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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

 

PROVA DE INSPETOR 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

 
Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 1 Caderno com o enunciado das 40 questões de múltipla escolha, sem repetição; 

 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova; 

 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões da prova para o candidato; 

 
Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e as-

sine-os. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 
Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-

RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assi-

nalar no espaço próprio, o gabarito correspondente à sua prova. 
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas cer-

tas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica 
de tinta na cor preta ou azul. 

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com 

as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. 

Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que: Utilizar durante a realização das 
provas de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, head-

phones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO 

LEVADOS EM CONTA. 
Quando terminar, entregar ao fiscal OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato so-

mente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do 

início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 
O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de resposta e o cader-

no de questões, estando os 3(três) últimos candidatos liberados apenas quando da con-
clusão da prova por todos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1)Assinale a alternativa que possui a grafia 

correta da palavra: 

 

a) Curiozo. 

b) Nassimento. 

c) Engrassado. 

d) Fizioterapia. 

e) Explosão. 

 

2) Assinale a alternativa que possui a divi-

são silábica incorreta: 

 

a) car – ro - ça 

b) nas - ceu 

c) u – ru – gua - i 

d) ex – ce - ção 

e) ca – de – a - do 

 

3) Assinale a alternativa que possui a acen-

tuação ortográfica incorreta: 

 

a) Pólen. 

b) Vatapá. 

c) Piauí. 

d) Colméia. 

c) Bíceps.  

 

4) Assinale a alternativa que apresenta so-

mente palavras femininas: 

 

a) Blusa – calça - vestido 

b) Sapato – pulseira - brinco 

c) Colar – camiseta - anel 

d) Jaqueta – camisa – meia 

e) Sutiã – calcinha – aliança 

 

5) Assinale a alternativa que apresenta a 

transformação incorreta de um substantivo 

masculino para feminino: 

 

a) Conde – Condessa 

b) Zangão – abelha 

c) Patrão – patroa 

d) Guri – guria 

e) Mestre – Maestria 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta a 

transformação do substantivo singular para 

o plural de forma incorreta: 

 

a) Aldeão – aldeãos 

b) Álbum – álbuns 

c) Tórax – tórax  

d) Anzol – anzóis 

e) Febril – febris 

 

7) Todas são sinônimos de problema, exce-

to? 

 

a) Adversidade. 

b) Resolução. 

c) Empecilho. 

d) Complicação. 

e) Objeção. 

 

8) Todas são antônimas de ofender, exceto?  

 

a) Agradar. 

b) Satisfazer. 

c) Acatar. 

d) Desafrontar. 

e) Insultar. 

 

Texto para as questões 9 e 10 

 

E fez-lhe Levi um grande banquete em sua 

casa; e havia ali uma multidão de publica-

nos e outros que estavam com eles à mesa. 

E os escribas deles, e os fariseus, murmu-

ravam contra os seus discípulos, dizendo: 

Por que comeis e bebeis com publicanos e 

pecadores? 

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não ne-

cessitam de médico os que estão sãos, mas, 

sim, os que estão enfermos; 

Eu não vim chamar os justos, mas, sim, os 

pecadores, ao arrependimento. 

                                              Lucas 5:29-32 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/5/29-32
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9) No texto os termos “escriba deles” e “seus 

discípulos” referem-se a quem? 

 

a) Escriba dos publicanos e discípulos dos 

fariseus. 

b) Escriba de Jesus e discípulos dos publi-

canos. 

c) Escriba dos fariseus e discípulos de Je-

sus. 

d) Escriba dos publicanos e discípulos de 

Jesus. 

e) Escriba de Jesus e discípulos dos fari-

seus. 

 

10) Qual a interpretação correta da resposta 

de Jesus a pergunta feita pelos fariseus: 

“Por que comeis e bebeis com publicanos e 

pecadores?”  

 

a) Que Jesus não entendeu a pergunta dos 

fariseus e por isso desconversou falando de 

outro assunto. 

b) Jesus comparou os fariseus como saldá-

veis e os publicanos como enfermos. 

c) Jesus era médico e queria ajudar os pu-

blicanos com suas enfermidades. 

d) Jesus estava pedindo a ajuda dos fari-

seus para curar os enfermos. 

e) Jesus faz uma analogia da sua pessoa 

com um médico e dos pecadores com enfer-

mos. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11) A República Velha marcou o fim de qual 

período político? 

 

a) Ditadura militar. 

b) Monarquia. 

c) República Liberal-conservadora. 

d) Parlamentarismo. 

e) Escravidão. 

 

12) O que foi a revolução de 1930? 

