Inspetor de Alunos
PORTUGUÊS
Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 05.
A biblioteca silenciosa
Depois da capela gelada, a biblioteca era o segundo
lugar mais sagrado da escola. Não que fôssemos
proibidos de entrar; éramos estimulados a frequentá-la,
contanto que tivéssemos boas intenções.
Dona Jandira, a bibliotecária, foi explícita durante nossa
primeira visita como pessoas alfabetizadas. Disse que ali
estava reunido o conhecimento da humanidade. Podia
ser usado para o bem ou para o mal. Isso dependia de
nós, e cabia a ela nos orientar nesse aspecto. Livros, ela
nos alertou, são munição para o pensamento.
“Escolha-os bem.”
Nessa época meu pensamento estava voltado para
coisas do outro mundo. E por se tratar de uma escola de
freiras, o livro que eu procurava não teria passado por
aqueles portões, quanto menos encontrado lugar
naquelas estantes. E, caso tivesse, dificilmente eu teria
permissão para lê-lo. Segui a bibliotecária e meus quatro
colegas.
As expedições pela biblioteca não podiam ultrapassar
cinco alunos por vez: essa era a primeira regra. A outra
era que não podíamos fazer barulho. A exceção a isso se
dava somente quando estivéssemos ao balcão de
empréstimo e devolução. Ali deveríamos nos dirigir à
bibliotecária a fim de informar o título e autor do livro que
buscávamos.
Caso não soubéssemos, poderíamos explicar, em voz
baixa, o assunto. Como meu assunto era indizível, teria
que me contentar com mais um Monteiro Lobato. Nada
contra a turma do Sítio. Eu simpatizava com eles, e vinha
acompanhando suas peripécias há um bom tempo. Mas
eu sabia que criatura alguma daquele universo chegaria
aos pés do Minotauro, e esse eu já tinha decifrado.
Vagava por um corredor da seção policial, quando um
título atraiu meus olhos. Reli três vezes as palavras: O
Escaravelho do Diabo. Encolhida, folheei aquilo.
Assassinato, morto, inexplicável, pânico. Apertei o livro
contra o peito, sem saber o que fazer. Minha única saída
era devolvê-lo e fingir que não o tinha visto. Seria melhor
para mim. Jamais permitiriam que eu saísse dali com O
Escaravelho do Diabo. A existência daquele livro
confirmava minhas suspeitas. Abri-o novamente. O
cartão colado na contracapa mostrava uma lista iniciada
em abril de 1986. Desde então alunos vinham retirando
aquele livro, ano após ano. Alunos que não estavam
mais conosco, que já haviam deixado a escola e cujos
destinos eu só podia especular. Alunos que se foram,
para lugares indeterminados.
Seria muita ingenuidade acreditar no valor literário da
obra. O nome da autora não me dizia coisa alguma. A
professora de literatura era exigente quanto a isso, e se
aquela autora tivesse alguma importância, ela já teria
caído numa prova. Lúcia Machado de Almeida; uma
incógnita, um pseudônimo – talvez. Um romance policial
ambientado na cidade de Vista Alegre. Uma pacata
cidade se encontra sob ataque de um inseto – era o que
a tal Lúcia tinha a dizer sobre o livro. Pois ela que me
desculpasse, mas a questão era muito maior. Dentre as
centenas de livros da biblioteca, O Escaravelho do Diabo
foi despretensiosamente inserido para quem quisesse
ler. Irmã Lurdes estava a par daquilo e por algum motivo
queria que aquele livro chegasse às minhas mãos.
Fui até o balcão de empréstimo e devolução e, sem dizer
palavra, entreguei o livro à Dona Jandira. Ela transpôs
dados da minha ficha para o livro e vice-versa. Bateu o
dedo indicador duas vezes na capa, precisamente sobre

