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Português
Dunas e salinas
Uma grande extensão do litoral brasileiro está situada na faixa de clima
tropical. Esse fator, aliado à ocorrência de ventos regulares em alguns locais
da costa, favorece a formação de restingas. Esse ecossistema específico, de
beleza rara e grande dinamismo em sua geografia, é encontrado em pontos
distintos da costa brasileira, desde o litoral cearense até o extremo sul do país,
no arroio Chuí.
As restingas são formadas por conjuntos de dunas e areais costeiros
entrecortados por vegetação rasteira. Elas começaram a surgir há milhares de
anos, com o recuo do mar, e ainda hoje protagonizam um dinâmico processo
de construção e destruição”
(Burmester, C. Conhecendo o mar do Brasil: litoral e ilhas. São Paulo: Editora
Senac São Paulo, 2012.)
1- Pela estrutura geral do trecho ele deve ser incluído entre os
textos:
a) Descritivos;
b) Narrativos;
c) Dissertativo-expositivos;
d) Dissertativo-argumentativos;
2- No texto há uma série de adjetivos que se referem a substantivos e com
eles concordam. Assinale a opção em que essa relação de concordância está
errada:
a) Tropical / clima;
b) Regulares / ventos;
c) Dinâmico/ processo;
d) Rara/ ecossistema
3. A respeito do texto é incorreto afirmar que:
a) O trecho apresenta a introdução sobre o tema dunas e salinas.
b) O trecho apresenta uma explanação sobre alguns elementos do litoral
brasileiro.
c) O trecho explícita a raridade e beleza das dunas nordestinas.
d) O trecho explícita a especificidade de um determinado ecossistema.

4. Assinale a única alternativa que preenche adequadamente as lacunas das
frases a seguir:
I.
Nossa, são ______________ papéis para
assinar.
II. Era __________ atenciosa com os pacientes.
III. São __________ os compromissos agendados.
IV. Na empresa, há um e outro problema ____________.
a) Bastante, muito, muitos, insolúveis
b) Bastantes, bastante, muitos, insolúvel
c) Bastantes, bastantes, muitos, insolúveis
d) Bastante, muitos, muitos, insolúvel
5. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados segundo a

mesma regra.
a) Álbuns, alguém, caímos, tênis
b) Álbuns, exército, tênue, árduo
c) Miúdo, egoísmo, caímos, raízes
d) Miúdo, límpido, nível, raízes
6. Assinale a alternativa em que a oração destacada pode ser classificada

como oração subordinada adverbial confirmativa:
a) Ela age compulsivamente como um ser irracional.
b) Ela age compulsivamente como a mãe lhe ensinou.
c) Como era impulsiva, nunca obedecia às regras.
d) Nem todos pensam e agem como você.
7. Considerando as seguintes frases:

I.
II.

Eu fui uma adolescente tímida.
Eu fui à muitas festas durante a faculdade

Assinale a alternativa adequada:
a) A forma verbal "fui" refere-se ao emprego do verbo ir como intransitivo
nas frases I e II
b) Na frase I, a forma verbal "fui" representa a 3ª pessoa do singular do
pretérito- perfeito do verbo "ser"
c) Na frase II, a forma verbal "fui" foi empregada indevidamente.
d) Na frase I, a forma verbal "fui" representa a 1ª pessoa do singular do
pretérito- perfeito do verbo "ser"

8. A respeito do emprego dos pronomes relativos, assinale a opção correta.

a) É correto colocar artigo após o pronome relativo cujo (cujo o mapa, por
exemplo).
b) O relativo cujo expressa lugar, motivo pelo qual aparece no texto ligado
ao substantivo mapa na expressão "cujo mapa".
c) O pronome cujo é invariável, ou seja, não apresenta flexões de gênero e
número.
d) O pronome relativo que admite ser substituído por o qual e suas flexões
de gênero e número.
9 . Assinale a alternativa que completa as frases a seguir:
I- O garoto ______ colegas agrediram, passa bem.”
II-Conheci os alunos __________ mães lideraram aquele
movimento.
a)
b)
c)
d)

A quem, que
Cujos, cujas
O qual, cujo
Cujo os, cuja as

10. No período: “Fui à escola, busquei minha irmã e, em seguida, entreguei
os livros à Maria.” os verbos em negrito são, respectivamente:
a)
b)
c)
d)

Intransitivo, transitivo direto, transitivo direto e indireto.
Transitivo indireto, transitivo direto, transitivo direto e indireto.
Transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo.
Transitivo direto e indireto, intransitivo, transitivo direto.