 

a) Movimento de proclamação da república 

do Brasil liderado por Júlio Prestes. 

b) Movimento de rebeldes sulista que queri-

am a independência do dos estados sul e 

formação de um novo país. 

c) Movimento que colocou fim a política da 

República Velha por meio de um golpe de 

Estado com a ascensão de Getúlio Vargas 

como Presidente do Brasil. 

d) Júlio Prestes liderou o movimento deno-

minado Revolução de 1930 que fracassou 

com a ascensão de Getúlio Vargas à Presi-

dências do Brasil. 

e) Nenhuma das alternativas 

 

13) O golpe militar de 1964 foi o ápice de 

diversas oposições de grupos conservadores 

aos planos e intenções de João Goulart de 

implantar diversas reformas de base duran-

te o período de seu governo de 1961 a 1964. 

Considere os itens a seguir e julgue-os: 

 

I. As classes conservadoras como os empre-

sários, banqueiros, Igreja Católica, militares 

e classe média foram os principais oposito-

res do governo de João Goulart. 

II. O estilo populista e de esquerda gerou 

preocupação inclusive nos EUA, que junto 

com as classes conservadoras brasileiras 

temiam um golpe comunista. 

III. O clima de crise política e as tensões so-

ciais aumentavam a cada dia. Para evitar 

uma guerra civil, Jango deixa o país refugi-

ando-se na Argentina. Os militares tomam o 

poder. Em 9 de abril, é decretado o Ato Ins-

titucional Número 1 (AI-1). 

 

Estão corretos os itens: 

 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I. 

e) I, II e III. 
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14) Qual foi o presidente que assumiu a 

Presidência do Brasil após o impeachment 

do Fernando Collor? 

 

a) José Sarney. 

b) Fernando Henrique Cardoso. 

c) Tancredo Neves. 

d) Itamar Franco. 

e) Enéias Carneiro. 

 

15) Ontem, 22 de abril de 2017, o Brasil 

comemorou 517 anos da chegada oficial dos 

portugueses ao Brasil, porém o dia 22 de 

abril não faz parte do calendário de feriados, 

apesar de ser uma data importantíssima. Já 

o dia 7 de setembro, outra data histórica 

para o Brasil faz parte do calendário nacio-

nal de feriados. Qual foi a circunstância que 

tornou essa data, 7 de setembro, importan-

te? 

 

a) Nascimento de Jesus Cristo. 

b) O retorno de Pedro Alvares Cabral para 

Portugal. 

c) Enforcamento de Tiradentes. 

d) A chegada da família Real para o Brasil. 

e) O grito de D. Pedro I nas margens do Rio 

Ipiranga. 

 

16) A Operação _______________, deflagrada 

em março de 2014, investiga um grande 

esquema de desvio e lavagem de dinheiro, 

envolvendo a Petrobras, grandes empreitei-

ras do país e políticos. Aponte a alternativa 

que completa a frase corretamente: 

a) Sevandija 

b) Lava Jato 

c) Mensalão 

d) Zelotes 

e) Calicute 

 

17) O Brasil tem vivido umas das suas prin-

cipais crises econômicas dos últimos 20 

anos. Assinale a alternativa que não repre-

senta uma consequência dessa crise. 

 

a) Aumento do desemprego 

b) Aumento da inflação 

c) Aumento do PIB 

d) Aumento de impostos 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) A partir da cana-de-açúcar é possível 

produzir dois tipos de combustíveis renová-

veis, são eles: 

 

a) Etanol e gasolina. 

b) Biodiesel e etanol. 

c) Etanol e biomassa. 

d) Gasolina e biomassa. 

e) Biomassa e biodiesel.  

 

19) O Rio Pardo é muito importante para o 

município de Viradouro, tanto para sua his-

tória como para sua economia. Assinale a 

alternativa que representa a foz desse rio. 

 

a) Rio Mogi-Guaçu. 

b) Rio Grande. 

c) Rio Mogi-Mirim. 

d) Rio Paraná. 

e) Rio Tietê. 

 

20) Qual é o gentílico de Viradouro? 

 

a) Viradourense 

b) Viradourano 

c) Viradouriano 

d) Virado 

e) Viradourino 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) Conforme o artigo 7º do Estatuto da Cri-

ança e do Adolescente, assinale a alternativa 

correta: 
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a) A criança e 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.  

b) O adolescente têm direito a proteção à 

vida e à saúde, mediante a efetivação de po-

líticas sociais públicas que permitam o nas-

cimento e o desenvolvimento sadio e har-

monioso, em condições dignas de existência. 

c) A criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida, mediante a efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de mora-

dia. 

d) A criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e à saúde, mediante a efeti-

vação de políticas sociais públicas que per-

mitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de 

hospitais. 

e) A criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e à saúde, mediante a efeti-

vação de políticas sociais públicas que per-

mitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência. 

