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Inspetor de Alunos

1/7Inspetor de Alunos Prefeitura de Mendes - RJ

Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com al-
ternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2015 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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(b) Mendes possui um dos melhores climas do estado do Rio. Há porém 
outro motivo para o turista visitar a cidade: o chorinho.

(c) Apesar de Mendes possuir um dos melhores climas do estado do Rio: 
o chorinho é outro motivo para visitar a cidade.

(d) Além de possuir um dos melhores climas do estado do Rio, há outro 
motivo que é o chorinho para visitar a cidade.

(e) Ainda que Mendes possua um dos melhores climas do estado do Rio, 
há outro motivo, que é o chorinho, para o turista visitar a cidade.

QUESTÃO 04

Tendo como referência as regras de concordância prescritas pela norma 
padrão e as questões gramaticais do texto, assinale a alternativa correta.

(a) Se, na oração “Mas há outro motivo”, o termo destacado fosse subs-
tituído por outros motivos, o autor poderia empregar construção existe 
no lugar do verbo original.

(b) No lugar da oração “Esse fato é observado todos os domingos, das 
11h às 14h.”, poderia ser empregada a redação Observam-se todos os 
domingos, das 11h às 14h, esse fato.

(c) Caso julgasse necessário, o autor poderia substituir a oração “Na 
ocasião, a Praça Dr. João Nery recebe mais de 400 pessoas.” pela redação 
Na ocasião, a Praça Dr. João Nery recebe bastantes homens e mulheres 
solteiras.

(d) No lugar da construção “que há mais de 6 anos mantém a tradição 
de Mendes.”, o autor poderia ter optado pela redação que mantém a tra-
dição de Mendes fazem mais de 6 anos.

(e) Outra redação possível para o período “Em suma, a Cidade do Choro 
oferece aos turistas um estilo próprio de cultivar arte e cultura.” seria 
Em suma, são oferecidos aos turistas da Cidade do Choro um estilo pró-
prio de cultivar arte e cultura.

QUESTÃO 05

Com base nos elementos que constituem a coesão do 2º parágrafo e na 
norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta.

(a) O pronome destacado na expressão “Esse fato” deveria ser substi-
tuído por Este.

(b) A expressão “Na ocasião” refere-se um termo citado no parágrafo 
anterior e, assim, evita uma repetição desnecessária.

(c) A coesão textual seria preservada caso o autor substituísse os pe-
ríodos “Na ocasião, a Praça Dr. João Nery recebe mais de 400 pessoas. O 
público se reúne para se divertir ao som do chorinho do grupo Passagem 
de Nível, que há mais de 6 anos mantém a tradição de Mendes.” pela 
redação Na ocasião, a Praça Dr. João Nery recebe mais de 400 pessoas 
cujas se reúnem para se divertir ao som do chorinho do grupo Passagem 
de Nível, que há mais de 6 anos mantém a tradição de Mendes.

(d) A conjunção destacada na oração “para se divertir ao som do chori-
nho do grupo Passagem de Nível” foi utilizada para introduzir a finalida-
de do fato descrito na oração anterior, portanto poderia ser substituída 
pela locução a fim de.

(e)  O pronome “que”, na oração “que há mais de 6 anos mantém a tradi-
ção de Mendes.”, funciona como elemento coesivo, pois retoma o termo 
“chorinho”, logo poderia ser substituído por o qual.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 05.

Texto 1-  Chorinho aos Domingos

 Mendes possui um dos melhores climas do estado do Rio. Mas 
há outro motivo para o turista visitar a cidade: o chorinho. Um ritmo, 
com mais de 130 anos, que ainda é sucesso no município.
 Esse fato é observado todos os domingos, das 11h às 14h. Na 
ocasião, a Praça Dr. João Nery recebe mais de 400 pessoas. O público se 
reúne para se divertir ao som do chorinho do grupo Passagem de Nível, 
que há mais de 6 anos mantém a tradição de Mendes.
 Em suma, a Cidade do Choro oferece aos turistas um estilo pró-
prio de cultivar arte e cultura. Resultado: Mendes vem atraindo artistas 
de peso no cenário da música brasileira. A entrada é franca e a classifica-
ção é livre. 