a palavra que ambas tínhamos em mente. Percebi, pelo
som seco da batida, que sua unha era bem dura.
“Boa escolha”, disse, e piscou.
Aquela era a última aula. O sinal das cinco da tarde
tocou, mas Dona Jandira não se mexeu. A biblioteca
estava vazia e a porta de saída longe. Enfiei o livro
debaixo da camiseta e corri dali.
(In ÍNDIGO. Cobras em compota. Brasília: MEC, 2006. p.
59-62.
Disponível
em
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me0034
20.pdf. Acesso em 29 set. 2019)
01) A narradora do texto compara a biblioteca de sua
escola a um lugar:
a) Sombrio, que dava medo.
b) Proibido para a maioria dos alunos.
c) Importante, assim como a capela.
d) Que deveria ser evitado.
e) Em que poderiam fazer o que bem entendessem.
02) Segundo a personagem principal, os alunos
poderiam frequentar a biblioteca, contanto que tivessem
boas intenções. Isso pode ser interpretado como:
a) Os alunos deveriam retirar livros de acordo com as
orientações da bibliotecária.
b) Só era permitida a entrada de alunos disciplinados na
biblioteca.
c) Apenas alunos que não estragassem livros poderiam
retirá-los.
d) Alunos maldosos eram proibidos de retirar livros.
e) Na biblioteca, só havia livros inadequados para os
alunos.
03) Nada contra a turma do Sítio. A expressão grifada se
refere:
a) Aos moradores da zona rural, que também
frequentavam a escola.
b) Aos amigos da narradora, que moravam em sítios.
c) Ao sítio da avó da narradora.
d) Ao fato de a escola ser num sítio.
e) Ao Sítio do Pica-pau Amarelo.
04) Bateu o dedo indicador duas vezes na capa,
precisamente sobre a palavra que ambas tínhamos em
mente. A palavra, nesse caso, era:
a) Escaravelho.
b) Minotauro.
c) Lúcia, o nome da autora.
d) Diabo.
e) Sítio.
05) Enfiei o livro embaixo da camiseta e corri dali. A
narradora tomou essa atitude porque:
a) Ela havia roubado um livro.
b) O livro que havia retirado tinha conteúdo erótico.
c) A bibliotecária estava zangada com ela.
d) Estava matando aula e não queria ser vista.
e) Não queria que ninguém visse o livro que havia
retirado.
06) Na frase Aquele veneno mostrou-se inócuo para as
baratas aqui de casa, o termo grifado significa:
a) Inofensivo.
b) Eficaz.
c) Poderoso.
d) Potente.
e) Arrasador.
07) Assinale a alternativa em que o i funciona como
semivogal:
a) Cipó.
b) Pepino.
c) Abacaxi.

d) Apito.
e) Série.
08) Temos uma palavra com hiato em:
a) Lauro.
b) Enxaguei.
c) Saída.
d) Cárie.
e) Tênue.
09) “___ dias que não saio à rua, mas como ___ muitas
contas a pagar, irei ao banco daqui ___ dois dias.”
A alternativa que preenche corretamente as lacunas
acima é:
a) Há – a – a.
b) Há - há - a.
c) A – há – a.
d) A - há - há.
e) A – a – há.
10) Assinale a palavra que está grafada incorretamente:
a) Arrocho.
b) Maxixe.
c) Herege.
d) Pagem.
e) Privilégio.

MATEMÁTICA
11) Ana esqueceu a senha para desbloquear seu
cofre, mas sabe que possui seis números menores
que 50. Ela lembra dos cinco primeiros, e sabe que o
último obedece a sequência {22, 19, 24, 21, 26, ___}.
Qual é o último número?
a) 20
b) 23
c) 25
d) 27
e) 28
12) Dado o conjunto A = {0, 2, 5, 9, 12, 14, 17}, é
correto afirmar que:
a) B = {0, 2, 3} é um subconjunto de A.
b) 3  A.
c) 5  A.
d) A =  .
e) C = {0, 2, 5, 9, 14, 17} é igual ao conjunto A.
13) Quando faz um churrasco em família, João compra 2
kg de carne. Hoje, João receberá três convidados, de
modo que terá que fazer churrasco para 8 pessoas.
Quantos quilogramas de carne ele deverá comprar,
sabendo que cada pessoa consome a mesma quantia?
a) 3,2 kg
b) 1 kg
c) 3 kg
d) 2,4 kg
e) 1,25 kg
14) Sabendo que o preço de venda de um produto é o
valor do custo mais o lucro. Se a razão entre o custo do
produto e seu lucro, é de 3 para 2 nessa ordem, e que o
custo desse produto é de R$ 38,00, qual o valor de
venda desse produto?
a) R$ 26,00
b) R$ 39,00
c) R$ 55,00
d) R$ 65,00
e) R$ 97,50
15) Entre os números 1 e 50, incluindo eles, quantas
vezes o algarismo 1 aparece?

