
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

ESTADO DE SÃO PAULO

ConCurso PúbliCo

001. Prova objetiva

Agente de segurAnçA esColAr

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.

�	Confira	seu	nome	e	número	de	inscrição	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.

�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.

�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.

�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.

�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

AguArde A ordem do fisCAl PArA Abrir este CAderno de questões.

19.04.2015	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio Sala Carteira Inscrição





3 pmsz1401/001-AgsegEscolar

CoNHeCiMeNtoS GeraiS

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números  
01 a 06.

Como vai o sono?

Calcula-se que mais de 10% da população mundial sofrem 
de insônia e 45% têm algum problema ligado ao sono. Cada 
dia mais se comprova a relação entre o sono e o bem-estar: 
a falta ou má qualidade dele é responsável pela manifestação 
de algumas doenças.

O organismo humano foi feito para dormir em torno de 
sete a oito horas por noite, o que pode variar de acordo com 
as características individuais. Crianças e adolescentes re-
querem de nove a onze horas de sono por dia.

Pesquisas comprovam o que as noites mal dormidas 
causam. Em curto prazo os sintomas são: cansaço, irritabili-
dade, sonolência, alterações repentinas de humor, perda de 
memória recente, diminuição da concentração, da criativida-
de e da capacidade de planejar, lentidão de raciocínio. No 
longo prazo as consequências podem ser desastrosas: falta 
de vigor físico, envelhecimento precoce, comprometimento 
no sistema imunológico, aumento da tendência à obesidade, 
diabetes, doenças cardiovasculares, pressão alta, perda de 
memória e depressão.

Existem algumas dicas para que se possa dormir melhor: 
evitar refrigerantes e café, não dormir com a televisão ligada, 
não levar trabalho para a cama, ter horário certo para dormir 
e acordar. Isso tudo pode ajudar as pessoas a terem uma boa 
qualidade de sono e, consequentemente, uma boa saúde.

(Cidade Nova, maio de 2014. Adaptado)

01. De acordo com o texto, é correto afirmar que mais de 
50% da população têm, em relação ao sono,

(A) conhecimento.

(B) satisfação.

(C) cuidado.

(D) dificuldade.

(E) consciência.

02. Conforme o texto, é correto afirmar que

(A) as mulheres costumam dormir duas horas a mais do 
que os homens.

(B) as pessoas têm necessidades diferentes em relação 
ao sono.

(C) os adolescentes têm o hábito de dormir pouco.

(D) dormir muito traz diminuição da memória.

(E) ser desregrado quanto ao sono interfere pouco na 
saúde.

03. Segundo o texto, as dicas para que se possa dormir me-
lhor requerem que haja, principalmente,

(A) disciplina.

(B) criatividade.

(C) expectativa.

(D) imaginação.

(E) generosidade.

04. No trecho do 2o parágrafo – Crianças e adolescentes re-
querem de nove a onze horas de sono por dia – a pa-
lavra destacada pode ser substituída, sem alteração de 
sentido, por

(A) gastam.

(B) têm.

(C) necessitam.

(D) alternam.

(E) usufruem.

05. No trecho do 1o parágrafo – a falta ou má qualidade dele 
é responsável pela manifestação de algumas doenças. 
– a palavra destacada apresenta sentido contrário de

(A) demonstração.

(B) formação.

(C) ocultação.

(D) revelação.

(E) presença.

06. Na frase do 1o parágrafo – ... 10% da população mundial 
sofrem de insônia... – a palavra destacada estabelece 
sentido de

(A) lugar.

(B) tempo.

(C) matéria.

(D) finalidade.

(E) causa.

07. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está no 
tempo passado.

(A) Calcula-se que mais de 10% da população mundial 
sofrem de insônia.

(B) Quando as pessoas dormirem bem, terão uma saúde 
melhor.

(C) Cada dia mais se comprova a relação do sono com 
o bem-estar.

(D) Existem algumas dicas para que se possa dormir 
melhor.

(E) O organismo foi feito para dormir em torno de sete a 
oito horas por noite.
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MateMática

11. O gráfico a seguir mostra a queda no faturamento men-
sal, em milhares de reais, de uma empresa de tecidos, 
em certo período de dezembro a maio.