Matemática
11- Em uma região muito fria, os termômetros marcam -150 pela manhã. Se as
temperaturas caírem 130, os termômetros marcarão:
a) 20
b) –20
c) –280
d) 130
12- João foi a uma loja onde comprou um aparelho que custava R$ 3000,00 e
mais três produtos que custavam R$ 90,00 cada. O valor da compra foi dividido
em cinco parcelas iguais de:
a) R$ 554,00
b) R$ 654,00
c) R$ 754,00
d) R$ 724,00

13- Para pagar uma conta, Luís contribuiu com 1/6 do valor, Ana contribuiu
com 3/4 do valor e José iria pagar o restante. A fração que representa o valor
pago por José é:
a) 5/6
b) 1/4
c) 6/10
d) 1/12
14- Uma empresa tem dois reservatórios de 100 litros cada com um tipo de
catalisador. Um dos reservatórios está com 4/5 de sua capacidade e o outro
está com 3/4. O total em litros de catalisador que a empresa tem nos
reservatórios é:
a) 80 litros
b) 75 litros
c) 155 litros
d) 100 litros

15- A razão entre os gastos mensais e o salário recebido por uma pessoa é
4/5. Se essa pessoa receber R$840,00 de salário, o valor que sobrará no mês
é:
a) R$ 168,00
b) R$ 672,00
c) R$ 186,00
d) R$ 276,00

16- Para a produção de 500 litros de álcool são necessários 6000 quilos de
cana-de-açúcar. Para a produção de 1250 litros de álcool são necessários:
a) 10000 quilos de cana-de-açúcar
b) 12500 quilos de cana-de-açúcar
c) 15000 quilos de cana-de-açúcar
d) 16000 quilos de cana-de-açúcar

17- Uma máquina produz 90 doces de 15gramas cada. Para produzir doces de
10 gramas com as mesmas quantidades de ingredientes, quantos doces serão
obtidos?
a) 90 doces
b) 60 doces
c) 100 doces
d) 135 doces

18- Para realizar um serviço na sua casa, José deu uma entrada de 37,5% do
valor total do serviço. Sabendo que José pagou R$600,00 de entrada, o valor
total do serviço é:
a) R$ 1680,00
b) R$ 1580,00
c) R$ 1600,00
d) R$ 1680,00

19- A altura padrão das portas é 2,1 metros que em milímetros é:
a) 21 mm
b) 210 mm
c) 2100 mm
d) 21000mm
20- Maria fez sua festa de aniversário em um salão retangular de 8 metros de
largura por 7 metros de comprimento. Sabendo que a cada 2 metros quadrados
estariam seis pessoas em média, quantas pessoas estariam na festa?
a) 168 pessoas
b) 210 pessoas
c) 56 pessoas
d) 112 pessoas
Conhecimentos Gerais
21-Segundo a Lei Orgânica de Lavrinhas
I-O Município promovera, anualmente, o recenseamento de população escolar
e fará a chamada dos educandos.
II - O Município zelara por todos os meios ao seu alcance, pela permanência do
educando na escola.
III- O calendário escolar municipal será flexível e adequado as peculiaridades
climáticas e as condições sociais e econômicas dos alunos.
IV- Os currículos escolares serão adequados as peculiaridades do Município e
valorização sua cultura e seu patrimônio histórico, artístico, cultural e
ambiental.
São corretas:
a) I, II e III
b) II, III e IV
c) I, II e IV
d) I, II, III e IV
22- Segundo a Lei Orgânica de Lavrinhas ficam isentos da taxa de concurso
público:
a) Os candidatos que recebem bolsa família
b) Os portadores de deficiências físicas e mentais.
c) O doador de medula óssea e o doador regular de sangue.
d) Os residentes da cidade de Lavrinhas.

23- 1º de Dezembro é considerado:
a) Dia Internacional contra o uso de Drogas
b) Dia Internacional de Luta Contra a Aids
c) Dia Pan Americano da Saúde
d) Dia do Deficiente
24- O desmatamento na Amazônia, segundo o Projeto de Monitoramento do
Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes) subiu 29,5% entre
1º de agosto do ano passado e 31 de julho deste ano. O Estado com maior
taxa de desmatamento foi :
a) Mato Grosso
b) Pará.
c) Acre
d) Roraima
25- O BRICS é um agrupamento econômico atualmente composto por cinco
países. Não se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional,
mas de um mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal, ou
seja, não registrado burocraticamente com estatuto e carta de princípios.
Além do Brasil, fazem parte do BRICS:
a) Rússia, Índia, China e África do Sul.
b) Rússia, Índia, China, Portugal e França
c) Rússia, Índia, Cuba, Argentina e Inglaterra
d) Rússia, Índia, Venezuela e Itália
26-O Brasil é atualmente o país com maior fluxo migratório de venezuelanos.
A entrada dos migrantes acontece por:
a) Amazonas
b) Pará
c) Roraima
d) Rondônia
27- Em 2016 o sarampo era considerado erradicado no Brasil. Mas no primeiro
semestre de 2018, um surto da doença assustou a população dos estados do
Amazonas e Roraima, com 500 casos confirmados e mais de 1,5 mil em
investigação. Isso ocorreu porque:
a) aumento populacional dos mosquitos transmissores da doença.
b) contato direto entre pacientes contaminados.
c) houve queda na taxa de vacinação contra a doença.
d) descontrole das fronteiras com a Bolívia.
28- Na antiga cadeia de Lavrinhas, no Bairro de Pinheiros a Prefeitura
Municipal está anunciando uma nova obra para construção:
a) De uma Cozinha Municipal
b) De uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
c) De velório Municipal
d) De uma Sub Prefeitura

