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Cargo: Inspetor de Alunos 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Leia o trecho abaixo e identifique os substantivos que estão 
nele conditos.  
“Certo dia, um cavalheiro, após uma discussão com outros 
hóspedes do hotel, resolveu abandonar o quarto que ocupava. Foi 
um escândalo. Gritos, súplicas, desmaios, bater de portas e 
tampas de malas, tudo isso chegou até fora, alarmando a 
vizinhança”.  
 
São substantivos do trecho, dentre outros:  
a) dia – cavalheiro – discussão – hotel – quarto – resolveu.  
b) portas – malas – tudo – bater – resolveu – vizinhança. 
c) cavalheiro – discussão – hóspede – hotel – escândalo – 

vizinhança.  
d) alarmando – vizinhança – fora – tampas – bater . 
 
02. Em “Certo dia, um cavalheiro, após uma discussão com outros 
hóspedes do hotel (...)”, as palavras grifadas constituem, 
respectivamente:  
a) artigo e artigo.  
b) numeral e numeral. 
c) artigo e numeral.  
d) numeral e artigo.  
 
03. As palavras delatou e dilatou, apesar de serem parecidas, têm 
significados muito diferentes. Complete as orações a seguir, 
utilizando apenas uma delas ou ambas, e marque a opção 
correta:  
“Ela __________ o irmão sem dó nem piedade.”  
“O chefe __________ o prazo para a entrega das declarações.”  
 
A resposta correta é:  
a) delatou – delatou.  
b) dilatou – dilatou.  
c) delatou – dilatou.  
d) dilatou – delatou.  
 
04. O significado para a palavra “anuro”, em “Era um simples 
anuro; não podia causar tanto estardalhaço num salão de baile.”, 
é: 
a) sem cor. 
b) atempora.  
c) sem cauda.  
d) sem similar.  
 
05. Está correta quanto à concordância a frase da alternativa:  
a) Aprecio-lhe as maneiras e a inteligência refinadas.  
b) Os originais dos livros variam muito comumentes.  
c) João e seu irmão casarão com a prima.  
d) Você e ele saiu.  
 
06.  A única alternativa que não se apresenta correta quanto à 
concordância é:  
a) Aquelas ali são pseudopoetas.  
b) Permaneçam alertas sempre que preciso.  
c) É meio-dia e meia.  
d) Um e outro merece crédito.  
 
07. Assinale o único item em que o emprego da crase não está 
correto:  
a) Refiro-me àquele casa.  
b) Dei instruções àquelas crianças.  
c) Vá àquele armazém ali em frente.  
d) Quando apresentei aquele professor aos alunos, houve muita 

satisfação.  
 
08. O feminino de elefante é:  
a) elefoa.  
b) elefante fêmea. 
 

c) aliá.  
d) elefona.  
 
09. Um adjetivo relativo às aves galiformes, como galinhas, perus 
ou faisões, está escrito na alternativa:  
a) galicismo. 
b) galicínio. 
c) galinhada.  
d) galináceo. 
 
10. “Ela incensou todo o altar antes de aspergir água-benta na 
sacristia.” As palavras grifadas têm, respectivamente, os 
significados de:  
a) perfumou e exalou. 
b) perfumou e borrifou.  
c) incentivou e salpicou.  
d) bajulou e respingou. 
 
11. O prefixo an- da palavra anarquia, tem o sentido de:  
a) negação.  
b) em torno de.  
c) oposição.  
d) separação.  
 
12. O sufixo -ete, da palavra lembrete, tem a conotação de:  
a) aumentativo da palavra. 
b) diminutivo da palavra.  
c) grau normal da palavra.  
d) superioridade da palavra.  
 
Matemática  
 
13. Um velocista percorre 250	����	
 em 12	
����	
. Se a 
distância aumentasse 40%, em quanto tempo ele completaria o 
trajeto nas mesmas condições e velocidade? 
a) 16,40	segundos. 
b) 14,60	segundos. 
c) 16,80	segundos. 
d) 8,57	segundos. 
 