Analisando o gráfico, a maior queda mensal no fatura-
mento, em valor absoluto, foi de

(A) dezembro para janeiro.

(B) janeiro para fevereiro.

(C) fevereiro para março.

(D) março para abril.

(E) abril para maio.

12. Numa região, a passagem do transporte público custava 
R$ 3,00 e passou a custar R$ 3,50.

O percentual de aumento na pas sagem desse transporte 
foi, aproximadamente, de

(A) 16,7 %

(B) 17,3 %

(C) 17,5 %

(D) 17,8 %

(E) 18,3 %

13. A cada R$ 250,00 em compras, uma loja fornece um vale 
de R$ 12,00 para futuras compras. Uma pessoa recebeu 
R$ 156,00 em vale compras. Sendo assim, ela gastou 
na loja

(A) R$ 6.500,00.

(B) R$ 3.750,00.

(C) R$ 3.625,00.

(D) R$ 3.250,00.

(E) R$ 1.872,00.

08. Assinale a alternativa que apresenta palavras emprega-
das no sentido figurado.

(A) 45% da população têm algum problema relacionado 
à insônia.

(B) Ter horário certo para dormir e acordar ajuda a ter 
boa saúde.

(C) Isso tudo pode ajudar as pessoas a terem uma boa 
qualidade de sono.

(D) Assim que chegou do trabalho, ele caiu no sono.

(E) Evitar refrigerantes e café é essencial para uma boa 
noite de sono.

09. Assinale a alternativa em que a pontuação e o acento 
que indica a crase estão de acordo com a norma-padrão 
da língua portuguesa.

(A) Por ter dormido bem à noite, Pedro teve mais dispo-
sição para trabalhar.

(B) Uma boa noite, de sono, leva à uma melhor saúde.

(C) Evitar café, nos leva à ter, um sono mais saudável.

(D) Fui à pé, para a empresa, e fiquei, mais disposto.

(E) Há crianças, que dormem melhor, durante às férias.

10. Assinale a alternativa que preenche as lacunas, correta 
e respectivamente, considerando a norma-padrão da lín-
gua portuguesa.

                                pessoas                                 de  
insônia                                evitarem café e refrigerante.

(A) Menas ... sofrerão ... se

(B) Menos ... sofrerão... quando

(C) Menas ... sofrerá ... logo que

(D) Menos ... sofrerá ... conforme

(E) Menas ... sofrerão ... caso
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r a S C u N H o14. Um agente escolar mora a 3,7 km da escola em que tra-
balha. Uma floricultura fica a 850 m da escola, e uma 
doceria fica a 1,12 km da floricultura.

Certo dia ele saiu de casa, foi ao trabalho, passou na 
floricultura, depois na doceria e retornou à sua casa, con-
forme mostra a figura a seguir. Ele notou que percorreu, 
no total, 7,5 km nesse trajeto.

Conclui-se, então, que a distância da doceria até a casa 
dele, em quilômetros, é

(A) 2,3.

(B) 2,01.

(C) 1,93.

(D) 1,87.

(E) 1,83.

15. Dona Ana fez uma torta para sobremesa.

Assim que f icou pronta, ela comeu  da torta para expe-

rimentar. No dia seguinte, no almoço, ela serviu três 
p edaços iguais ao que havia comido e, no jantar, ela  
serviu metade do que restava da torta. A fração da torta 
que sobrou após o jantar foi

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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r a S C u N H o16. A idade de um pai é o triplo da idade de seu primeiro 
filho. O segundo filho tem 3 anos a menos do que o pri-
meiro filho, e a soma das idades do pai e dos dois filhos 
é 57 anos. A idade, em anos, do primeiro filho é

(A) 14.

(B) 13.

(C) 12.

(D) 11.

(E) 10.

17. No tanque de uma perua escolar, restam 12 litros de 
combustível. Essa perua consome, em média, um litro de 
combustível a cada 8,5 km. Se, para chegar ao destino 
final, ainda faltam 120 km, pode-se afirmar que, man-
tendo o mesmo consumo médio, o combustível acabará 
quando faltarem ainda, para o fim da viagem,

(A) 15 km.

(B) 18 km.

(C) 20 km.

(D) 22 km.

(E) 24 km.

