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Leia o texto para responder a questão de nº 01. 

Ver imagens fofinhas é bom para a produtividade 

 
Cuti cuti 
Fala a verdade: você bateu o olho no gatinho aí em cima e 
ensaiou um “oooooun”, né? Talvez não tenha contido um 

sorrisinho. Se bobear, até chamou alguém para ver 
também. Normal, imagens desse tipo, que transbordam 

fofura, estimulam a sensibilidade de quase todo mundo. 

Daí psicólogos da Universidade da Virginia (EUA) 
resolveram testar se essa emoção causada pela “exposição 

à fofura” tem algum efeito sobre o nosso comportamento. 
E tem sim. Em dois experimentos (com participantes de 

ambos os sexos, para ninguém dizer que é “coisa de 

mulherzinha”), voluntários que viram fotos de cães e gatos 
filhotes (que são naturalmente fofos) tiveram um 

desempenho bem melhor no jogo Operação (aquele em 
que você vai removendo órgãos do boneco com uma 

pinça, sabe?) do que os que viram fotos de bichos já 

crescidos. Os pesquisadores dizem que a exposição à 
fofura nos faz agir, inconscientemente, com mais 

“cuidado” e “gentileza”, o que, além de melhorar a 
coordenação motora, resulta num trabalho mais bem feito. 

Pode contar para o seu chefe. 
 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto imagens das fofuras dos bichinhos: 
a) deixa a pessoa mais distraída. 

b) deixa a pessoa mais feliz. 
c) deixa a pessoa mais sensível e desatenta. 

d) deixa a pessoa mais cuidadosa e gentil. 

 
QUESTÃO 02 

Assinale a alternativa em que a palavra seja uma 
proparoxítona: 

a) psicólogos. 
b) operação. 

c) você. 

d) né. 
 

QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa em que a palavra seja um 

substantivo coletivo: 

a) terreiro. 
b) lugares. 

c) bonecos. 
d) legião. 

 

 
 

QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa em que a frase seja composta por 

figuras de linguagem. 
a) Segundo os pesquisadores a cobra era venenosa. 

b) Este gatinho é uma fofura. 
c) Ele ficou uma fera. 

d) A flor que ele me deu murchou. 

 
QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa em que a palavra seja um pronome 
demonstrativo: 

a) nosso. 
b) aquilo. 

c) algum. 

d) quem. 
 

QUESTÃO 06 
Em 20 minutos Felipe consegue analisar 30 casos. Em uma 

hora ele analisará ____________ casos. 

a) 60. 
b) 70. 

c) 80. 
d) 90. 

 
QUESTÃO 07 

25 % de 160 é: 

a) 20. 
b) 30. 

c) 40. 
d) 50. 

 

QUESTÃO 08 
Ao passar 8,0 metros em centímetros teremos _______ 

cm. 
a) 80. 

b) 800. 

c) 8000. 
d) 80000. 

 
QUESTÃO 09 

A soma dos meus jogos, com os jogos do meu irmão que 
tem 27 jogos a mais que eu dá 57. Quantos jogos eu 

tenho? 

a) 10. 
b) 15. 

c) 20. 
d) 25. 

 

QUESTÃO 10 
Ao convertermos 4620 em minutos teremos __________ 

minutos. 
a) 57. 

b) 67. 
c) 77. 

d) 87. 

 
QUESTÃO 11 

São atitudes éticas no trabalho, EXCETO: 
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a) Educação e respeito entre os funcionários. 

b) Cooperação e atitudes que visam à ajuda aos colegas 

de trabalho. 
c) Respeito à hierarquia dentro do local de trabalho. 

d) Busca de crescimento profissional sem levar em conta 
que algumas atitudes podem prejudicar outros colegas 

de trabalho. 

 
QUESTÃO 12 

Cidadania é a expressão concreta do exercício da 
democracia. Exercer a cidadania plena é ter direitos: 

a) religiosos, políticos e sociais. 
b) civis, políticos e sociais. 

c) civis, políticos e religiosos. 

d) civis, religiosos e sociais. 
 

QUESTÃO 13 
Analise as informações abaixo referentes aos primeiros 

socorros em caso de Fraturas e responda: 

I-Se a fratura for exposta, cubra o ferimento com gaze ou 
pano limpo.  

II-Em hipótese alguma tente realinhar o membro ou 
retornar o osso, isso pode agravar a situação;  

III-Imobilize a região lesada com tábua, papelão ou 
madeira, envolvendo uma faixa; 

IV-Em caso de sangramento incessante (hemorragia), 

realize uma leve compressão com pano limpo. 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

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

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 14 

Nas últimas semanas tivemos um aumento considerável 
nos preços ___________. 

a) dos alimentos. 

b) dos vestuários. 
c) da gasolina. 

d) da conta de luz. 
 

QUESTÃO 15 
Para evitar acidentes no local de trabalho, é essencial que 

se veja claramente aquilo com que se está trabalhando. A 

maioria dos objetos deve ficar a; 
a) 10 centímetros de distância dos olhos. 

b) 20 centímetros de distância dos olhos. 
c) 50 centímetros de distância dos olhos. 

d) 90 centímetros de distância dos olhos. 