14. Qual o valor de � na proporção 
�� !"#

$
=

�$ &'#

(
? 

a) 18 
b) 

�)

�
 

c) −42 
d) 21 
 
15. Qual o valor de 5	 ∙ 	 √8- ? 
a) 5	 ∙ 	√2 
b) 10 
c) 15 
d) 5	 ∙ 	√3 
 
16. Oito horas e dezenove minutos equivalem a quantos 
segundos? 
a) 81.900	segundos. 
b) 29.940	segundos. 
c) 8.190	segundos. 
d) 29.484	segundos. 
 
17. O painel do meu carro indicava que o tanque de combustível 
continha 

1

)$
 da capacidade total de litros. Eu abasteci o carro, 

completei o tanque e gastei 2$	66,48. Sabendo-se que o preço do 
litro desse combustível é 2$	2,77, quanto eu gastaria para 
completar o tanque caso ele estivesse vazio? 
a) 2$	398,99. 
b) 2$	140,44. 
c) 2$	144,40. 
d) 2$	144,04. 
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18. Qual o valor da expressão 
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Considere o seguinte problema para responder as questões de 
número 19 e 20. 
 
Lucas fez um exame de seleção para disputar uma vaga em uma 
empresa. A tabela abaixo mostra quantas questões ele acertou 
em cada matéria: 

Matéria Total de 
Questões 

Respostas Certas 

Português 40 28 
Matemática 30 24 

Conhecimentos 
Gerais 

20 12 

 
19. Em qual matéria Lucas obteve o melhor percentual de acerto 
e qual foi esse percentual? 
a) Português: 70%. 
b) Matemática: 80%. 
c) Matemática: 70%. 
d) Português: 80%. 
 
20. Em qual matéria Lucas obteve o pior percentual de acerto e 
qual foi esse percentual? 
a) Conhecimentos Gerais: 60%. 
b) Matemática: 70%. 
c) Conhecimentos Gerais: 40%. 
d) Conhecimentos Gerais: 50%. 
 
21. Um determinado produto que me custou 2$	24,60, foi vendido 
por um determinado valor. Nessa venda eu lucrei 5%. Por qual 
valor eu vendi esse produto? 
a) 2$	31,98. 
b) 2$	27,45. 
c) 2$	25,83. 
d) 2$	36,90. 
 
22. Eu trabalho com compra e revenda de produtos. Na segunda-
feira eu comprei um produto e paguei 2$	120,00. Na terça-feira eu 
revendi esse mesmo produto por um valor 25% mais caro. Na 
sexta-feira eu voltei a comprar esse mesmo produto, só que por 
um valor 24% mais barato em relação ao valor que eu vendi na 
terça-feira. Qual foi o valor que eu paguei pelo produto na sexta-
feira? 
a) 2$	116,00. 
b) 2$	118,80. 
c) 2$	114,00. 
d) 2$	121,20. 
 
23. Hoje meu pai tem 28 anos a mais do que eu. Daqui 17 anos 
ele terá o dobro da minha idade. Hoje, quais são as idades minha 
e do meu pai, respectivamente nessa ordem? 
a) 9 e 37 anos. 
b) 11 e 39 anos. 
c) 10 e 38 anos. 
d) 12 e 40 anos. 
 
24. Qual o conjunto solução da equação 2	 ∙ 	 �3� − 1# − �5� − 2# =
−3? 
a) 5 = 617. 
b) 5 = 6−37. 
c) 5 = 637. 
d) 5 = 6−47. 
 
Conhecimentos Gerais 

25. Consumismo é o ato de comprar produtos e/ou serviços sem 
necessidade e consciência. É compulsivo, descontrolado e que se 
deixa influenciar pelo marketing das empresas que comercializam 
tais produtos e serviços. É também uma característica do 
capitalismo e da sociedade moderna rotulada como “a sociedade 
de consumo”. 
São impactos negativos da sociedade de consumo, exceto: 
a) A conjunção de fatores emocionais, sociais, financeiras e 

psicológicas levam as pessoas a gastarem o que podem e o 
que não podem com a necessidade de suprir a indiferença 
social, a falta de recursos financeiros, a baixa autoestima, a 
perturbação emocional e outros. 

b) Ampliação de processos de alienação, exploração no trabalho 
e multiplicação de supérfluos que contribuem para o processo 
de degradação das relações sociais e entre sociedades. 

c) Aumento desenfreado do consumo que incentiva o desperdício 
e a grande quantidade de lixo. 

d) Expansão da coleta seletiva de lixo urbano e ampliação da 
rede de coleta de esgotos urbanos e das estações de 
tratamento. 

