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Leia o texto abaixo para responder as questões 

de nº 01 à 02. 

Manter corpo hidratado no inverno é essencial, 

alerta especialista da USP. 

Apesar de as pessoas costumarem sentir menos 

sede no inverno, manter o corpo bem hidratado 

nessa época do ano é fundamental para seu 

bom funcionamento e evitar doenças típicas da 

estação, alerta o professor e pesquisador 

Antonio Herbert Lancha Júnior, especialista em 

educação física e nutrição da Universidade de 

São Paulo (USP). 

Em entrevista à Agência Efe, Lancha, que 

também foi professor visitante do Human 

NutritionResearch Center onAging da 

Universidade Tufts, em Massachusetts (EUA), 

disse que no inverno as pessoas se esquecem de 

redobrar a atenção para a ingestão de líquidos 

- algo essencial, já que o corpo é composto por 

60% de água e esse conteúdo tem que ser 

renovado permanentemente. 

"A hidratação é muito mais do que tomar um 

copo de água. A reposição tem que ser 

permanente e variada. Quanto mais 

diversificada a fonte de hidratação, maior a 

possibilidade do indivíduo se manter hidratado", 

disse Lancha, que recomenda atenção especial 

para lactantes e crianças, cujos corpos têm 

uma porcentagem de água ainda maior.(....) 

 
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-

noticias/efe/2013/05/07/manter-corpo-hidratado-no-inverno-e-

essencial-alerta-especialista-da-usp.htm em 07/05/2013 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto acima todas as 

alternativas estão corretas exceto: 

a) O corpo é composto por 60% de água. 

b) Lactantes e crianças não devem tomar muita 

água durante o inverno. 

c) É muito importante hidratar o corpo no 

inverno para evitar doenças. 

d) As pessoas precisam redobrar a atenção 

para a ingestão de líquidos durante o inverno. 

 

QUESTÃO 02 

No trecho “...atenção especial para lactantes e 

crianças, cujos corpos têm uma porcentagem 

de água ainda maior.” O termo destacado 

trata-se de um: 

a) pronome demonstrativo 

b) pronome possessivo 

c) pronome relativo 

d) pronome pessoal 

 

QUESTÃO 03 

Observe as seguintes orações: 

I) O operário feriu-se no trabalho. 

II) Mandaram buscá-lo em casa. 

III) Fizeram-nos esperar. 

IV) Não há nada entre eu e ti. 

Quanto à colocação dos pronomes em 

destaque podemos afirmar que: 

a) As orações dos quatro itens apresentam 

colocação pronominal correta. 

b) As orações I, II e III estão corretas. 

c) As orações dos quatro itens apresentam 

colocação pronominal incorreta. 

d) As orações I, III e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 04 

Lendo atentamente as orações dos períodos 

a seguir, indique a única alternativa que 

apresenta erro quanto à pontuação: 

a) Enquanto o marido pescava, Ana 

preparava o jantar. 

b) O vento assoprou tão forte que arrancou 

mais de uma árvore. 

c) “ Dali eu via sem ser visto a sala de visitas.” 

(Lúcio de Mendonça) 

d) “ –Que tem isso? perguntava-lhe eu.” 

(Machado de Assis) 

 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa que apresenta oração 

com sujeito oculto. 

a) Viajarei amanhã. 

b) Paulo e Ricardo nadavam ao lado da 

canoa. 

c) Regina comprou um livro. 

d) Come-se bem naquele restaurante. 

 

QUESTÃO 06 

Na frase: “ Estive na cidade maravilhosa a 

duas semanas atrás.”  A expressão em 

destaque trata-se de uma: 

a)Paráfrase 

b) Ideia central 

c) Perífrase 

d) Síntese 
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QUESTÃO 07 

Examinando a grafia das seguintes palavras: 

I) enxaqueca 

II) analisar 

III)contrareforma 

IV) ansioso 

Podemos afirmar que: 

a) As palavras I, II e IV estão corretas 

b) Todas as palavras estão incorretas 

c) Apenas a palavra IV está incorreta 

d) Todas as palavras estão corretas 

 

QUESTÃO 08 

Nas frases: “ A Helena estuda à noite.” “ Ambas 

as mãos estavam feridas.” “ A opinião dela era 

importante para nós.” As palavras destacadas 

classificam-se respectivamente como: 

a)artigo indefinido / numeral / pronome 

demonstrativo 

b)numeral / numeral / pronome possessivo 

c)artigo definido / numeral / pronome possessivo 

d)artigo definido / numeral /  pronome 

demonstrativo 

 

QUESTÃO 09 

Assinale a opção que apresenta a regência 

imprópria. 

a) Não a via desde o mês passado. 

b) Fomos à cidade pela manhã. 

c) Informou ao cliente que o produto chegara. 

d) Avisou-lhe de que o cheque foi pago. 

