para a saída de emergência.
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18. O inspetor de alunos é uma das pessoas que percorre constantemente as dependências da escola. Para evitar 
acidentes tanto com os alunos como com os profissionais e visitantes da escola ele deve comunicar ao setor 
responsável pela respectiva manutenção quando constatar ocorrências como:

� fios elétricos desencapados ao alcance das pessoas.
� cacos de vidro espalhados pelo chão.
� saídas de emergência bloqueadas.
� escadas sem uso encostadas em paredes.
� pregos com pontas aparentes nos pisos.
� torneira pingando e molhando o chão tornando-o escorregadio.

Está correto o que se afirma em:

A) apenas cinco dos itens.
B) apenas quatro dos itens.
C) apenas três dos itens.
D) todos os itens.

19. Em caso de ferimentos por objeto encravado (ferro, arame, galhos, etc.) apresentando hemorragia, como primeiros 
socorros é incorreto o procedimento de: 

A) manter a área machucada protegida com pano limpo.
B) retirar o objeto encravado antes de chamar o atendimento médico.
C) proteger-se com luvas.
D) em caso do ferimento ser em braço ou perna, manter o respectivo membro em posição elevada.

20. O inspetor de alunos percebeu uma criança começando a sentir-se mal apresentando palidez, sudorese (suor), pulso 
rápido e fraco, prestes a desmaiar. Sabendo que havia necessidade de aumentar-lhe a quantidade de sangue e 
oxigênio no cérebro o inspetor de alunos:

1 - afrouxou-lhe as roupas e fez com que ela caminhasse sozinha.
2 - colocou-a sentada numa cadeira pedindo-lhe que colocasse a cabeça entre as coxas e, por alguns segundos, 

enquanto fazia pressão na nuca para baixo (com a palma da mão) pediu-lhe que forçasse a cabeça para cima, 
repetindo esse procedimento por, aproximadamente, 3 vezes. 

3 - amparou-a e, imediatamente, deu-lhe água pedindo que levantasse a cabeça e respirasse fundo e devagar.

Constitui procedimento correto o que se afirma em:

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

21. As crianças e adolescentes têm direito de:

� Opinião e expressão.
� Crença e culto religioso.
� Participar da vida política, na forma da lei.
� Buscar refúgio, auxílio e orientação.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera esses aspectos como direitos:

A) à dignidade.
B) à igualdade.
C) ao respeito.
D) à liberdade.
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22. Sobre o processo de colocação em família substituta mediante guarda, tutela ou adoção, podemos afirmar.

1 - Os maiores de 12 anos de idade têm direito a emitir seu consentimento, colhido em audiência.
2 - Os grupos de irmãos deverão ser colocados na mesma família substituta e, se não for possível, em famílias 

vizinhas, para evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais, em virtude da proximidade.
3 - O grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade são levados em conta na apreciação do pedido.
4 - A família substituta poderá, a qualquer tempo, transferir a criança ou o adolescente a entidades governamentais, 

sem necessidade de autorização judicial.

Segundo o Eca, são afirmações corretas:

A) 1 e 3.
B) 2 e 3.
C) 3 e 4.
D) 1, 2, 4.

23. As medidas aplicáveis ao adolescente, que, depois do devido processo, for considerado responsável pelo 
cometimento de um ato infracional, são denominadas pelo Estatuto de: 

A) privação da liberdade.
B) medidas sócio-educativas.
C) remissão.
D) advertências.

24. Neste ano, uma candidata a membro do Conselho Tutelar de determinado Município apresentou em seu currículo os 
comprovantes dos seguintes dados:

1 - nascida no ano de 1991, 
2 - formada em Pedagogia,
3 - residente no município vizinho, a apenas 15 quilômetros de distância,
4 - comprovada idoneidade moral.

De acordo com o Estatuto, essa candidatura não pode ser formalizada em virtude:

A) do item 2 apenas.
B) dos itens 2 e 3 apenas.
C) do item 1 apenas.
D) dos itens 1 e 3 apenas.

25. De acordo com o ECA é correto afirmar.

A) O exercício efetivo de conselheiro constituirá serviço público relevante cumprido num período de 6 (seis horas) 
diárias.

B) Embora seja um órgão municipal, a remuneração dos conselheiros é de responsabilidade do Poder Público 
Estadual. 

C) Marido e mulher são impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar.
D) As ações do Conselho Tutelar são voltadas principalmente aos atendimentos de crianças que convivem com 

familiares usuários de drogas.

26. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) dispõe sobre a garantia de vaga na escola pública de 
educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que 
completar ___ anos de idade.