 
26. A presença da _____________________na estratosfera é 
muito importante para a existência de vida na Terra. Essa camada 
serve como filtro para os raios ultravioletas emitidos pelo Sol, que, 
ao atingir a superfície do planeta em grandes quantidades, podem 
causar danos à saúde. A expressão que completa corretamente a 
lacuna é: 
a) Camada Termosfera. 
b) Camada de Ozônio. 
c) Camada de Hidrogênio. 
d) Camada de Clorofluorcarbono. 
 
27. A caatinga constitui um dos domínios naturais do Brasil, 
caracterizando boa parte do espaço nordestino. Sobre esse 
domínio é incorreto afirmar que: 
a) A rede hidrográfica contém inúmeros rios temporários, isto é, 

que apresentam o leito seco em certas  épocas do ano. 
b) A vegetação predominante é espinhenta e de folhas pequenas, 

chamada xerófila. 
c) Se caracteriza pela semiaridez, o que dificulta a formação de 

vegetação perene. 
d) Os arbustos costumam perder, quase que totalmente, as folhas 

em épocas de seca - propriedade usada para evitar a perda de 
água por evaporação. 

 
28. Os municípios de Criciúma, Lauro Muller e Urussanga, 
localizados no sudoeste de Santa Catarina, destacam-se na 
produção de: 
a) Cítricos. 
b) Carvão mineral. 
c) Gado bovino. 
d) Café. 
 
29. A estrutura etária da população de um país reflete, de 
imediato, aspectos da sua situação sócioeconômica. Podemos 
afirmar que um país classificado como de população jovem 
apresentaria: 
a) Alto desenvolvimento econômico e mão de obra abundante. 
b) Vida média da população muito baixa e renda per capita muito 

elevada. 
c) Elevada taxa de crescimento vegetativo, com prejuízo do 

desenvolvimento econômico. 
d) População homogênea e bem distribuída por idades, mas com 

baixa renda per capita. 
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30. Observe a imagem abaixo. 

 
 
Ela representa o efeito de lançamento: 
a) De um míssil tomarroki. 
b) De uma nave espacial. 
c) De um satélite de comunicação. 
d) De uma bomba nuclear. 
 
31. Segundo crônica local __________________, grande 
latifundiária da região, loteou sua propriedade em glebas de 10 a 
30 alqueires, reservando uma área de três alqueires, às margens 
do Córrego Barreirão, para formação do povoado – gênese – do 
município de Orindiúva. 
 

http://spcidades.com.br/cidade.asp?codigo=573 
 
O nome da latifundiária que completa a lacuna do texto é: 
a) Maria Batistina Dias. 
b) Maria Helena Corrêa. 
c) Maria de Lourdes Ferreira. 
d) Maria Angélica Pereira. 
 
32. Por volta de 1929, no povoado Vila Toledo – gênese da 
formação do município de Orindiúva – o topógrafo 
________________ providenciou a abertura das primeiras ruas 
nas quais se estabeleceram os comerciantes Deolino Furtado, 
João Pires e Antônio Milanês. 
 

http://spcidades.com.br/cidade.asp?codigo=573 
 
O nome do topógrafo que preenche adequadamente a lacuna do 
texto é: 
a) Ananias Veloso. 
b) Luiz Matoso. 
c) Juca Veloso. 
d) Joaquim Matoso. 
 
33. É um tipo de vegetação de transição que ocorre entre a região 
norte e nordeste do Brasil, região denominada de meio-norte que 
abrange os estados do Maranhão, Piauí e norte do Tocantins.  
Composta por babaçu, carnaúba, oiticica e buriti. Trata-se: 
a) Dos cerrados. 
b) Da Mata dos Cocais. 
c) Da Mata Atlântica. 
d) Da caatinga. 
 