Disponível em:< http://www.transportal.com.br/gm/rj/vale-do-cafe/mendes/>. Acesso em: 11 dez. 2015, 

com adaptação.

QUESTÃO 01

Considerando as informações do texto e as relações entre elas, é possível 
dizer que

(a) o título não se relaciona de forma coerente com a ideia principal, 
pois coloca em evidência apenas um evento cultural da cidade de Men-
des e relega a segundo plano a qualidade do clima da cidade.

(b) ter um dos melhores climas do estado do Rio de Janeiro não é um 
motivo para que a cidade de Mendes seja visitada por turistas.

(c)  o chorinho é sucesso no município de Mendes há pelo menos 130 
anos.

(d) o conteúdo do 2º parágrafo serve como justificativa para a informa-
ção expressa pelo último período do parágrafo anterior.

(e) a cidade de Mendes tem a tradição de atrair artistas de peso no ce-
nário nacional.

QUESTÃO 02

Do ponto de vista da tipologia, o texto deve ser classificado como pre-
dominantemente

(a) dissertativo, pois gira em torno de uma opinião sobre um aspecto da 
vida cultural da cidade de Mendes.

(b) dissertativo, pois cumpre o papel de registrar traços que caracteri-
zam a cidade de Mendes.

(c) descritivo, pois constitui-se de um registro dos aspectos caracterís-
ticos da cidade de Mendes.

(d) narrativo, pois apresenta uma sequência de acontecimentos no tem-
po e no espaço.

(e) narrativo, embora expresse uma avaliação positiva sobre gênero 
musical chorinho como um importante apelo turístico da cidade de 
Mendes.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa que, em conformidade com as regras de pontua-
ção vigentes, reproduz o sentido original do trecho “Mendes possui um 
dos melhores climas do estado do Rio. Mas há outro motivo para o turis-
ta visitar a cidade: o chorinho.”.

(a) Mendes possui um dos melhores climas do estado do Rio, no entan-
to, há outro motivo para o turista visitar a cidade: o chorinho.
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Vale do Paraíba. Na ocasião, o imperador D. Pedro II contratou firmas in-
glesas e americanas para construir a ferrovia. As inúmeras construções 
históricas transmitem uma atmosfera nostálgica aos visitantes. Mendes 
é ainda privilegiada pela fauna e flora da Mata Atlântica. A cidade fica a 
92 km da Capital.

Disponível em:< https://riomais20setur.wordpress.com/2012/05/24/regiao-vale-do-cafe/>. Acesso em: 

15 dez. 2015, fragmento.

QUESTÃO 08

Relacionado as informações do texto à linguagem nele utilizada, assinale 
a alternativa correta.

(a) O autor, ao longo de todo o texto, recorre à conotação para apresen-
tar algumas informações úteis a quem deseja fazer turismo em Mendes. 
Um exemplo desse procedimento é o emprego do vocábulo “viagem” (1º 
parágrafo) no sentido conotativo.

(b) O autor recorre a uma linguagem denotativa e impessoal ao discor-
rer sobre a Região do Vale do Café, na qual está inserida a cidade de 
Mendes, o que coloca em evidência a função referencial.

(c) O autor, por fazer uma retrospectiva pessoal da história de Mendes, 
faz uso das funções emotiva e poética da linguagem.

(d) O autor, em busca de enaltecer a importância histórica de Mendes, 
emprega intencionalmente a conotação na construção “segundo maior 
túnel ferroviário da América Latina” (2º parágrafo).

(e) O autor faz uso da função poética da linguagem apenas no trecho “As 
inúmeras construções históricas transmitem uma atmosfera nostálgica 
aos visitantes.”, o que revela o seu interesse em emocionar o leitor.

QUESTÃO 09

Considerando as regras de regência e do uso do sinal indicativo de crase 
prescritas pela norma padrão, assinale a alternativa correta.

