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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA - SP  

INSPETOR DE ALUNOS 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado, e o CADERNO DE  QUESTÕES.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA – SP  – INSPETOR DE ALUNOS. 
 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25        

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Legislação 
Matemática 

10 
5 

10 

Total de questões  25 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto e responda às questões de 1 a 10. 

 
Defensoria e OAB condenam „fichamento‟ de moradores no RJ 

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de 
Janeiro e a Defensoria Pública no estado manifestaram-se 
contra o “fichamento” de moradores de comunidades 
fluminenses por militares durante 
a intervenção na segurança pública. O procedimento, sob 
argumento de checagem de antecedentes criminais, foi 
realizado nesta sexta-feira (23) em operação na Vila 
Kennedy, na zona oeste da capital fluminense. Para as 
entidades, a medida viola a Constituição. Segundo as 
Forças Armadas, a iniciativa é legal e rotineira. 

Os moradores, apesar de se mostrarem favoráveis 
à intervenção federal na segurança do Rio, em vigor há uma 
semana, deixaram de sair para trabalhar por se sentirem 
acuados pela medida. Parte dos que passaram pelo 
“cadastro” dos militares ficou contrariada. “O clima está 
muito estranho. Muita gente não saiu de casa. Nas zonas 
ricas nem poriam um tanque na porta. Estamos vivendo 
uma incerteza. Ninguém quer ser confundido com um 
traficante”, disse outro rapaz. “O soldado faz a foto com o 
próprio celular dele”. 

“Apoiamos a intervenção, mas estamos assustados. 
O que esperar? O que vem depois disso? Então somos 
todos suspeitos? Se eu saio para comprar pão tenho que 
passar por isso?”, revoltou-se um rapaz, que falou com o 
jornal O Estado de S. Paulo posteriormente, pelo telefone, 
sob a garantia do anonimato. “É muita humilhação. Mas 
aqui é favela, eles acham que podem tudo. Quero ver fazer 
isso na zona sul”, lamentou. 

A Defensoria Pública do Estado irá pedir 
explicações às Forças Armadas. O órgão afirma que 
ninguém deve ser submetido à identificação criminal se 
estiver portando a carteira de identidade. “A abordagem 
pessoal por qualquer agente de segurança só é permitida 
quando há razões concretas e objetivas para a suspeita de 
que o indivíduo esteja portando bem ilícito ou praticando 
algum delito”, diz o defensor público-geral do RJ, André 
Castro. 
Fonte: https://veja.abril.com.br/brasil/defensoria-e-oab-condenam-
fichamento-de-moradores-no-rj/ 