 

22) Conforme o artigo 10º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, os hospitais e 

demais estabelecimentos de atenção à saúde 

de gestantes, públicos e particulares, são 

obrigados a: 

 

I - manter registro das atividades desenvol-

vidas, através de prontuários individuais, 

pelo prazo de dezoito anos; 

II - identificar o recém-nascido mediante o 

registro de sua impressão plantar e digital e 

da impressão digital da mãe, sem prejuízo 

de outras formas normatizadas pela autori-

dade administrativa competente; 

III - proceder a exames visando ao diagnós-

tico e terapêutica de anormalidades no me-

tabolismo do recém-nascido, bem como 

prestar orientação aos pais; 

IV - fornecer declaração de nascimento onde 

constem necessariamente as intercorrências 

do parto e do desenvolvimento do neonato; 

V - manter alojamento conjunto, possibili-

tando ao neonato a permanência junto à 

mãe. 

 

Quais afirmativas estão corretas? 

 

a) I e II. 

b) I, II e IV. 

c) II e IV. 

d) I, II, III e V. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

23) Conforme o artigo 16º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o direito à liber-

dade compreende os seguintes aspectos: 

 

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e 

espaços comunitários, ressalvadas rodoviá-

rias e hospitais; 

II - opinião e expressão; 

III - crença e culto religioso; 

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se 

com moderação; 

V - participar da vida familiar e comunitária, 

sem discriminação; 

VI - participar da vida política, na forma da 

lei; 

VII - buscar refúgio, auxílio e reclusão. 

 

Quais afirmativas estão corretas? 

 

a) I, II e V. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e IV. 

d) II, III, V, VI. 

e) I, III, VI e VII. 

 

24) Segundo o parágrafo único do artigo 18-

Aº, o castigo físico é ação de natureza disci-

plinar ou punitiva aplicada com o uso da 
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força física sobre a criança ou o adolescente 

que resulte em: 

 

a) Sofrimento físico ou lesão. 

b) Sangramento. 

c) Desmaio. 

d) Não ter contato com pessoas. 

e) Não pode brincar. 

 

25) Conforme o artigo 19º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente é direito da crian-

ça e do adolescente ser criado e educado no 

seio de sua família e, excepcionalmente, em 

família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente que 

garanta  ________________.  Assinale a alter-

nativa que preenche a lacuna corretamente: 

 

a) Seus direitos. 

b) Seu desenvolvimento integral. 

c) Sua integridade. 

d) Sua liberdade. 

e) Sua felicidade. 

 

26) Conforme o artigo 25º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente entende-se por 

família natural a comunidade formada 

____________________. Assinale a alternativa 

que preenche a lacuna corretamente: 

 

a) Pelos familiares. 

b) Pelos pais ou qualquer deles e seus des-

cendentes. 

c) Pelos pais ou avós. 

d) Pelos responsáveis legais. 

e) Pelos pais ou qualquer parente de 1º 

grau. 

 

27) Conforme o artigo 28º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente,  assinale a alter-

nativa incorreta com relação a colocação 

em família substituta: 

 

a) Poderá ser feita mediante guarda. 

b) Poderá ser feita mediante tutela. 

c) Poderá ser feita mediante adoção. 

d) Poderá ser feita independentemente da 

situação jurídica da criança ou adolescente. 

e) Poderá ser feita mediante imposição. 

 

28) Segundo o artigo 53º do Estatuto da cri-

ança e do adolescente a criança e o adoles-

cente têm direito à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, pre-

paro para o exercício da cidadania e qualifi-

cação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educa-

dores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores; 

IV - direito de organização e participação em 

entidades públicas; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxi-

ma de sua residência. 

 

Quais afirmativas estão corretas? 

 

a) I e II. 

b) I, II e IV. 

c) II e IV. 

d) I, II, III e V. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

29) Segundo o artigo 131º do Estatuto da 

criança e do adolescente a o que é o Conse-

lho Tutelar: 

 

a) Órgão permanente e autônomo, não ju-

risdicional, encarregado pela sociedade de 

zelar pelo cumprimento dos direitos da cri-

ança e do adolescente 

b) Órgão privado, não jurisdicional, encarre-

gado pela sociedade de zelar pelo cumpri-

mento dos direitos da criança e do adoles-

cente 
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c) órgão permanente e autônomo, jurisdicio-

nal, encarregado pela sociedade de zelar 

pelo cumprimento dos direitos da criança e 

do adolescente 

d) órgão privado e autônomo, jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente 

e) órgão permanente e autônomo, não juris-

dicional, encarregado pelo conselho munici-

pal da criança e do adolescente de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente 

 

30) Segundo o artigo 133º do Estatuto da 

criança e do adolescente para candidatura a 

membro do Conselho Tutelar são exigidos os 

seguintes requisitos: 

 

I - reconhecida idoneidade moral; 

II - idade superior a vinte e quatro anos; 

III - residir no município. 