18. A tabela a seguir mostra o número de trens que operam 
na linha Norte-Sul, de um determinado transporte metro-
politano, das 6h às 10h, em um determinado dia útil.

HORÁRIO NÚMERO DE TRENS

6h às 7h 18
7h às 8h 26
8h às 9h 32
9h às 10h 24

Cada trem, na lotação máxima, pode transportar, apro-
ximadamente, 4 500 pessoas. Nesse dia, supondo que 
todos os trens operaram com lotação máxima, o número 
de passageiros transportados nessa linha Norte-Sul, das 
6h às 10h, foi, aproximadamente,

(A) 450 000.

(B) 480 000.

(C) 500 000.

(D) 540 000.

(E) 600 000.
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atuaLidades

21. Leia a declaração a seguir de um presidente latino-ameri-
cano para uma TV alemã em agosto de 2014.

“Não estou legalizando (a maconha); estou regulando 
um mercado que já existe, para que não cresça mais. No 
fundo, estou lutando contra isso por um caminho mais 
inteligente.”

(http://veja.abril.com.br, 04.08.2014. Adaptado)

Após a legalização da maconha, primeiro ato desse tipo 
em todo o mundo, a declaração de agosto de 2014 foi 
dada pelo presidente

(A) do Paraguai.

(B) da Venezuela.

(C) do Peru.

(D) da Colômbia.

(E) do Uruguai.

22. Um levantamento do Ministério da Saúde, divulgado nesta 
terça-feira [02/12/2014], revelou que os casos da doença 
no Brasil subiram para 1 364. O número se refere a diag-
nósticos feitos até 15 de novembro. No levantamento an-
terior, referente até 25 de outubro, haviam sido registrados 
824 casos no país.

(http://goo.gl/am5aMF. Adaptado)

A notícia refere-se a uma doença que tem se espalhado 
com grande velocidade no Brasil. Trata-se

(A) da chicungunha, febre semelhante à dengue.

(B) de um novo surto de poliomielite.

(C) da malária, mais comum em áreas rurais.

(D) da tuberculose, que tem afetado portadores de aids.

(E) da influenza tipo A, transmitida por bactérias.

23. Mais de três quartos da queda nas exportações de ma-
nufaturados em 2014 no Brasil se devem à redução de 
compras feitas por este país vizinho, avaliou nesta quarta-
-feira [01.10.14] o Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior (Mdic).
As maiores quedas das exportações ocorreram nos se-
guintes produtos: automóveis de passageiros, veículos 
de carga, autopeças, e motores para veículos e partes.

(http://goo.gl/uyKUNj. Adaptado)

O país de que trata a notícia é

(A) o Paraguai.

(B) o México.

(C) o Chile.

(D) a Argentina.

(E) a Colômbia.

19. Dois carros de corrida partem simultaneamente do iní-
cio do circuito de uma pista de velocidade. O carro A 
completa cada volta em 4 minutos e 30 segundos, e  
o carro B, a cada 4 minutos e 45 segundos. Após o  
carro A completar 10 voltas, faltará para o carro B com-
pletar sua 10a volta

(A) 2 minutos e 10 segundos.

(B) 2 minutos e 15 segundos.

(C) 2 minutos e 20 segundos.

(D) 2 minutos e 30 segundos.

(E) 2 minutos e 45 segundos.

20. A capacidade de uma represa é de, aproximadamente, 
18 bilhões de litros de água. Com a estiagem, o nível 
da água nessa represa está diminuindo 2 cm por dia. 
Após dez dias de estiagem, a capacidade dessa repre-
sa está em, aproximadamente, 16 bilhões de litros de 
água. Cada centímetro que o nível da represa diminui 
representa uma redução, em milhões de litros de água, 
de aproximadamente

(A) 60.

(B) 70.

(C) 80.

(D) 90.

(E) 100.

r a S C u N H o
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noções de inforMática

26. Um agente de segurança escolar precisa abrir alguns 
arquivos de vídeo de câmeras de segurança que estão 
salvos num computador com Windows 7, em sua confi-
guração padrão.

Assinale a alternativa que contém o nome do programa 
acessório padrão do Windows 7 que pode ser utilizado 
para visualização de vídeos.

(A) Windows Explorer.