(a) Caso o autor resolvesse empregar o pronome aquele diante do termo 
destacado em “A região tem a sua história ligada ao Ciclo do Café (século 
XIX).”, o uso do sinal indicativo de crase seria inviável.

(b) Se, no lugar dos vocábulos destacados no período “Os visitantes fa-
zem uma viagem pela história do Estado do Rio de Janeiro, com sua sun-
tuosa arquitetura rural.”, fossem empregados, respectivamente, o verbo 
exaltam e o artigo definido a, o uso do sinal indicativo de crase seria 
obrigatório.

(c) A redação Saindo do Rio de Janeiro, chega-se à Mendes em apenas 1 
hora e 50 minutos.  poderia substituir o período “A apenas 1 hora e 50 
minutos do Rio de Janeiro está Mendes.”.

(d) Caso o verbo destacado no período “O túnel foi aberto no período de 
1858 a 1865 para escoar a enorme produção cafeeira do Vale do Paraí-
ba.” fosse substituído pelo verbo assistir, com o sentido de dar assistên-
cia, o uso do sinal indicativo de crase passaria a ser obrigatório.

(e) O período “Na ocasião, o imperador D. Pedro II contratou firmas in-
glesas e americanas para construir a ferrovia.” poderia ser substituído 
pela redação Na ocasião, o imperador D. Pedro II contratou firmas ingle-
sas e americanas para proceder à construção da ferrovia.

QUESTÃO 10

Acerca das questões morfossintáticas referentes ao período “As inúme-
ras construções históricas transmitem uma atmosfera nostálgica aos vi-
sitantes.”, assinale a alternativa correta.

(a) O predicado é verbal, pois expressa uma ação atribuída ao sujeito, o 
qual, se classifica como simples.

(b) Os termos “As”, “inúmeras” e “históricas” desempenham funções di-
ferente em relação ao substantivo “construções”. 

(c) O verbo “transmitem” é transitivo direto, pois se relaciona ao com-
plemento sem o intermédio de preposição.

Leia o texto abaixo para responder as questões  06 e 07.

Texto 2
 

Disponível em:< https://www.facebook.com/centroculturaldemendes/photos/pb.1419878868255064.
-2207520000.1449837275./1628846107358338/?type=3&theater>. Acesso em: 11 dez. 2015.

QUESTÃO 06

Para que o texto lido cumpra a finalidade principal à qual se propõe,

(a)  a informação “X Festival de Música” poderia ser descartada.

(b) a informação sobre o período de inscrições cumpre um papel se-
cundário.

(c) o trecho “local: CEMUSA” contém uma informação essencial.

(d)  a divulgação sobre a premiação é indispensável.

(e) a referência aos órgãos organizadores do evento é fundamental.

QUESTÃO 07

De acordo com as regras de ortografia e de acentuação gráfica vigentes, 
assinale a alternativa correta.

(a) Caso o autor resolvesse acrescentar o prefixo super ao vocábulo 
“Festival”, a nova redação deveria ser Super-Festival.

(b) Ao contrário do vocábulo “Música”, não se usa o acento gráfico na 
palavra rubrica.

(c) Os vocábulos “período” e “prêmios” são acentuados por regras dis-
tintas.

(d) O vocábulo “Festival” deveria ter sido empregado com inicial mi-
núscula.

(e) Assim como em “intérprete”, o acento gráfico está corretamente em-
pregado nos vocábulos intérpretezinho, interpretássemos e interpreta-
ríamos.

Leia o texto a seguir para responder as questões de 08 a 10.

Texto 3- Região Vale do Café

 O Vale do Café é composto por 13 municípios. A região tem 
a sua história ligada ao Ciclo do Café (século XIX). Os visitantes fazem 
uma viagem pela história do Estado do Rio de Janeiro, com sua suntuosa 
arquitetura rural. São diversos casarões, fazendas e senzalas.