a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
e) 16
CONHECIMENTOS GERAIS
16) Um gentílico de Monte Aprazível é conhecido como:
a) Monte-aprazilense.
b) Monte-aprazivelense.
c) Monte-apravelense.
d) Monte-apralense.
e) N.D.A.
17)
Em
divisão
administrativa
referente
ao
_______________, o Município de Monte Aprazível
compõe-se de oito Distritos: Monte Aprazível, Buritama,
Itapura, Junqueira, Macaúbas, Neves, São Jerônimo e
Sebastianópolis.
(Disponível
em
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/?nid=2&t=historiado-municipio. Acesso em 04 outubro 2019).
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) ano de 1933.
b) ano de 1983.
c) ano de 1821.
d) ano de 1900.
e) N.D.A.
18) Sobre Carnamonte (carnaval de Monte Aprazível),
assinale a única alternativa correta.
(Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-riopreto-aracatuba/carnaval/noticia/2019/02/21.ghtml.
Acesso em 04 de outubro 2019).
a) O Carnamonte foi realizado durante os quatro dias de
carnaval.
b) O Carnamonte é realizado no município de Monte Alto.
c) O Carnamonte não é a uma festa carnavalesca.
d) O Carnamonte é realizado desde 1910.
e) N.D.A.
19) Sobre a Mesa Diretora Biênio 2019-2020 da Câmara
Municipal de Monte Aprazível, assinale a única
alternativa incorreta.
a) Valcenir de Abreu é o atual Presidente da Câmara
Municipal.
b) Jacó Braite é o atual Vice-presidente da Câmara
Municipal.
c) Marco Aurélio Maset é o atual 1º secretário da Câmara
Municipal.
d) Danilo Cesar de Souza é o atual 2º secretário da
Câmara Municipal.
e) N.D.A.
20) De acordo com a matéria divulgada no G1 no dia
06/04/2019, uma dupla foi detida suspeita de invadir um
sítio e furtar uma tonelada de _____________, em Monte
Aprazível (SP).
(Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-riopreto-aracatuba/noticia/2019/04/06. Acesso em 04 de
outubro 2019).
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) látex.
b) algodão.
c) café.

d) ouro.
e) N.D.A.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Segundo o artigo 1º da “Constituição da República
Federativa do Brasil – 1988”, a República Federativa do
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem alguns fundamentos
específicos. Assinale a alternativa que indica
expressamente um desses fundamentos:
a) lateralidade religiosa.
b) qualidade legislativa.
c) lucratividade comercial.
d) livre comércio.
e) dignidade da pessoa humana.
22) O artigo 2º da “Constituição da República Federativa
do Brasil – 1988” aponta quais são os Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si.
Analise as alternativas abaixo e assinale aquela que
indica expressamente um dos Poderes da União:
a) Capitalismo.
b) Presidencialismo.
c) Legislativo.
d) Monarquia.
e) Conservadorismo.
23) Conforme o artigo 13 da “Constituição da República
Federativa do Brasil – 1988”, avalie os itens abaixo para
assinalar a alternativa correta:
I. A língua portuguesa é o idioma oficial da República
Federativa do Brasil.
II. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão ter símbolos próprios.
III. São símbolos da República Federativa do Brasil
especificamente a bandeira e o hino.
a) Somente I e II estão corretos.
b) Somente I está correto.
c) Somente II e III estão corretos.
d) I, II e III estão corretos.
e) N.D.A.
24) Com base na “Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 ECA”, avalie os itens abaixo para assinalar a alternativa
correta:
I. Os direitos enunciados no ECA só não podem ser
aplicados às crianças e adolescentes que estiverem em
situação familiar deplorável.
II. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana.
III. A criança e o adolescente têm direito a proteção à
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais
públicas
que
permitam
o
nascimento
e
o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência.
a) Somente I e II estão corretos.
b) Somente I e III estão corretos.
c) Somente II e III estão corretos.
d) I, II e III estão corretos.
e) N.D.A.
25) Com base no artigo 3º da “Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996”, leia os itens que seguem acerca dos
princípios pelos quais o ensino deve ser ministrado e
assinale a sequência correta quanto as alternativas
verdadeiras (V) e falsas (F):
(
) de qualidade heteronômica.
(
) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, desde