 
QUESTÃO 16 

Conforme o Inciso VIII do Artigo 12 da Lei Federal 
9394/96, os estabelecimentos de ensino, terão a 

incumbência de notificar ao; 
a)  Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 

Comarca e ao respectivo representante do Ministério 

Educação a relação dos alunos que apresentem 
quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do 

percentual permitido em lei.(Incluído pela Lei nº 

10.287, de 2001). 

b) Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério 

Público a relação dos alunos que apresentem 
quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do 

percentual permitido em lei.(Incluído pela Lei nº 

10.287, de 2001). 
c) Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 

Comarca e ao respectivo representante do Ministério 
Público a relação dos alunos que apresentem 

quantidade de faltas acima de setenta e cinco por cento 
do percentual permitido em lei.(Incluído pela Lei nº 

10.287, de 2001). 

d) Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério da 

Educação a relação dos alunos que apresentem 
quantidade de faltas acima de setenta e cinco por cento 

do percentual permitido em lei.(Incluído pela Lei nº 

10.287, de 2001). 
 

QUESTÃO 17 
O Inciso I do Artigo 24 da Lei Federal 9394/96 estabelece 

a carga horária: 
a) máxima 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. 

b) 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. 
c) máxima 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. 

d) 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. 

 
QUESTÃO 18 

O Artigo 59 da Lei Federal 9394/96 determina  que os 

sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação:  (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013) 

I- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas 
necessidades; 

II-terminalidade específica para aqueles que não puderem 
atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 

fundamental, em virtude de suas deficiências, e 
aceleração para concluir em menor tempo o programa 

escolar para os superdotados; 

III-professores com especialização adequada em nível 
médio ou superior, para atendimento especializado, 

bem como professores do ensino regular capacitados 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1


PROVA OBJETIVA – PROCESSO SELETIVO –FUNÇÃO–1.15-INSPETOR DE ALUNOS -CACONDE – SP - 2013 

3 
 

para a integração desses educandos nas classes 

comuns; 

IV-educação especial para o trabalho, visando a sua 
efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 

condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, 

mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 

como para aqueles que apresentam uma habilidade 
superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 

V-acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do 

ensino regular. 
a) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 

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

c) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 19 

Segundo a Lei Federal 8069/90 o Artigo 2º afirma que 

considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa 
até: 

a)  dez anos de idade completos, e adolescente aquela 
entre onze e dezoito anos de idade. 

b) onze anos de idade incompletos, e adolescente aquela 
entre doze e dezoito anos de idade. 

c) doze anos de idade completos, e adolescente aquela 

entre treze e dezoito anos de idade. 
d) doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela 

entre doze e dezoito anos de idade. 
 

QUESTÃO 20 

Segundo o Artigo 245 da Lei Federal 8069/90, deixar o 
médico, professor ou responsável por estabelecimento de 

atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou 
creche, de comunicar à autoridade competente os casos 

de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente. 
Terá como forma de pena:  

a) multa de um a cinco salários de referência, aplicando-
se o dobro em caso de reincidência. 

b) multa de três a dez salários de referência, aplicando-se 
o dobro em caso de reincidência. 

c) multa de três a vinte salários de referência, aplicando-

se o dobro em caso de reincidência. 
d) multa de cinco a vinte salários de referência, aplicando-

se o dobro em caso de reincidência. 
 

QUESTÃO 21 

Você notou na hora do intervalo que um aluno está isolado 
e chorando. Nesse caso você deve fazer, EXCETO: 

a) perguntar ao aluno se ele está se sentindo bem. 
b) avisar a professora o que está ocorrendo. 

c) levar o aluno até a sala da coordenação e direção. 
d) ligar para os pais imediatamente, mesmo sem avisar 

seus superiores. 

 
 

 

QUESTÃO 22 

Um aluno está se queixando de dor de cabeça, nesse caso 

o correto a fazer é, EXCETO: 
a) levar o aluno até ao banheiro e pedir para ele lavar o 

rosto e a nuca. 
b) avisar a coordenação. 

c) avisar a professora. 

d) dar imediatamente um analgésico, mesmo sem a 
autorização dos pais, pois é uma emergência. 

 
QUESTÃO 23 

Você notou uma confusão durante o intervalo e foi ver o 
que estava ocorrendo. Ao perguntar aos alunos o que 

estava acontecendo, os mesmos, agiram de forma mal 

educada e truculenta com você. Nesse caso, você NÃO 
deve fazer: 

a) não levar a provocação em consideração. 
b) agir com rigidez com os alunos, mesmo que seja 

necessário usar palavras de baixo calão. 

c) levá-los imediatamente para a coordenação e ou 
direção. 

d) avisar a professora que os alunos se ausentarão da sala 
de aula e explicar o motivo. 

 
QUESTÃO 24 

Analise as informações abaixo no que se refere às 

atribuições do inspetor de alunos e responda: 
I-organizar a entrada e saída dos alunos; 

II-zelar pela disciplina dos alunos dentro e fora das salas 
de aula; 

III-organizar a fila para a merenda; 

IV-acatar as orientações dos superiores e tratar com 
respeito os funcionários da unidade escolar e os 

usuários dos serviços educacionais; 
V- orientar os alunos quanto à manutenção da limpeza da 

escola; 

a) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II, III,  IV e V estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 25 

Pediram para que você ajudasse a servir a merenda 

durante o intervalo das crianças. A higiene nesse caso é 
fundamental e para a higienização das mãos o 

recomendado a usar é: 
a) sabão neutro. 

b) detergente. 

c) álcool. 
d) lenços umedecidos à base d’água. 

 

 

 

 