(...)
 A apenas 1 hora e 50 minutos do Rio de Janeiro está Mendes. 
As suas primeiras e rústicas construções foram levantadas por volta de 
1820, ainda na fase inicial do Ciclo do Café. A estação férrea e o segun-
do maior túnel ferroviário da América Latina revelam parte do passa-
do próspero da região, nos tempos do Ciclo do Café. O túnel foi aberto 
no período de 1858 a 1865 para escoar a enorme produção cafeeira do 
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(d) O termo “nostálgica” funciona como predicativo, pois acompanha e 
modifica o substantivo “atmosfera”.

(e) O termo “aos visitantes” desempenha a função de complemento no-
minal em relação ao adjetivo “nostálgica”.

CONHECIMENTOS GERAIS E DO MUNICÍPIO  

QUESTÃO 11

Em 05 de novembro de 2015, ocorreu o pior acidente da mineração 
brasileira, após o rompimento de uma barragem que provocou uma en-
xurrada de lama, deixando um rastro de destruição à medida que avan-
çou pelo Rio Doce, desabrigando várias pessoas e causando escassez de 
água, sem contar as vidas perdidas na tragédia.  Tal evento desastroso 
ocorreu no município de:

(a) Ouro Preto - MG.

(b) Caravelas - BA.

(c) Mariana - MG.

(d) Diamantina - MG.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 12

Em 1960, a cidade do Rio de Janeiro deixou de ser a Capital Federal pas-
sando tal posição para Brasília. Acerca do tema, assinale a alternativa 
incorreta:

(a) Com a perda do título de Capital Federal, em 1960, foi criado o Es-
tado da Guanabara, que possuía as terras do antigo Distrito Federal, fi-
cando o Estado do Rio de Janeiro separado da cidade do Rio de Janeiro.

(b) No mesmo ano da transferência da capital, o Governo Federal, ainda 
sob o regime militar, reintegrou a cidade do Rio de Janeiro, então Estado 
da Guanabara, ao antigo Estado do Rio de Janeiro. 

(c) A perda do papel oficial que o Rio representava desde 1763, como 
capital da colônia, do império português, da monarquia brasileira e da 
República, representou perdas políticas e econômicas.

(d) O Estado da Guanabara sofreu perda de verbas federais, além de 
recursos do setor de serviços, oriundo principalmente da classe média 
formada pelos funcionários públicos federais.

(e) A Guanabara foi o único caso no Brasil de uma cidade-estado.

QUESTÃO 13

Estado do Rio de Janeiro está localizado na região sudeste do Brasil. So-
bre as características geográficas e naturais dessa importante unidade 
da federação, é correto afirmar:

(a) O ponto mais elevado do Estado é o Pico Maior localizado na Região 
de Friburgo na Serra do Mar. 

(b) A vegetação típica do Estado é a floresta tropical, chamada de Mata 
de Araucária.

(c) O clima predominante no Estado do Rio de Janeiro é o subtropical.

(d) O litoral fluminense é o terceiro menor litoral brasileiro em exten-
são, porém um dos mais visitados, sendo importante fonte de turismo, 
além de possuir portos e contribuir para o escoamento da produção bra-
sileira.

(e) O estado do Rio de Janeiro pode ser compartimentado em dois do-
mínios morfoestruturais: o Cinturão Orogênico do Atlântico e as Bacias 
Sedimentares Cenozóicas.

QUESTÃO 14

Acerca da história do município de Mendes - RJ é incorreto afirmar:

(a) O município de Mendes teve sua origem em uma localidade onde 
ficava um rancho para pouso de tropas, construído às margens do cha-
mado “Caminho Novo do Tinguá”, em um atalho que ligava a aldeia de 
Valença com a cidade do Rio de Janeiro.

(b)  Contribuiu para o desenvolvimento da região onde hoje se localiza o 
município de Mendes, a constante circulação de tropeiros.

(c)  Com base na tradição do local onde se situa hoje o município de 
Mendes, a ocupação das terras teve início com a Fazenda Santa Cruz, de 
propriedade do Barão de Santa Cruz, e logo depois, transferida para a 
família Mendes.