(B) Painel de Controle.

(C) Windows Media Player.

(D) Paint.

(E) Bloco de Notas.

27. No MS-Word 2010, em sua configuração padrão, recur-
sos como margens, orientação da página e tamanho do 
papel podem ser alterados por meio de funcionalidades 
localizadas no grupo Configurar Página, da guia

(A) Inserir.

(B) Layout da Página.

(C) Página Inicial.

(D) Revisão.

(E) Exibição.

28. Observe a planilha a seguir, editada por meio do 
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, que rela-
ciona uma listagem de andares de um prédio escolar e 
o respectivo número de câmeras localizadas em cada 
andar.

Assinale a alternativa que contém o símbolo da função 
Auto Soma, utilizada, na tabela, para totalizar o número 
de câmeras.

(A) 

(B) %

(C) p

(D) Ω

(E) Σ

24. Em janeiro de 2015, o embaixador do Brasil na Indoné-
sia seguiu as instruções da presidente Dilma para deixar 
imediatamente aquele país. As relações diplomáticas 
entre os dois países estão estremecidas porque

(A) o governo indonésio se negou a pagar empréstimo 
oferecido pelo Brasil.

(B) dois brasileiros feridos em acidente morreram por 
omissão dos médicos locais.

(C) um brasileiro, acusado de tráfico de drogas, foi con-
denado à morte e executado.

(D) um grupo de brasileiros cristãos foi perseguido por 
muçulmanos indonésios.

(E) o setor de imigração indonésio passou a exigir visto 
de entrada para brasileiros.

25. Ao anunciar o restabelecimento de contatos diplomáti-
cos com o país na quarta-feira 17 [de dezembro], o pre-
sidente dos Estados Unidos, Barack Obama, realizou 
uma jogada de mestre. Cuidadosamente preparada por 
18 meses de negociações secretas, a guinada histórica 
da Casa Branca tem como objetivo retomar as relações 
diplomáticas interrompidas na década de 1960.

(http://goo.gl/zFduVs. Adaptado)

A notícia trata das novas relações entre Estados Unidos e

(A) Venezuela.

(B) Cuba.

(C) Chile.

(D) Panamá.

(E) Haiti.
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CoNHeCiMeNtoS eSPeCÍFiCoS

31. Os direitos individuais, fundamentais e invioláveis,  
garantidos aos brasileiros e estrangeiros residentes no 
país pelo artigo 5o da Constituição Federal da República, 
são

(A) a vida, a liberdade, a diferença, o voto e a proprie-
dade.

(B) a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte e 
a previdência.

(C) o conhecimento, a liberdade, a propriedade, o voto 
e o trabalho.

(D) a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a  
propriedade.

(E) a moradia, a diferença, a proteção estatal, a vida e 
o trabalho.

32. Ao exercer suas funções zelando pela segurança  
das pessoas, das instalações, dos equipamentos e  
materiais do Estado, o Agente de Segurança Escolar 
deve ter, sempre presentes, os parâmetros legais para a 
sua ação. Um desses parâmetros é o artigo 5o da Cons-
tituição Federal, que dispõe sobre os direitos e deveres 
individuais e coletivos dos residentes no país. Nesse  
artigo, determina-se que

(A) ninguém será submetido a tratamento desumano ou 
degradante.

(B) as mulheres, progressivamente, devem ter os  
mesmos direitos que os homens.

(C) se justifica o anonimato apenas para o esclareci-
mento de crimes ou danos ao patrimônio público.

(D) somente jornais e materiais de comunicação, previa-
mente censurados, podem circular nos órgãos pú-
blicos.

(E) a segurança é o principal direito de todos.

33. Um princípio do ensino consagrado no artigo 206 da 
Constituição Federal é aquele que afirma a

(A) primazia das instituições públicas de ensino sobre 
as particulares para receber matrículas em qualquer 
região.

(B) gratuidade do ensino em todos os níveis.

(C) gestão democrática nas escolas.

(D) homogeneidade de ideias e concepções pedagó-
gicas praticadas.

(E) garantia de um padrão de qualidade.

29. Um recurso muito útil para todas as apresentações feitas 
por meio do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração 
padrão, é a verificação ortográfica, cujo ícone é exibido 
a seguir.