 

QUESTÃO 10 

Assinale a opção que completa corretamente 

as lacunas da frase: 
“A......................de um ataque terrorista provoca 

uma grande...............na humanidade.” 

a) expectativa / tenção 

b) expectativa / tensão 

c) espectativa / tensão 

d) espectativa / tenção 

 

QUESTÃO 11 

Ao chegar em casa João resolveu fazer uma  

vitamina. Em sua geladeira tinha 12 maças, 3 

mamões e 12 morangos. Ao fazer a vitamina ele 

usou 1/4 das maçãs, 1/3 dos mamões e 3/4 dos 

morangos. Quantas frutas João utilizou para 

fazer a sua vitamina? 

a) 27 

b) 12 

c) 24 

d) 13 

 

QUESTÃO 12 

Qual a solução para a seguinte expressão 

aritmética: 

 

 

a) 11/12 

b) 12/15 

c) 4/15 

d) 13/12 

 

QUESTÃO 13 

Uma vendedora de aviamentos vendeu 3/7 

de um rolo de fita de cetim e ainda lhe 

restaram 12 metros. Qual o comprimento 

total da fita de cetim contida no rolo? 

a) 37 m 

b) 12 m 

c) 21 m 

d) 36 m 

 

QUESTÃO 14 

Uma corrida de moto deveria ter início às 10h 

13min 49s, no entanto devido a péssimas 

condições climáticas teve início apenas Às 

11h 42min 59s. O primeiro colocado cruzou a 

linha de chegada às 12h 37 min 15s. Em 

quanto tempo o primeiro colocado cumpriu 

a prova? 

a) 00h 54min 16s 

b) 01h 05min 44s 

c) 00h 54min 16s 

d) 01h 54min 16s 
 

QUESTÃO 15 

Um corpo descreveu uma dada trajetória ao 

percorrer uma distância de 133 m e 42 cm, 

como podemos exprimir essa distância em 

quilômetros? 

a) 0,13342 

b) 1,4233 

c) 1,3342 

d) 0,175 

 

QUESTÃO 16 

Segundo os cálculos de um engenheiro, 

para se construir um muro de 4 metros de 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




             PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA – SP 
         CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01 /2013 

              PROVA OBJETIVA – CARGO: 2.05 – ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – 
(ANTIGO INSPETOR DE ALUNOS) 

 

                                                                                                                                                                                                                          IBC-  Página 3 
 

 

altura seriam necessários cerca de 4350 tijolos. 

Sabendo que as grandezas são proporcionais, 

qual seria a quantidade necessária de tijolos 

para se construir um muro com o triplo da 

altura? 

a) 17050 

b) 17400 

c) 13500 

d) 13050 

 

QUESTÃO 17 

Um garoto possui em seu bolso cerca de 8 

moedas sendo que 37,5% delas são moedas de 

dez centavos. Qual o número de moedas 

diferentes de dez centavos que esse garoto 

possui?  

a) 4 

b) 5 

c) 3 

d) 7 

 

QUESTÃO 18 

Em uma viagem, um turista levou consigo o valor 

de R$5.000,00, ao realizar sua primeira compra 

gastou cerca de R$450,00. Quantos por cento 

da quantia total levada ele gastou? 

a) 9% 

b) 11% 

c) 18% 

d) 19% 

 

QUESTÃO 19 

Qual o valor da área destacada em cinza  

 

 
 

a) 8 m² 

b) 96 m² 

c) 4 m² 

d) 36 m² 

 

QUESTÃO 20 

Qual será a medida da capacidade, em litros, 

de um recipiente de água, de forma esférica 

cujo raio é de 2 m. Por simplificação adote π = 

3. Dado que 1 m³ = 1000 l. 

a) 32 l 

b) 32 m³ 

c) 32000 l 

d) 32000 m³ 

 

QUESTÃO 21 

Assinale a alternativa que não contempla 

corretamente um endereço de um sitio 

eletrônico: 

a) www.gmail.com 

b) www.mec.gov.br 

c) www.indaiatuba.sp.gov.br  

d) www.windows.ask.br 

 

QUESTÃO 22 

O conjunto de programas destinados a 

resolver tarefas específicas, onde o mercado 

de trabalho tem sido cada vez mais 

exigente, quase que obrigando os 

profissionais em geral a conhecerem os 

principais deles é denominado de: 

a) Software 

b) Hardware 

c) Microware 

d) Bussware 

 

QUESTÃO 23 

A unidade básica de armazenamento de 

informação em um disco de computador é 

chamada Arquivo. Arquivos são informações 

digitais, que via de regra são armazenadas 

de forma magnética (HD, disquete, etc.) ou 

ótica (CD) em discos. 

