Cargo: Inspetor de alunos
Viver em Segurança com mais
liberdade
Todas as pessoas devem viver em
segurança. A segurança não pode ser
privilegio de uma classe ou de um
partido.
Em nome da segurança, não se pode
provocar medo nem insegurança no
povo. Em nome da segurança não se
pode prender as pessoas sem provar
antes sua culpa.
Em nome da segurança, ninguém pode
ser vitima da valentia e da violência
fáceis dos mandões que nunca são
punidos.
A verdadeira segurança é aquela que faz
o povo viver no uso de seus direitos, na
felicidade de sua liberdade e na paz de
uma verdadeira justiça social.
Exigências Cristãs de uma ordem
Politica- Diocese de São MateusVozes,1978
1-Assinale a alternativa correta: Segundo
o texto:
a) As pessoas com maior poder
financeiro
devem
receber
maior
segurança,
para
defender
seus
patrimônios.
b) As mulheres, idosos e crianças devem
receber maior segurança.
c)Todas as pessoas devem viver em
segurança.
d) A classe de políticos deve receber
maior segurança devido às várias
manifestações nas ruas.
2-O antônimo de privilegio é:
a) Vantagem
b )Direito
c) Prerrogativa
d) Desvantagem

3-Qual o significado de Justiça Social?
a)Princípio de que todos os indivíduos de
uma sociedade têm direitos e deveres
iguais em todos os aspectos da vida
social.
b)Todos os direitos básicos, como a
saúde, educação, justiça, trabalho e
manifestação cultural, devem ser
garantidos a todos.
c)É uma construção moral e politica
baseada na igualdade de direitos e na
solidariedade coletiva.
d)Todas as alternativas estão corretas
4-Qual o sinônimo de mandões?
a)Autoritário.
b)Despótico.
c)Prepotente.
d)Todas as alternativas estão corretas.
5-Passando a frase: Mandões que nunca
são punidos para forma afirmativa,
teremos:
a)Mandões que raramente são punidos.
b)Mandões que dificilmente são punidos.
c)Mandões que jamais são punidos.
d)Mandões que sempre são punidos.
6- Carlos tinha em sua conta bancária
um saldo negativo de R$ 730,00. Após
receber seu salário, o saldo da conta
tornou--se R$ 2.680,00 positivo. O
salário de Carlos é de:
a)
b)
c)
d)

R$ 3.410,00
R$ 2.000,00
R$ 3.200,00
R$ 1.550,00

7- No primeiro dia de uma obra, um
operário executou 1/4da obra, no
segundo dia 2/3. Sendo assim quanto
faltam para completar a obra?
a)1/2
b)1/3
c) 1/6
d) 1/12
8- Uma caixa de agua tem capacidade
de 72.000cm3. Quantos quilogramas ela
ira pesar depois que estiver cheia d’agua
se vazia ela pesa 3kg?
a) 72 KG
b) 75 Kg
c) 7,2Kg
d) 7,5 Kg
9- Uma festa teve inicio as 20 h15min 28
seg. e terminou às 2h 10min 18 seg. do
dia seguinte. Quanto tempo essa festa
teve de duração?
a) 5h30 min
b) 4h 32min 30 seg.
c) 5h54min50seg
d) 6h
10-Flávia comprou 5 pacotes de feijão de
2 kg cada um, 10 pacotes de farinha com
600g cada um, 20 pacotes de café de
250 g cada um. Qual o peso total desta
compra?
a) 2,1 Kg
b) 2.100 Kg
c) 21 Kg
d) 210 Kg
11- O horário de verão brasileiro
começou em outubro de 2016 e foi ate:
a) Janeiro de 2017
b) Fevereiro de 2017
c) Dezembro de 2016.
d) Novembro de 2016.
12- O valor do salário mínimo atual é:
a) R$ 937,00
b) R$ 880,00
c) R$ 890,00
d) R$ 957,00

13- A Prefeitura de Areias publicou a
relação das pessoas que irão receber o
bolsa família em 2017. .Em relação a
este programa:
a)O Bolsa Família é um programa
federal destinado às famílias em
situação de pobreza e extrema pobreza.
b) Para ter direito tem que ter renda per
capita de até R$ 154 mensais.
c) Através da Bolsa Família, o governo
federal concede mensalmente benefícios
em dinheiro para famílias mais
necessitadas.
d)Todas as alternativas estão corretas.
14-Uma briga entre facções rivais no
Complexo Penitenciário Anísio Jobim
terminou com a morte de 56 detentos,
em 2 de janeiro de 2017. Este complexo
situa-se em:
a) Acre
b) Roraima
c) Recife
d) Manaus
15- O nome da cidade Areias é devido:
a) A estrada era de uma areia
avermelhada.
b) O topônimo Areias deriva do tupi
“haie”, que significa atalho.
c) Na plantação de café usavam
uma areia especial.
d) Os tropeiros falavam muito em
“arreiar” os cavalos e com o
tempo ficou Areias.
16-São procedimentos de primeiros
socorros nas queimaduras térmicas:
I. Se houver fogo nas roupas, apagar as
chamas usando de preferência água.
II. Expor a área queimada cortando e
retirando roupas que estejam aderidas.
III. Perfurar bolhas com agulhas.
IV. Manter o calor corporal com cobertor
leve ou manta.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.

d) todas afirmativas estão corretas.
17-São procedimentos de primeiros
socorros durante uma crise convulsiva:
I. Proteger a cabeça da vítima contra
pancadas no chão.
II. Tentar abrir a boca da vítima se ela
apresentar sangramento oral.
III. Colocar um tecido dentro da boca da
vítima.
IV. Oferecer líquidos e medicamentos
pela boca o mais rápido possível.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
18-De acordo com o Estatuto da Criança
e do Adolescente: "É dever
_______velar pela dignidade da criança
e do adolescente, pondo-os a salvo de
qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou
constrangedor.". Completa corretamente
a lacuna:
a) de todos
b) do Estado
c) do Conselho de Saúde
d) da comunidade
19-A comunicação com os alunos é
muito importante para que os processos
se desenvolvam adequadamente. Julgue
as afirmativas:
I. A comunicação estimula a motivação,
através do esclarecimento sobre as
tarefas, as metas, o desempenho etc.
II. A comunicação favorece a expressão
de sentimentos e posicionamentos frente
aos mesmos.
III. A comunicação proporciona as
informações que as pessoas precisam
para analisar, avaliar e tomar decisões.
IV. Existem barreiras que podem impedir
a eficácia da comunicação, como a
filtragem ou manipulação das
informações pelo emissor; a percepção
seletiva, ou seja, o receptor vê e escuta
de acordo com os seus interesses, as

suas experiências e características
pessoais etc.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
20-O Inspetor Escolar deve:
I. Avaliar seu impacto na vida da escola
e discutir como cumprir e acompanhar a
aplicação da norma, levando em conta a
realidade da escola.
II. Estar presente para dar suporte à
autonomia mas impedindo a soberania.
III. Contribuir na preparação dos
educandos para a vida social.
IV. Procurar sempre traçar uma ponte
entre teoria e prática.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.