que seja autorizado previamente pela autoridade
responsável.
(
) respeito à liberdade e apreço à tolerância.
a) F, F, V.
b) F, V, V.
c) V, F, V.
d) V, V, F.
e) V, V, V.
26) A “Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990”, em seu
artigo 2º, estipula a idade exata para que uma pessoa
seja considerada adolescente. Nesse sentido, analise as
idades abaixo e assinale a que esteja correta:
a) Dezenove anos completos (considera-se adolescente).
b) Doze anos incompletos (considera-se adolescente).
c) Dezesseis anos e um mês (considera-se adolescente).
d) Onze anos e três meses (considera-se adolescente).
e) Vinte anos e quatro meses (considera-se
adolescente).
27) Com base na “Lei Orgânica do Município de Monte
Aprazível”, avalie os itens abaixo para assinalar a
alternativa correta:
I. Fica permitido o direito de reunião em próprios do
Município, quando devidamente
requisitado aos servidores Municipais de sua associação,
mesmo que haja prejuízos nas suas atividades.
II. É assegurado o direito à livre associação sindical, o
direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos, na lei complementar federal.
III. A primeira investidura em cargo ou emprego público,
depende sempre de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para o cargo em comissão, declarado em lei
e de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade
do concurso será de até dois (02) anos, prorrogável por
uma vez, por igual período.
a) Somente I e II estão corretos.
b) Somente I e III estão corretos.
c) Somente II e III estão corretos.
d) I, II e III estão corretos.
e) N.D.A.
28) Conforme o artigo 6º da “Lei Orgânica do Município
de Monte Aprazível”, é correto afirmar que os servidores
nomeados em virtude de concurso público serão estáveis
após um período específico de efetivo exercício. Que
período é esse?
a) 2 (dois) anos.
b) 4 (quatro) anos.
c) 1 (um) anos.
d) 3 (três) anos.
e) 5 (cinco) anos.
29) Acidentes na escola podem acontecer a todo
momento e, para isso, o inspetor de alunos deve estar
preparado para qualquer situação e ter noções de
primeiros socorros. Considere um caso em que um
estudante sofreu um choque elétrico. Nesse sentido,
assinale a alternativa, cuja ação, esteja incorreta:
a) Chamar ajuda especializada.
b) Afastar a pessoa da fonte de eletricidade.
c) Ao verificar que o choque adveio de um fio
desencapado, tocar nele para verificar a intensidade da
corrente elétrica.
d) A primeira coisa a se fazer quando uma vítima está
sofrendo choque elétrico é cortar a fonte de eletricidade.
e) Checar se o aluno está respirando.
30) Ao verificar que um aluno precisa de ajuda
especializa, é necessário ligar para o SAMU através do
número:
a) 190.

b) 192.
c) 198.
d) 193.
e) 199.
Para responder as questões seguintes, considere que
todos os aplicativos e sistemas operacionais citados
estão em português do Brasil e com suas configurações
padrões. Ademais, considere que a versão do Microsoft
Windows 10 é a 1903, compilação 18362.356; que a
versão do Microsoft Office é a versão 1909 compilação
12026.20264 e que a versão do Opera é a 63.0.3368.94.
31) Para refazer uma alteração realizada em um
documento de texto no Microsoft Word, qual dos atalhos
abaixo pode ser utilizado?
a) CTRL + E
b) CTRL + V
c) CTRL + R
d) CTRL + A
e) CTRL + Z
32) Para selecionar todo o conteúdo de um documento
aberto no Microsoft Word, qual atalho de teclado
podemos utilizar?
a) CTRL + A
b) ALT + A
c) SHIFT + A
d) CTRL + ALT + S
e) CTRL + T
Observe a imagem abaixo e responda as questões 33
até 35. Ela foi retirada do Microsoft Excel.

a) Apenas um destinatário pode ser inserido no campo
“Para:”
b) É possível enviar e-mails em formato te texto sem
formatação e em HTML.
c) É possível enviar o e-mail com o campo “Assunto” em
branco.
d) É possível anexar arquivos ao e-mail.
e) Pode-se usar várias fontes para formatar o corpo do email.
37) O Microsoft Edge é um:
a) editor de textos.
b) editor de imagens.
c) editor de vídeos.
d) navegador da Internet.
e) reprodutor de vídeos.
38) Um executável do Microsoft Windows 10 tem qual
extensão de arquivo?
a) .ass
b) .ppt
c) .txt
d) .doc
e) .exe
39) O armazenamento de arquivos nos computadores
atuais é feito em um(a):
a) disco rígido.
b) processador.
c) BIOS.
d) Windows.
e) USB.
40) O atalho SHIFT + DELETE realiza qual dos
procedimentos abaixo?
a) apaga o arquivo selecionado de forma permanente,
sem o enviar para a lixeira.
b) esvazia a lixeira do Windows 10.
c) restaura os arquivos que estão na lixeira do sistema.
d) apaga os arquivos apenas da pasta de Downloads do
sistema.
e) reinicia o computador em modo de segurança.

33) Das opções abaixo, qual fórmula pode ser inserida
na célula D4 para apresentar o resultado mostrado na
imagem?
a) =multiplicar(C4:D4)
b) =multiplicar(bolacha;quantidade)
c) =vezes(bolacha;quantidade;valor)
d) =C4*B4
e) =A4;B4;C4;D4;
34) Das opções abaixo, qual fórmula pode ser inserida
na célula D6 para apresentar o resultado mostrado na
imagem?
a) =soma(D2:D5)
b) =somar(valorfinal)
c) =tudo(valorfinal)
d) =C6+D6
e) =matemática(C6+D6)
35) Qual fórmula abaixo pode ser utilizada para descobrir
a média dos valores unitários de todos os produtos
citados na imagem?
a) =médiase(valorunitario)
b) =média.se(valorunitario)
c) =se.média(B2;B5)
d) =gerar.média(B2:D5)
e) =média($B$2:$B$5)
36) Qual informação abaixo é incorreta acerca do
Microsoft Outlook?