Completa o claro corretamente:

A) 4 (quatro).
B) 6 (seis).
C) 5(cinco). 
D) 7 (sete). 
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27. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, será oferecida em:

I - creches , ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II - jardim da infância – para crianças de três a quatro anos de idade.
III - pré -escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.

Constam da LDB, os itens:

A) I e II apenas.
B) II e III apenas.
C) I e III apenas.
D) I, II e III.

28. O Art. 32 da LDB foi alterado e passou a ter a seguinte redação: “O ensino fundamental obrigatório, com duração de 
____ anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos _____ anos de idade, terá por objetivo a formação básica do 
cidadão ...” : (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

Completam corretamente os respectivos claros:

A) 8 (oito) /   7 (sete).
B) 9 (nove)  /  6 (seis).
C) 9 (nove)  /  7 (sete)
D) 8 (oito)  /    6 (seis)

29. A LDB vem sofrendo alterações, inclusive abrangendo a parte curricular, e determina que nos estabelecimentos de 
ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo ___________. (Art. 26-A:
Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).  

A) da disciplina de Informática.
B) da disciplina da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras).
C) da disciplina de Ecologia.
D) da história e cultura afro-brasileira e indígena.

30. Identifique como (V) Verdadeiras ou (F) Falsas as afirmações sobre o ensino fundamental conforme consta na atual 
LDB:

(   ) O ensino fundamental regular será ministrado obrigatoriamente em Língua Portuguesa e Língua de Sinais, 
inclusive às comunidades indígenas. 

(   ) O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da 
aprendizagem ou em situações emergenciais.

(   ) O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, tendo como diretriz a Lei no

A sequência correta é:
   

8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. 

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

Leia atentamente o texto abaixo para responder as questões de 31 a 35.

Durante a infância, a criança aprende a amar e ser amada dentro de um contexto de dependência. O grande desafio 
da adolescência está em desvincular essas duas coisas. Para isso, o adolescente confronta continuamente os pais, 
como se os testasse: Posso ser amado mesmo na discordância? Se eu for diferente deles, ainda assim serei aceito? 
                                                                            (Lídia Aratangy. O sexo é um sucesso. São Paulo, Ática, 1989, p.134)

31. Em relação às idéias do texto, é FALSA a afirmação:

A) O adolescente confronta os pais com frequência.
B) O adolescente não quer ser amado pelos pais, por isso os confronta todo o tempo.
C) O adolescente questiona se pode ser amado, mesmo sendo diferente dos pais.
D) O adolescente testa os pais para saber se pode ser amado e aceito.
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32. O termo grifado está incorreto na frase:

A) O adolescente contesta, a fim de
B) O adolescente contesta, 

encontrar a própria identidade.
porque

C) O adolescente não é 
deseja testar os pais.

mal
D)

, é apenas contestador.
Onde há adolescentes, há contestação e mudanças.

33. A divisão silábica das palavras abaixo está correta, exceto em: 

A) de – sa – fio.
B) a – do – les – cên – cia.
C) dis – cor – dân – cia.
D) tes – tas – se.

34. Está incorreta a classificação dos pares de palavras na alternativa:

A) amar e odiar – palavras antônimas.
B) como (verbo comer) e como (conjunção) – palavras homônimas.
C) infância e adolescência – palavras parônimas.
D) desvincular e desligar – palavras sinônimas.

35. No fragmento “...a criança aprende a amar...”, as palavras grifadas classificam-se, respectivamente, como:

A) artigo e pronome.
B) artigo e preposição.
C) preposição e artigo.
D) pronome e artigo.

36. No recreio estão alunos da 5a a 8a série: 2/5 são da 5a série; 1/4 da 6a série; 2/8 da 7a série e 56 alunos são da 8a

série. No pátio da escola estão:

A) 580 alunos.
B) 488 alunos.
C) 560 alunos.
D) 548 alunos.

37. Para carimbar “PRESENTE” na caderneta escolar dos alunos o inspetor de alunos gasta 4 minutos para cada 20 
cadernetas carimbadas. No 1º período estudam 250 alunos. Se 6% deles faltaram, para carimbar as cadernetas dos 
presentes ele gastará, mantendo o mesmo ritmo:

A) 48 minutos.
B) 50 minutos
C) 45 minutos
D) 47 minutos.

38. O material escolar de um aluno da 5a série custou R$ 285,00. Se for pago a vista receberá um desconto de 8%, mas 
se for pago em 3 prestações, sem entrada, sofrerá um acréscimo de 0,8% ao mês de juros simples. Calcule a 
diferença do pagamento a vista e a prazo.

A) R$ 29,64.
B) R$ 28,54.
C) R$ 29,54.
D) R$ 28,64.