(d) O Arraial dos Mendes foi registrado em 1874 e a partir daí a vila 
cresceu e, por volta de 1880, passou a ser conhecida por Santa Cruz dos 
Mendes, quando então desenvolveu-se na região as indústrias locais.

(e) Em 1864, foi inaugurada a estação da Estrada de Ferro D. Pedro II. 
Às margens dessa ferrovia foram construídas as estações: Mendes, Hum-
berto Antunes, Martins Costa, Nery Ferreira e Morsing, que contribuí-
ram para o desenvolvimento da região e o escoamento da produção.

QUESTÃO 15

Tendo por base o disposto na Lei Orgânica do Município de Mendes - RJ, 
analise as assertivas abaixo e marque a alternativa correta.

I - A Câmara Municipal, guardada a proporcionalidade com a população 
do Município, compõe-se de 11 (onze) Vereadores.

II - Os Vereadores tomarão posse no dia 1º de Janeiro do primeiro ano 
de cada legislatura, e o Vereador que não tomar posse nessa data deverá 
fazê-lo no prazo de dez (dez) dias, salvo comprovado motivo de força 
maior.

III - Até trinta (trinta) dias após a posse, o Vereador fará declaração de 
bens, a qual será publicada no órgão oficial e a renovará, anualmente, 
em data coincidente com a da apresentação de declaração para fins de 
imposto de renda, tornando-se, ainda, obrigatória a sua apresentação 
correspondente ao último ano do exercício do seu mandato. 

IV - O suplente de Vereador será convocado nos casos de vacância de 
cargo, e afastamento do cargo por prazo superior a 90 (noventa) dias.

V - O Vereador não poderá, desde a expedição do diploma, dentre outros, 
firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, em-
presa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária ou 
permissionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato 
obedecer a cláusula uniforme.

(a) Apenas a alternativa V está correta. 

(b) Apenas as alternativa I e V estão corretas.

(c) Todas as alternativas estão incorretas.

(d) As alternativas III e IV estão corretas.

(e) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 16

Conforme tratado na Lei 1.469/11 do Município de Mendes, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração direta, au-
tárquica, e fundacional do município, é incorreto afirmar que:

(a) É forma de provimento no cargo público a promoção.

(b) Recondução é o deslocamento do servidor efetivo, com o respectivo 
cargo, para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade da Adminis-
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tração Municipal, no âmbito do mesmo poder.

(c) A remoção a pedido fica condicionada à existência de vagas e à con-
veniência da Administração.

(d) A vacância de cargo público decorrerá, dentre outras, da promoção.

(e) Não será submetido ao regime de serviço extraordinário, dentre ou-
tros, o servidor em regime de turno ininterrupto.

INFORMÁTICA  

QUESTÃO 17

 Levando em consideração a instalação e configuração padrão do Micro-
soft Word, em que guia se encontra a opção para incluir uma tabela no 
documento?

(a) Menu incluir

(b) Menu referência

(c) Menu exibição

(d) Menu inserir

(e) Menu formatar

QUESTÃO 18

 Para somar os valores das células B1, B2, B3 no Excel 2010, utilizamos 
a função soma com a seguinte sintaxe:

(a) =soma (b1,b2)

(b) =soma(b1;b3)

(c) =soma(b1>b3)

(d) =soma(b3:b2)

(e) =soma(b1:b3)

QUESTÃO 19

O Windows 7, em sua instalação padrão, oferece um programa para pro-
cessamento de textos que tem o nome de:

(a)   Wokflow

(b)   Word

(c)   Wordpad

(d)   Paintbrush

(e)   Windows Explorer

QUESTÃO 20

Ao arrastar e soltar um arquivo que esta na área de trabalho do Win-
dows 7 para uma pasta em outro disco rígido ou unidade externa, o ar-
quivo será:

(a) Copiado

(b) Excluído 

(c) Movido

(d) Duplicado

(e) Criado um atalho

QUESTÃO 21

Para inserir um item que está disponível na área de transferência do 
Windows para dentro de um documento do Microsoft Word, utilizamos 
o atalho:

(a) Ctrl+V

(b) Ctrl+X

(c) Ctrl+C

(d) Ctrl+P

(e) Alt+Tab

QUESTÃO 22

Em sua instalação e configuração padrão o Microsoft Windows 7 oferece 
o atalho _____+_____ para alternar entre janelas e programas em execução:

(a) Ctrl+P

(b) Alt+X

(c) Alt+V

(d) Alt+Tab

(e) Alt+Shift

RECIOCÍNIO LÓGICO  

QUESTÃO 23

Seja A = {18, 7, 15, X, 2} um conjunto de cinco números naturais distin-
tos. Quantos números naturais, ao todo, poderiam substituir X, de forma 
que o MMC dos cinco números desse conjunto A  fosse igual a 5040? 

(a) 16 números. 

(b) 12 números. 

(c)  8 números. 

(d) 10 números. 

(e) 6 números. 

QUESTÃO 24

Cinco Quadros distintos e de Renome Internacional deverão ser coloca-
dos em uma parede do Museu. Eles serão organizados em duas fileiras 
de modo que pelo menos um Quadro fique na fileira de cima e pelo me-
nos um na fileira de baixo. De quantas maneiras possíveis esses Quadros 
podem ser dispostos nessa parede?

(a) 240 maneiras. 

(b) 260 maneiras.

(c) 480 maneiras.

(d) 320 maneiras. 

(e) 160 maneiras. 

QUESTÃO 25

Para iniciar uma empresa de cosméticos, os capitais investidos por Amanda, 
Cláudia e  Barbara, não exatamente  nessa ordem, foram de   R$ 45.000,00, 
R$ 80.000,00 e R$ 60.000,00. Dois deles investiram juntos para iniciar a fir-
ma, ou seja, estão juntos desde a abertura da casa de cosméticos. Somente 
após 6 meses é que o terceiro sócio integralizou o seu capital. Os dois me-
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nores investidores iniciaram a firma juntos. A parte do lucro que Barbara 
irá receber será igual a três quartos da parte do lucro de Amanda.  No final 
dos primeiros 12 meses, a empresa apresentou um lucro de R$ 69.600,00. 
Assim, qual será a parte de Cláudia nesse lucro?

(a) R$ 19.200,00.

(b) R$ 35.600,00. 

(c) R$ 20.800,00.

(d) R$ 18.500,00.

(e) R$ 24.600,00.
 

QUESTÃO 26

Os alunos de uma sala de aula foram divididos em 5 grupos distintos e 
cada um com uma quantidade diferente de alunos. Os dois primeiros 
grupos, tinham uma quantidade par de alunos. Um grupo tinha o do-
bro de alunos do outro e ambos tinham quantidades múltiplas de 3. O 
terceiro e o quarto grupos, tinham quantidades ímpares de alunos, mas 
também múltiplas de 3. Já o 5º grupo tinha uma quantidade de alunos 
representada pelo menor número primo entre 10 e 16. Sabendo que o 
menor grupo tinha apenas 6 alunos e o maior grupo tinha menos de 20 
alunos, qual era a quantidade total de alunos dessa sala de aula?

(a) 60 alunos.                
    
(b) 80 alunos. 

(c)  45 alunos. 

(d)  36 alunos. 

(e)  53 alunos.

QUESTÃO 27

Utilizando por base a lógica matemática, a montagem da tabela verdade 
e as propriedades da disjunção e da conjunção, sendo p e q as proposi-
ções, qual das implicações ou equivalências lógicas abaixo é válida?  

(a)   p ↔ q ⇔ (p →¬ q) ⋀ (q → p). 

(b)   p → p ⋀ q ⇔ q → p.

(c)   (¬p ⋁ q) ⋀ ¬p  ⇒ q.

(d)   (p ↔ q)  ⇒  (¬p → ¬q). 