Assinale a alternativa que apresenta o nome do grupo, 
localizado na guia Revisão, que contém esse ícone.

(A) Comentários.

(B) Comparar.

(C) Símbolos.

(D) Revisão de Texto.

(E) Idioma.

30. Considerando o contexto de correio eletrônico, a pessoa 
que envia e-mail a outras pessoas é chamada de

(A) Remetente.

(B) Anexo.

(C) Spam.

(D) Servidor.

(E) Destinatário.
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37. Constitui-se em um direito dos pais ou responsáveis,  
assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,

(A) adentrar no prédio escolar até as salas de aula em 
qualquer horário.

(B) exercer a vigilância do filho no pátio escolar durante 
o recreio.

(C) negar-se a enviar o filho à escola por discordância 
com a metodologia ali empregada.

(D) retirar o filho da escola por motivos recreativos antes 
do término do período letivo.

(E) participar da definição das propostas educacionais.

38. De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, os pais ou responsáveis residentes no país 
têm a obrigação de

(A) participar do Conselho de Escola ou da APM da  
escola de seus filhos.

(B) conhecer e dialogar com os professores dos seus 
filhos.

(C) matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 
ensino.

(D) adquirir anualmente todo o material didático solicita-
do pela escola.

(E) contribuir, para a manutenção da escola do seu filho, 
financeiramente ou com trabalho voluntário.

39. Supondo que, em uma escola, haja um incêndio que exija 
a evacuação do local, a principal atitude do Agente de 
Segurança Escolar, nessa situação, é

(A) com primazia, ajudar a dar proteção e socorro às 
crianças e adolescentes.

(B) retirar-se rapidamente do prédio, para facilitar o  
trabalho dos bombeiros.

(C) tentar salvar prioritariamente os equipamentos e  
materiais de custo mais elevado.

(D) proteger todos os presentes, indistintamente, sem 
qualquer prevalência.

(E) evitar a aproximação de curiosos ou de pessoas de 
má fé que poderiam aproveitar-se da confusão do 
momento.

40. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os  
dirigentes de escola de ensino fundamental devem  
comunicar ao Conselho Tutelar da Região os casos de

(A) faltas de qualquer natureza dos alunos.

(B) punições disciplinares aplicadas aos alunos.

(C) falta de professor para ministrar qualquer disciplina.

(D) elevados níveis de repetência.

(E) ausência dos pais ou responsáveis às reuniões da 
escola.

34. Para que haja inclusão em todos os níveis, em relação  
à educação, a Convenção Internacional sobre o Direito 
das Pessoas com Deficiência determina que os Estados 
signatários assegurem que

(A) as pessoas com deficiência que não consigam estu-
dar ou se desenvolver sejam mantidas em casa.

(B) as famílias das pessoas com deficiência recebam 
uma ajuda de custo para financiar a educação pos-
sível do membro deficiente.

(C) adaptações razoáveis, de acordo com as necessida-
des individuais, sejam providenciadas.

(D) todos os livros didáticos contenham resumos dos 
capítulos em linguagem Braille.

(E) pelo menos dez por cento do pessoal de cada es-
cola seja habilitado para a comunicação na língua 
de sinais.

35. Dentre os princípios gerais citados no artigo 3o da  
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas  
com Deficiência, ratificada pelo decreto no 6.949 de 
2009, podemos citar o da

(A) laicidade da educação.

(B) gratuidade da escola em todos os níveis.

(C) produtividade obrigatória dos homens e meninos.

(D) submissão familiar permanente.

(E) autonomia individual.

36. O Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nesse impor-
tante documento, afirma-se, entre outras ideias, que

(A) a acessibilidade que mais importa para os deficien-
tes é a que permite a circulação no meio físico.

(B) as questões relativas à deficiência devem ser  
integradas às estratégias relevantes de desenvolvi-
mento sustentável.

(C) a discriminação em relação à pessoa com deficiên-
cia é tolerável apenas quando tem intenção positiva.

(D) a responsabilidade única pela promoção e pela ob-
servância dos direitos humanos é do Estado, caben-
do aos cidadãos exigir esse direito.

(E) a deficiência é um conceito bem estabelecido, que já 
não evolui e que apresenta casos bem homogêneos.
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