39. Calcule quantos alunos estudam numa escola sabendo-se que no período noturno estudam 102 alunos e que a 
distribuição dos alunos nos períodos manhã, tarde e noite é inversamente proporcional a 2, 3 e 5, respectivamente.

A) 533 alunos.
B) 545 alunos.
C) 518 alunos.
D) 527 alunos.

40. O pátio da escola é retangular e seu perímetro é 270m. Sabendo-se que o lado maior está para o lado menor assim 
como 6 está para 4, calcule sua área.

A) 4.274m².
B) 8.748m².
C) 4.374m².
D) 8.648m².
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41. A Secretaria da Educação e Desenvolvimento Cultural do Município de Bertioga tem dentre suas principais 
competências as seguintes diretrizes, EXCETO:

A) Desenvolver o intercâmbio com empresas particulares visando o lucro particular destas, além do incremento das 
atividades esportivas; incentivando e amparando as associações esportivas do Município em campeonatos e 
torneios dirigidos pelas diversas federações.

B) Promover e incentivar o desenvolvimento dos desportos, da recreação e da educação física no Município; 
estender às oportunidades e os meios para a iniciação à prática de desporto, da recreação e da educação física, 
à juventude em particular e a toda população em geral.

C) Desenvolver orientação técnico-pedagógica do pessoal docente e especialista, necessário à eficiência da 
educação; executar a coleta, tabular e analisar os dados relativos à educação para planejamento do Município e 
informações aos órgãos federais e estaduais.

D) Promover espetáculos esportivos e organizar, com a colaboração de entidades esportivas, competições e 
torneios; colaborar com as entidades públicas da esfera federal, estadual e municipal e entidades particulares 
que se dediquem à prática esportiva sem finalidades lucrativas.

42. Uma das primeiras obras de caráter militar do Brasil, erguida em paliçada primitiva num ponto estratégico de defesa 
do litoral (_________), para defesa territorial e da população portuguesa foi o (____________), o qual foi 
reconstruído em alvenaria após um incêndio provocado por ataques indígenas, transformando-se, posteriormente em 
um grande atrativo turístico. 

As palavras que completam de forma CORRETA respectivamente a frase acima são:

A) Nordeste e Forte São Tiago.
B) Sudeste e Forte São João.
C) Sudoeste e Forte São Luis.
D) Noroeste e Forte São Vicente.

43. A Lei Municipal 508/02 corresponde à:

I - Regulamentação de uma porcentagem de questões sobre a cidade de Bertioga nas provas dos concursos 
públicos para seleção de servidores municipais efetivos.

II - Regulamentação da implantação de cotas para cidadãos bertioguenses em concursos públicos para seleção de 
servidores municipais efetivos.

III - Regulamentação da remuneração dos servidores municipais efetivos, fixando um teto mínimo, bem como prevê 
futuros reajustes.

IV - Regulamentação da carga horária dos servidores municipais efetivos fixando períodos mínimos e máximos para 
a prestação de serviço ao Município. 

Em relação às asseverações acima responda:
  

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
C) Apenas a afirmativa I está correta.
D) Apenas a afirmativa IV está incorreta.

44. Os Sambaquis são:

� Um indício concreto da existência pré-histórica de populações paleoameríndias no litoral sudeste brasileiro.
� Amontoados de materiais calcários como conchas e esqueletos de moluscos, ossadas animais e humanas, além

de instrumentos de ossos e pedra que sofreram petrificação ao longo dos séculos.
� Uma rica fonte de pesquisas antropológicas, sendo que através deles é possível constatar o tipo de hábitos 

culturais e alimentares daquele povoado antepassado a nossa civilização.  
� Característicos do litoral brasileiro, e dão identidade regional lembrando constantemente da forte influência 

indígena na cultura local. 
� Também conhecidos como concheiros, casqueiros, berbigueiros e predominam em regiões costeiras de recorte 

acentuado, como baías, enseadas, restingas, ilhas próximas à costa ou estuários. 

Em relação aos conceitos acima responda:

A) Não são complementares entre si e não atingem a definição de “Sambaqui”.
B) Complementam-se parcialmente entre si, mas não atingem a definição de “Sambaqui”.
C) Os termos acima não correspondem à definição de “Sambaqui”.   
D) São complementares entre si, definindo o termo “Sambaqui”.
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45. O local hoje conhecido como “Morro da Senhorinha” era habitat natural de primatas, o que fez com que a população 
indígena habitante daquela região viesse a chamar a área onde hoje se situa Bertioga de “Morada dos Macacos 
Grandes”, que, na língua Tupi se diz:

A) Bertioca. 
B) Buriquioga.
C) Burtioca. 
D) Buriquioca.