(e)   p ⋀ (¬p ⋁ q) ⇔ p ⋁ q. 

QUESTÃO 28

Em uma lavanderia self service há 40 máquinas de lavar. Há máquinas 
da marca Braslux e da marca Eletrotemp. Enquanto algumas das má-
quinas são seminovas, outras são bem antigas. São apenas 18 máqui-
nas de lavar da marca Braslux. Setenta e cinco porcento das máquinas 
de lavar são seminovas. Apenas três das máquinas bem antigas são da 
marca  Eletrotemp. Como de costume, um técnico foi chamado para a 
manutenção preventiva. Ao escolher uma máquina de lavar, sabendo que 
ela é da marca Braslux, qual é, aproximadamente, a probabilidade dessa 
máquina ser das bem antigas?

(a)  0,25

(b) 0,39

(c) 0,47

(d) 0,28

(e) 0,15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

QUESTÃO 29

Acerca das atribuições, do inspetor de alunos, que favorecem a convi-
vência no ambiente escolar, assinale a alternativa incorreta.

(a) Acompanhar o processo de adaptação dos alunos novos na escola, 
sobretudo no início das aulas. 

(b) 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. 

(c) Observar os valores que circulam longe do olhar dos professores. 

(d) Investigar a vida particular dos alunos. 

(e) Nenhuma das alternativas está correta.  

QUESTÃO 30

Comumente, a autoridade é confundida com alguma forma de poder ou 
violência. Acerca do verdadeiro sentido de autoridade, aquela que cons-
trói, assinale a alternativa correta.

(a) Exclui a utilização de meios externos de coerção.

(b) Refuta ameaças ou restrições.   

(c) É uma hierarquia, cuja legitimidade é reconhecida. 

(d) É contra a coerção física.

(e) Nenhuma das alternativas está correta. 

QUESTÃO 31

O inspetor de alunos de uma escola pública quando no exercício de ati-
vidades de inspeção escolar não deve:

(a) dar atendimento e acompanhamento, somente, aos alunos nos horá-
rios de entrada, saída e recreio. 

(b) comunicar à direção da escola eventuais enfermidades ou acidentes 
ocorridos com os alunos.

(c) participar de programas e projetos definido no projeto político-peda-
gógico educacional que visem a prevenção de acidentes e de uso indevido 
de substâncias nocivas à saúde dos alunos.

(d) colaborar no controle dos alunos quando da participação em ativi-
dades extra ou intraescolar. 

(e) Executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade 
educacional. 

QUESTÃO 32

Maria é uma aluna de uma escola pública, que cometeu uma infração 
conforme o regulamento da escola. O inspetor de alunos é seu amigo. 
Considerando o dever do inspetor de zelar pelo bem-estar e pela disci-
plina e vigilância dos alunos, assinale a alternativa sobre a atitude cor-
reta que ele deve tomar. 

(a) Não reportar ao diretor a infração cometida pela aluna.

(b) Reportar ao diretor a infração cometida pela aluna.

(c) Pedir que ela não cometa mais infrações, e omitir o ocorrido da Di-
reção da escola. 

(d) Fazer de conta que não aconteceu a infração.

(e) Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 33

Os acidentes e doenças resultantes do trabalho apresentam elementos 
extremamente negativos para a instituição, seja empresa, escola, ou ou-
tros estabelecimentos comerciais, bem como para o empregado aciden-
tado e para a sociedade. Desta forma, torna-se imprescindível conhecer 
o ambiente de trabalho para conhecer os tipos de riscos a que estão ex-
postos o trabalhador.  Acerca dos riscos biológicos, que o funcionário 
está exposto, assinale a alternativa correta. 

(a) Ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, pressões anormais e umi-
dade. 

(b) Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias, com-
postos ou outros produtos químicos.

(c) Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, 
mobiliário inadequado, posturas incorretas, controle rígido de tempo 
para produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno 
e noturno.

(d) Vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos e outras es-
pécies de microrganismos.

(e) Nenhuma das alternativas está correta. 