29-No sábado (30/11), o posto itinerante do TRE-SP, instalado na sede do
COMTUR de Lavrinhas, funcionou das 9h às 14h para o cadastramento
biométrico dos eleitores. Sobre o cadastramento biométrico:
I- O Projeto de Identificação Biométrica da Justiça Eleitoral tem por objetivo
implantar em âmbito nacional a identificação e verificação biométrica da
impressão digital
II- Tem como objetivo garantir que o eleitor seja único no cadastro eleitoral
III-O eleitor ao se apresentar para o exercício do voto, deverá ser o mesmo que
se habilitou no alistamento eleitoral.
São corretas:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I,II e III
30-O governo de São Paulo decidiu afastar de suas funções mais 32 policiais
militares envolvidos na ação que resultou em nove mortes na ___________, na
Zona Sul de São Paulo, no último dia 1º. Completa corretamente a lacuna:
a) Cidade de Deus.
b) Favela de Heliópolis.
c) Favela Casa Amarela.
d) Favela de Paraisópolis.
Conhecimento Específico
31- Analisando as funções de um inspetor de alunos, Quais das afirmações
abaixo podem ser consideradas corretas?
I - Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola;
II - Inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar;
III – Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar,
cumprimento de horários; ouvir reclamações e analisar fatos.
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II e III
32- Sobre o inspetor que dialoga com os alunos:
I- Dialogar sempre leva a maior conscientização.
II- Dialogar não é importante porque as regras devem ser respeitadas
III- Falar muito faz o inspetor perder a autoridade
IV- Mais importante que o diálogo é mostrar a força da disciplina
Está correto em:
a) II e IV
b) I e II
c) II e III
d) Apenas I

33- Segundo o art. 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, O direito à
liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas
as restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
São corretas apenas as afirmativas.
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II e III
34- E uma situação onde um adolescente venha a cometer um ato infracional,
a medida de internação só poderá ser aplicada, segundo o Art. 122 do
Estatuto da Criança e do Adolescente, quando:
a) tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou
violência a pessoa;
b) o adolescente não estiver frequentando regularmente a escola;
c) o adolescente estiver cometendo o ato de furto;
d) os pais não comparecerem para representar o adolescente:
35- Durante a entrada dos alunos, ouve uma briga onde um aluno acabou
agredindo o outro. Como forma de correção, a inspetora de alunos deixou os
dois no pátio, sentados, olhando um para outro, para servir de exemplo para os
outros alunos.
Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a inspetora agiu:
a) Corretamente, pois está educando o aluno;
b) Incorretamente, pois não é sua função tomar conta dos alunos.
c) Corretamente, pois assim os demais alunos não cometerão o mesmo
ato;
d) Incorretamente, pois não está velando pela dignidade do aluno;
36- Um aluno do 80 ano estava fazendo muita bagunça no corredor da escola,
causando problemas no processo de ensino aprendizagem da escola. A única
alternativa que mostra a atitude correta a ser tomada pelo inspetor de alunos é:
a) Encaminhar o aluno para o acompanhamento especializado;
b) Marcar uma reunião com pais ou responsáveis;
c) Advertir oralmente o aluno sobre o seu comportamento;
d) Informar à Secretaria Estadual da Educação;
37- Dentre as funções atribuídas a um inspetor de alunos, a única afirmação
que está incorreta é:
a) Informar sobre os horários de funcionamento da escola;
b) Avaliar o rendimento escolar dos alunos;
c) Orientar sobre as normas de convivência escolar;
d) Zelar pela segurança dos alunos;

38- No horário do intervalo as crianças ficam muito agitadas e caso ocorra um
acidente, onde um dos alunos acaba caindo e aparentemente fraturando a
perna, o inspetor de alunos deve:
a) Avisar a Direção da Escola e chamar atendimento especializado
b) Massagear a região machucada;
c) Mover o aluno para um local menos movimentado;
d) Fazer compressas para aliviar a dor;
39- O sangramento do nariz ou hemorragia nasal ocorre quando algum vaso
sanguíneo se rompe. Se algum aluno apresenta sangramento nasal, a forma
correta de agir é:
a) Colocar a cabeça do aluno entre os joelhos e deixar o fluxo de sangue
parar sozinho;
b) Colocar a cabeça do aluno para trás;
c) Deitar o aluno com a face virada para cima;
d) Pressionar a narina que sangra por 3 minutos;
40- Uma convulsão ocorre quando há uma atividade elétrica anormal do
cérebro. Essa atividade anormal pode passar despercebida ou, em casos mais
graves, pode produzir uma alteração ou perda de consciência acompanhada de
espasmos musculares involuntários. Se um aluno começar a ter uma
convulsão, analise as alternativas sobre como o inspetor de alunos deve agir:
I– Tentar repousar o aluno suavemente no chão, caso ela dê sinais de que irá
cair;
II– Vire ele de lado;
III– Coloque a mão na boca do aluno para evitar que a língua enrole;
São alternativas corretas apenas:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II e III