46. Complete corretamente os claros sobre o Município de Bertioga:  
As cores oficiais são: ______, ______ e _______.
Comemora-se o aniversário em: __________.
O Santo Padroeiro é: ___________________.

A) verde – vermelho – azul; 19 de março; São Pedro.
B) verde – branco – amarelo; 19 de abril; São Geraldo.
C) verde – branco – azul; 19 de maio; São João Batista.
D) amarelo – branco – azul; 19 de junho; São Vicente.

47. Conhecida como a Capital Nacional do Índio, Bertioga realiza anualmente a “Festa Nacional do Índio”. Sobre este 
evento tradicional do Município assinale (V) verdadeiro e (F) falso.

(   ) Neste evento é possível conhecer sobre as diferentes etnias indígenas, degustar um pouco da culinária típica, 
pintar o corpo com pinturas de guerra e até fazer perguntas diretamente aos líderes representantes de cada 
tribo. 

(   ) A Festa Nacional do Índio teve sua primeira edição realizada em abril do ano de 2001, com o intuito principal de 
resgatar  e homenagear a cultura e as tradições dos povos indígenas.

(   ) Desde anteriormente à realização desta festa Bertioga já era conhecida como a Capital Nacional do Índio.
(   ) As exposições oferecidas trazem uma diversidade de possibilidades de manifestações culturais, tradições 

esportivas, artes, artesanato, além do grande atrativo que é a formação de grupos de turistas para visitação das 
aldeias dos representantes indígenas.

A seqüência CORRETA é:

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

48. As cidades do quadro abaixo têm seus limites em fronteira com o Município de Bertioga. Complete a tabela das 
CIDADES com o número correspondente a sua LOCALIZAÇÃO em relação ao Município de Bertioga.

A sequência que situa as cidades corretamente em relação à Bertioga é:
  
A) Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Salesópolis – III; Santos – I; Oceano Atlântico e Guarujá – IV; e São Sebastião 

– II.
B) Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Salesópolis – I; Santos – IV; Oceano Atlântico e Guarujá – II; e São Sebastião 

– III.
C) Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Salesópolis – IV; Santos – III; Oceano Atlântico e Guarujá – I; e São Sebastião 

– II.
D) Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Salesópolis – II; Santos – IV; Oceano Atlântico e Guarujá – III; e São Sebastião 

– I. 

LOCALIZAÇÃO 

Norte I 

 Sul II

Leste III

Oeste IV

CIDADES

São Sebastião

Oceano Atlântico e Guarujá

Santos

Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Salesópolis
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49. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

Sobre Bertioga pode-se afirmar que:

(   ) Situado na Praia da Enseada, em torno do Forte São João, o Parque dos Tupiniquins, em Bertioga possui 
grande área verde e abriga artefatos históricos, além de constituir um espaço livre para eventos, arte e cultura do 
Município.

(   ) Rica em vestígios e marcos históricos, Bertioga é testemunha de importantes fatos históricos, como a primeira 
missa católica realizada no Brasil pelos missionários catequizadores, com a participação e comunhão da 
população indígena.

(   ) O Município de Bertioga surge na história do Brasil como um importante ponto para a colonização além de 
assumir relevância estratégica no contexto de batalhas territoriais e colonialistas pelo fato de situar-se no 
caminho utilizado pelos franceses e tamoios.

(   ) Foi no antigo vilarejo de Bertioga, que o nobre e importante personagem Diogo de Braga, escreveu a primeira 
obra disseminada na Europa, descrevendo com riqueza de detalhes e gravuras a fauna, a flora e a cultura 
indígena encontradas no Brasil do descobrimento.

A sequência CORRETA é:

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

50. Fica no Município de Bertioga a pequena Vila de Itatinga onde se encontra uma das usinas hidrelétricas mais antigas 
do Brasil. Sobre esta vila pode-se afirmar que:

� O único acesso a Vila de Itatinga é feito ao final da rua Manoel Gajo, onde existe um pequeno Ferry Boat de 
onde é feita a travessia do rio Itapanhaú. 

� Após a travessia é necessário percorrer aproximadamente 7 km trilhos ao pé da Serra do Mar sobre um 
bondinho.

� O percurso é repleto de belas paisagens, é comum ver animais a solta, bem como belas cachoeiras e riachos.
� Na Vila de Itatinga moram cerca de 700 famílias dos trabalhadores da usina de Itatinga, que gera energia para o 

porto de Santos. 

Ao observar os dados acima entende-se que:

A) Apenas duas das afirmativas estão corretas.
B) Todas as afirmativas estão corretas.
C) Apenas uma das afirmativas está incorreta.
D) Apenas duas afirmativas estão incorretas.