QUESTÃO 34

O que o socorrista não deve fazer ao se deparar com um aluno que está 
sofrendo um acidente com eletricidade?

(a) Antes de tocar a vítima, deve desligar a corrente elétrica.

(b) Para não perder tempo, separar a vítima do contato com a eletricida-
de,  imediatamente, antes de fazer qualquer procedimento.

(c) Ao separar a vítima do contato com a eletricidade utilizando um pe-
daço de madeira.

(d) Caso não seja possível, desligar a corrente elétrica, separar a vítima 
do contato utilizando qualquer material que seja mau condutor de ele-
tricidade.. 

(e) Nenhuma das alternativa está correta.

QUESTÃO 35

Acerca do termo utilizado para expressar um conjunto de fatores que 
visam a preservação da saúde no ambiente de trabalho, e que é utilizado 
no sentido de evitar doenças, assinale a alternativa correta.

(a) Higiene.

(b) Acidente de trabalho.

(c) Doença Profissional.

(d) Doença do Trabalho.

(e) Nenhuma das respostas está correta. 

QUESTÃO 36

Considerando que a prevenção de acidentes deve ser obrigação de todos 
que fazem parte de uma Instituição, destaca-se que tanto o empregador 
como o empregado tem direitos e deveres decorrentes da prevenção de 
acidentes. Acerca dos deveres do empregado sobre o assunto, assinale a 
alternativa incorreta. 

(a) Observar as instruções de prevenção de segurança do trabalho de 
forma a evitar acidentes e doenças. 

(b) Observar as instruções de normas de segurança do trabalho de for-
ma a evitar acidentes e doenças

(c) Não precisa colaborar com a empresa na aplicação das normas de 
segurança do trabalho, pois, esta é uma função exclusiva do empregador.

(d) Relatar às suas chefias imediatas ou superiores situações de risco no 
ambiente de trabalho que possam ser causas de acidentes. 

(e) Não se expor a situações de riscos que possam ser causas de aci-
dentes.

QUESTÃO 37

Acerca do inspetor de alunos considerado com conduta correta e que 
cumpre suas obrigações com eficiência, orientando os alunos adequada-
mente sobre as normas da escola, assinale a alternativa correta. 

(a) Orienta os alunos demonstrando paciência e zelo.  

(b) Utiliza o castigo físico como forma de disciplina e educação.

(c) Orienta os alunos com rigidez e rispidez.

(d) Protege os alunos que são mais próximos a ele.  

(e) Nenhuma das alternativas está correta.   

QUESTÃO 38

Ao se deparar com uma criança que chega à escola, constantemente, 
com manchas e marcas em todo o corpo, e com a fisionomia triste, quais 
as providências cabíveis que o inspetor de alunos deve tomar?  

(a) Informar, por meio de correspondência, ao Conselho Tutelar.  

(b) Informar ao juizado de menores.  

(c) Não falar sobre o assunto.   

(d) Informar à Diretoria da escola.

(e) Nenhuma das alternativas está correta. 

QUESTÃO 39

Antônio é um inspetor de alunos que tem muita experiência, por isso, a 
atitude dele em apoiar o professor em sua ausência é de acordo com as 
suas atribuições. Acerca do auxílio ao professor que atrasou, em um dia 
de prova, qual a atitude adequada do inspetor de alunos?

(a) Fazer a frequência dos alunos.

(b) Aplicar a prova.

(c) Orientar os alunos a entrarem em sala, e aguardar a chegada do pro-
fessor.

(d) Registrar a aula no diário de classe do professor a aula que será 
ministrada.

(e) Nenhuma das alternativas está correta.  

QUESTÃO 40

O inspetor de alunos deve ter controle do movimento dos alunos na es-
cola. No horário de intervalo de aulas, sobre qual local que ele deve prio-
rizar sua atenção ao que acontece?

(a) Secretaria Acadêmica. 

(b) Nas proximidades externas à escola.

(c) Recepção.

(d) Biblioteca.

(e) Nenhuma das alternativas está certa.