34. Atribuir exclusivamente ao clima a responsabilidade sobre os 
deslizamentos catastróficos nas encostas existentes nas cidades 
brasileiras como as do Rio de Janeiro e São Paulo, é esconder as 
verdadeiras causas. São fatores envolvidos nesse processo, 
exceto: 
a) Desmatamento. 
b) Ocupação humana desordenada e irregular. 
c) A forma de relevo e estrutura geológica do terreno. 
d) Emissão de gases estufas pela queima de combustíveis 

fósseis. 
 

35. A globalização da economia esta provocando uma profunda 
transformação dos espaços industriais em todo o mundo. 
O processo de reestruturação das atividades industriais dos 
últimos anos atingiu de forma substantiva o setor automotivo 
mundial e brasileiro. A partir de uma política de abertura de 
mercado no início dos anos 1990, as montadoras multinacionais 
não só investiram mais na construção de novas fábricas como 
também saíram em busca de novos territórios fora das áreas 
geográficas tradicionais de produção de veículos. Isto permitiu à 
região Sul do Estado do Rio de Janeiro se engajar na disputa 
pelos novos investimentos. Assim ima grande montadora de 
automóveis que opera no país anunciou a instalação de uma nova 
fabrica em Resende (RJ), distante de suas instalações mais 
antiga no ABCD e vale do Paraíba. Esse processo é chamado de: 
a) Descentralização do capital. 
b) Desconcentração industrial. 
c) Esvaziamento industrial. 
d) Concentração industrial. 
 
36. Em virtude de sua grande extensão longitudinal o Brasil 
compreende três fusos horários..  Todos os fusos horários 
brasileiros estão a _________ do meridiano inicial, portanto com 
horas __________________ em relação ao Meridiano de 
Greenwich.  
As expressões que completam corretamente as lacunas do texto 
são: 
a) Leste – atrasadas. 
b) Oeste – adiantadas. 
c) Leste – adiantadas. 
d) Oeste – atrasadas. 
 
37. Realizado pela primeira vez em janeiro de 2001, na cidade de 
Porto Alegre (RS) é uma entidade, constituída por diversas 
organizações governamentais e não governamentais, que 
combate as idéias globalizantes do neoliberalismo.  A entidade a 
que se refere o texto é: 
a) Fórum Social mundial - FSM. 
b) Fórum Econômico Mundial – FEM. 
c) Conferência Mundial sobre Meio Ambiente - CFMA. 
d) Conferência de Educação para Todos – CET. 
 
38. O conflito em torno da posse e da luta pela terra no Pontal do 
Paranapanema, agora, aguçado pelo processo de expansão da 
agroindústria canavieira. Se há mais de dois séculos esta região 
sofre seguidos processos de pilhagem, jogadas e manobras de 
todo tipo para regularizar essas terras, atualmente, o capital 
agroindustrial canavieiro se apresenta como o salvador dos 
problemas do pontal, posto que as pastagens degradadas do 
Oeste de São Paulo estariam sendo substituídas pelas práticas 
mais modernas e tecnicamente mais recomendáveis para o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental, inclusive, 
servindo agora como pretexto para a legitimação das áreas 
historicamente disputadas.  O conflito nessa região envolve a 
atuação de três atores sociais. Assinale a alternativa que não 
consta um ator desse processo: 
a) Governo. 
b) Latifundiários. 
c) Pequenos produtores familiares. 
d) Trabalhadores sem-terra. 
 
39. Nas cidades brasileiras os grupos privilegiados adotam formas 
de controle do território, com práticas de exclusão se apropriam 
das áreas mais valorizadas. Esse processo denomina-se: 
a) Apartheid social. 
b) Segregação socioespacial. 
c) Divisão social. 
d) Guetos étnicos.  
 
40. Conforme artigo 108º da Lei Orgânica do município de 
Orindiúva o Poder Público em relação aos servidores municipais 
adotará medidas preventivas de,_____________e___________ 
conforme normas do Ministério do Trabalho e Previdência Social.  
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As expressões que completam adequadamente as lacunas do 
texto são:  
a) Perturbações físicas e psicológicas de qualquer natureza. 
b) Acidentes e doenças de trabalho.  
c) Higiene do ambiente de trabalho e perturbações neurológicas. 
d) Perturbações físicas e assédio moral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