 

Quais afirmativas estão corretas? 

 

a) Apenas a II. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) Apenas a I. 

e) I e III. 

 

31) Segundo o artigo 3º da lei que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional o 

ensino será ministrado com base nos se-

guintes princípios. 

 

I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesqui-

sar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções 

discriminatórios; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerân-

cia; 

V - coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino privado em esta-

belecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação 

escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, 

na forma desta Lei e da legislação dos sis-

temas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência intra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-

racial.    

 

Quais afirmativas estão incorretas? 

 

a) I, V e IX. 

b) II, VI e XII. 

c) IV, V e VIII. 

d) II, VII, e XI. 

e) III, VI e X. 

 

32) Segundo o artigo 4º da lei que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional é 

dever do Estado com educação escolar pú-

blica será efetivado mediante a garantia de: 

 

a) educação básica obrigatória e gratuita dos 

4 (quatro) aos 16 (dezesseis) anos de idade. 

b)educação básica obrigatória e gratuita dos 

4 (quatro) aos 18 (dezoito) anos de idade. 

c) educação básica obrigatória e gratuita dos 

4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.  

d)educação básica obrigatória e gratuita dos 

5 (cinco) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

e) educação básica obrigatória e gratuita dos 

3 (três) aos 16 (dezesseis) anos de idade. 

 

33) Segundo o artigo 6º da lei que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional é 

dever dos pais ou _______________ efetuar a 

matrícula das crianças na educação básica. 
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Assinale a alternativa que preenche a lacu-

na corretamente. 

 

a) Avós. 

b) Amigos. 

c) Vizinhos. 

d) Responsáveis. 

e) Irmãos. 

 

34) Segundo o artigo 30º da lei que estabe-

lece as diretrizes e bases da educação naci-

onal a educação infantil será oferecida em: 

 

a) Creches, ou entidades equivalentes, para 

crianças de até quatro anos de idade. 

b) Creches, ou entidades equivalentes, para 

crianças de até  cinco anos de idade. 

c) Pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) 

a 5 (cinco) anos de idade.   

d) Pré-escolas, para as crianças de 5 (cinco) 

a 7 (sete) anos de idade.   

c) Creches, para as crianças de 4 (quatro) a 

5 (cinco) anos de idade.   

 

35) Segundo o artigo 22º da lei que estabe-

lece as diretrizes e bases da educação naci-

onal a educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exer-

cício da _____________ e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. Assinale a alternativa que pre-

enche a lacuna corretamente. 

 

a) Cultura. 

b) Cidadania. 

c) Terapia. 

d) Escola. 

e) Professora. 

 

36) Segundo o artigo 24º da lei que estabe-

lece as diretrizes e bases da educação naci-

onal o controle de frequência fica a cargo da 

escola, conforme o disposto no seu regimen-

to e nas normas do respectivo sistema de 

ensino, exigida a frequência mínima de ____ 

por cento do total de horas letivas para 

aprovação. Assinale a alternativa que preen-

che a lacuna corretamente. 

 

a) 50% 

b) 70% 

c) 75% 

d) 80% 

e) 85% 

 

37) Segundo o artigo 24º da lei que estabe-

lece as diretrizes e bases da educação naci-

onal cabe a cada instituição de ensino expe-

dir alguns documentos, exceto: 

 

a) Histórico escolar. 

b) Declarações de conclusão de series. 

c) Diplomas. 

d) Certificado de conclusão de cursos. 

e) Carteirinha de estudante. 

 

38) Segundo o artigo 26-Aº da lei que esta-

belece as diretrizes e bases da educação na-

cional nos estabelecimentos de ensino fun-

damental e de ensino médio, públicos e pri-

vados, torna-se obrigatório o estudo da: 

 

a) História e artes. 

b) História e geografia. 

c) História e cultura afro-brasileira e indíge-

na. 

d) Educação física. 

e) História e cultura europeia e indígena. 

 

39) Segundo o artigo 32º da lei que estabe-

lece as diretrizes e bases da educação naci-

onal o ensino fundamental tem duração de: 

 

a) Quatro anos. 

b) Seis anos. 

c) Oito anos. 

d) Nove anos. 

e) Dez anos. 

 



                 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO 

                             ESTADO DE SÃO PAULO 

                         PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 

9 
 

40) Segundo o artigo 35º da lei que estabe-

lece as diretrizes e bases da educação naci-

onal o ensino médio terá duração mínima de 

quantos anos?  

 

a) 1 ano e meio, em casos de EJA. 

b) 2 anos, em caso de transferência. 

c) 3 anos. 

d) 3 anos e meio, em caso de reprovação. 

e) 4 anos, em caso de intercâmbio. 
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REALIZAÇÃO  
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