Os arquivos podem ser classificados 

basicamente em: 

I - de programas;  

II - de dados;  

III - de som;  

IV - de imagens. 

a) I e II apenas são corretos 

b) III e IV apenas são corretos 

c) I e IV apenas são corretos 

d) I, II, III e IV são corretos 

 

QUESTÃO 24 

Podemos salvar um documento no Word 

usando as seguintes maneiras, exceto: 

a) Utilizando o comando salvar no menu 

arquivo; 
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b) Clicando no botão salvar na barra de 

ferramentas padrão; 

c) Usando a combinação das teclas Ctrl + B; 

d) Usando a combinação das teclas Alt + L. 

 

QUESTÃO 25 

Assinale a alternativa que contempla 

corretamente uma Vantagem na utilização da 

intranet: 

a) Os usuários não utilizam o mesmo ambiente 

da INTERNET; 

b) Otimização de recursos, pois aumenta a 

utilização de alguns hardware como por 

exemplo impressoras e modems, já que existe 

a possibilidade de serem compartilhados; 

c) Compartilhar os dados entre diversos 

computadores da Corporação; 

d) Aumento de tempo de busca de uma 

informação, pois com a utilização dos sites 

internos de cada setor da Corporação, na 

INTERNET, conseguimos ter uma resposta 

lenta, porém objetiva. 

 

QUESTÃO 26 

Ética é um conjunto de valores morais e 

princípios que norteiam a conduta humana na 

sociedade. A ética serve para que haja um 

equilíbrio e bom funcionamento social, 

possibilitando que ninguém saia prejudicado. 

Neste sentido, a ética, embora não possa ser 

confundida com as leis, está relacionada com o 

sentimento de justiça social, construída por uma 

sociedade com base em valores: 

a) Físicos e Psicológicos 

b) Históricos e Culturais 

c) Sociais e Indiciais 

d) Civis e Militares 

 

QUESTÃO 27 

O Consumo Consciente é o ato de adquirir e 

usar bens de consumo, alimentos e recursos 

naturais de forma a não exceder as 

necessidades. As atitudes de consumo 

consciente ajudam a preservar o meio 

ambiente, além de ser também uma questão 

de  

a) Cidadania. 

b) Moralidade. 

c) Obrigatoriedade. 

d) Entretenimento. 

 

QUESTÃO 28 

De acordo com os direitos individuais e 

coletivos, assinale a alternativa incorreta: 

a) homens e mulheres não são iguais em 

direitos e obrigações, nos termos da 

Constituição. 

b) ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei. 

c) ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante 

d) é livre a manifestação do pensamento, 

sendo vedado o anonimato. 

 

QUESTÃO 29 

Sobre as condutas e relacionamentos no dia 

a dia de trabalho, é correto afirmar: 

a) Ajude quando pedirem, se vanglorie, não 

dê créditos quando a ideia não for sua. 

Olhe para os outros enquanto eles falam 

com você. 

b) Pontualidade é muito bom. Chegue, se 

possível, mais cedo nas reuniões e procure 

se preparar antes para elas. 

c) Opiniões diferentes acontecem o tempo 

todo. Mostre seu ponto de vista mas 

nunca desrespeite o próximo. Se for 

desrespeitoso, retruque, pois você não 

quer ficar com uma imagem ruim no 

trabalho. 

d) Assuma sempre uma atitude parcial, 

pessoal e com isenção. 

 

QUESTÃO 30 

São ações corretas no atendimento de 

primeiros socorros para acidentes com 

parada cardíaca, todas abaixo, exceto: 

a) Ausência de pulso. 

b) Verificar batimentos cardíacos. 

c) Verificar respiração. 

d) Verificar inchaço nos membros inferiores. 

 

QUESTÃO 31 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta: 

Nos atendimentos de fraturas expostas, deve 

proceder da seguinte maneira: 

I - Coloque o membro acidentado em 

posição tão natural quanto possível. 

II - Ponha talas sustentando o membro 

atingido. 
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III - movimentar o menos possível 

IV – Não use panos ou outro material macio 

para alcochoar as talas, a fim de evitar danos à 

pele. 

a) I e II apenas são procedimentos corretos. 

b) III apenas é um procedimento correto. 

c) III e IV apenas são procedimentos corretos. 

d) I, II e III apenas são procedimentos corretos. 

 

QUESTÃO 32 

A Comissão de Ética da Presidência da 

República pediu informações ao recém-

nomeado ministro Guilherme Afif Domingos, que 

se manteve no cargo de vice-governador de 

São Paulo. A comissão enviou um ofício a Afif, 

em que questiona se ele renunciou ao salário de 

um dos dois cargos e se vai manter o gabinete e 

cumprir obrigações oficiais em São Paulo. O 

Vice governador  foi nomeado recentemente 

ao Ministério: 

a) de Micro e Pequenas Empresas. 

b) De Previdência Social. 

c) De Minas e Energia. 

d) De Transportes. 

 

QUESTÃO 33 

Toda e qualquer lesão decorrente da ação do 

calor sobre o organismo é uma queimadura. 

Assinale a alternativa correta referente aos 

cuidados com as queimaduras: 

a) não aplique unguentos, graxas e bicarbonato 

de sódio ou outras substancias em queimaduras. 

b) retire todos os corpos estranhos 

imediatamente após acontecer a queimadura. 

c) fure as bolhas assim que aparecerem 

d) toque as áreas afetadas com as mãos 

desprotegidas 

 

QUESTÃO 34 

Segundo o Art. 18 da lei Federal 8069/96 é dever 

de quem velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor? 

a) Apenas da família 

b) Apenas do Estado 

c) Apenas da escola 

d) De Todos 

 

 

QUESTÃO 35 
De acordo com o Art. 3º da lei Federal 

9394/96 o ensino será ministrado com base 

nos seguintes princípios, dentre outros: 

a) Não valorização da experiência intra-

escolar. 

b) vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas políticas. 

c) garantia de padrão de qualidade. 

d) consideração com a diversidade étnico-

nacional 

 

QUESTÃO 36 

São funções do Assistente de Administração 

e Serviços Públicos (antigo Inspetor de 

alunos), todas abaixo, exceto: 

a) Zelar pela disciplina dos alunos, 

b) Inspecionar comportamento, organização 

de entrada e saída dos mesmos, 

c) Substituir a aula se o professor não 

comparecer  

d) Observar o uso do uniforme 

 

QUESTÃO 37 

Considerando a monitoria escolar, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

I- monitorar o deslocamento e 

permanência dos alunos nos corredores 

e banheiros da unidade escolar; 

II- informar ao diretor ou ao diretor-adjunto, 

a permanência de pessoas não-

autorizadas no recinto da unidade 

escolar; 

III- encaminhar à orientação educacional 

e/ou supervisão escolar o aluno 

retardatário e não permitir, antes de 

findar os trabalhos escolares, a saída de 

alunos sem a devida autorização; 

IV- prestar assistência, no que lhe couber, ao 

aluno que adoecer ou sofrer qualquer 

acidente, comunicando o fato de forma 

imediata à autoridade escolar 

competente; 

V- levar ao conhecimento do diretor 

escolar os casos de infração e 

indisciplina; 

a) I, II e V apenas são verdadeiras 

b) II, III e IV apenas são verdadeiras 

c) I e V apenas são verdadeiras 

d) I, II, III, IV e V são verdadeiras 
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QUESTÃO 38 

Analise a tirinha abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
a) A tirinha representa a falta de autoridade do professor, o que ocasionou o episódio de 

indisciplina de Calvin 

b) A tirinha representa a imaturidade de Calvin, o que ocasionou a indignação da professora, 

e causou o episódio de Indisciplina de Calvin 

c) A tirinha representa a falta de comunicação entre a professora e Calvin, onde a falta de 

interesse na aula ocasionou o episódio de indisciplina de Calvin 

d) A tirinha representa um belo momento na sala de aula, onde Calvin mostra toda sua 

criatividade de criança, mas, no entanto causa um episódio de indisciplina. 

 

 

QUESTÃO 39 

Assinale a alternativa que não contempla uma 

ação positiva de convivência entre o Assistente 

de Administração e Serviços Públicos (antigo 

Inspetor de alunos) e os alunos: 

a) Acompanhar o processo de adaptação dos 

alunos novos na escola e dos que estão nas 

séries iniciais de um segmento, sobretudo no 

início das aulas.  

b)  Observar os valores que circulam longe do 

olhar dos professores.  

c) Analisar o grupo em diferentes contextos: 

como ele se organiza, os espaços que ocupa, 

as brincadeiras e os jogos que privilegia no 

dia a dia.  

d) Controlar energicamente espaços coletivos 

para impedir a ocorrência de agressões, 

depredações e furtos, vigiar grupos de alunos, 

observar comportamentos suspeitos e até 

mesmo revistar armários e mochilas.  

 

QUESTÃO 40 

O bullying é um problema mundial, podendo 

ocorrer em praticamente qualquer contexto no 

qual as pessoas interajam, tais como escola, 

faculdade/universidade, família, mas pode  

ocorrer também no local de trabalho e entre 

vizinhos. O bullying se divide em duas 

categorias:  

a) bullying direto e  bullying indireto. 

b) bullying sistêmico e  bullying cômico. 

c) bullying educacional e  bullying pessoal 

d) bullying primitivo e  bullying ofensivo 
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