1) Nos parágrafos 1 e 2, o autor do texto usa 
respectivamente as palavras “fichamento” e “cadastro”. 
Quanto ao uso de tais termos entre aspas, pode-se 
afirmar que o mais provável é que o autor 
a) Faz uso dos termos pois todos os moradores da 
comunidade são suspeitos de tráfico.  
b) Deseja aproximar o termo “fichar”, próprio da linguagem 
policial, do termo “cadastro”, usado pelas Forças Armadas 
na intervenção.  
c) Usa os termos como antônimos, já que o primeiro diz 
respeito ao fichamento policial e o segundo apenas ao 
simples cadastro dos moradores.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2)  O termo “acuados”, usado no 2º parágrafo do texto, 
expressa como os moradores sentem-se com a ação do 
governo no local, e é classificado gramaticalmente 
como uma 
a) Pronome. 
b) Verbo.  
c) Adjetivo. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
3) No discurso “Apoiamos a intervenção, mas estamos 
assustados. O que esperar? O que vem depois disso? 
Então somos todos suspeitos? Se eu saio para comprar 
pão tenho que passar por isso?”, o pronome em 
destaque refere-se 
a) Ao fato de o sujeito não saber o que acontecerá depois.  
b) À garantia de anonimato na entrevista.  
c) Ao “cadastro” realizado pelas forças de segurança do 
estado. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que: 
a) A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, 
a Defensoria Pública no estado e as Forças Armadas têm a 
mesma opinião a respeito da operação na Vila Kennedy.  
b) A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro e 
a Defensoria Pública no estado divergem das Forças 
Armadas quanto à operação na Vila Kennedy.  
c) A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro não 
concorda com a operação na Vila Kennedy, mas a 
Defensoria Pública no estado e as Forças Armadas são 
favoráveis.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Quanto ao gênero discursivo do texto lido, é 
CORRETO afirmar que trata-se de uma notícia. Nesse 
sentido, fazem parte de sua lide os seguintes 
elementos:  
a) O que aconteceu, porque aconteceu, para que 
aconteceu, onde aconteceu.  
b) O que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, 
com quem aconteceu.  
c) Quem realizou a ação, qual ação foi realizada, porque a 
ação foi realizada.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) No título da notícia, “Defensoria e OAB condenam 
„fichamento‟ de moradores no RJ”, os termos 
sublinhados são classificados como  
a) Complemento nominal.  
b) Adjunto adverbial.  
c) Objeto direto.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Na frase “Apoiamos a intervenção, mas estamos 
assustados”, retirada do 3º parágrafo do texto,  
a) A primeira é uma Oração Coordenada Assindética e a 
segunda uma Oração Coordenada Sindética Adversativa.  
b) A primeira é uma Oração Principal e a segunda uma 
Oração Subordinada Substantiva.  
c) A primeira é uma Oração Principal e a segunda uma 
Oração Subordinada Adjetiva. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Na oração “O que esperar?”, 3º parágrafo, o verbo é 
classificado como: 
a) Apenas intransitivo.  
b) Apenas transitivo. 
c) Verbo transitivo e intransitivo.    
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Na frase “Parte dos que passaram pelo “cadastro” 
dos militares ficou contrariada”, 2º parágrafo, o verbo 
sublinhado está : 
a) Grafado incorretamente, pois concorda com “parte dos 
que”, portanto, deveria estar no plural.  

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/rio-de-janeiro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/rio-de-janeiro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/intervencao/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/seguranca-publica/
https://veja.abril.com.br/brasil/defensoria-e-oab-condenam-fichamento-de-moradores-no-rj/
https://veja.abril.com.br/brasil/defensoria-e-oab-condenam-fichamento-de-moradores-no-rj/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/rio-de-janeiro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/rio-de-janeiro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/rio-de-janeiro/


4 

 

b) Grafado incorretamente, pois deveria concordar com o 
verbo “passaram”, que está no plural.  
c) Concordando com o sujeito “militares”.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) O uso das vírgulas em “(...) posteriormente, pelo 
telefone, sob a garantia do anonimato”, 3º parágrafo, 
justifica-se  
a) Por isolar uma expressão explicativa.  
b) Por indicar o zeugma.  
c) Porque isola um advérbio.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
LEGISLAÇAO 

 
11) De acordo com a  Lei complementar municipal nº. 
4.457, de 03 de novembro de 2014 Código de Postura do 
município de Lucélia SP . Assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) Os terrenos, edificados ou não, situados nas áreas 
urbana e de expansão urbana do Município deverão ser, 
obrigatoriamente, mantidos limpos, capinados e isentos de 
quaisquer materiais nocivos à vizinhança e à coletividade.  
b)  A limpeza de terrenos, inclusive capinação, deverá ser 
realizada sempre que a vegetação atingir no máximo 20 
centímetros de altura.  
c) Nos terrenos referidos no presente artigo não será 
permitido conservar fossas abertas, escombros e 
construções inabitáveis. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) De acordo com a Lei complementar municipal nº. 
4.457, de 03 de novembro de 2014 Código de Postura do 
município de Lucélia SP . Artigo 35 Complete a lacuna 
abaixo: 
O proprietário de imóvel, edificado ou não, localizado 
em via ou logradouro público, dotado de qualquer tipo 
de pavimentação ou guias e sarjeteamento, fica 
obrigado a construir muros e passeio, bem como 
promover as medidas de reparo e manutenção, 
obedecidos os seguintes prazos, a partir da notificação: 
a) _________ dias para construção; b) 30 (trinta) dias 
para reconstrução e reparos. 
a) 60 (sessenta) 
b) 90 (noventa) 
c) 80 (oitenta) 
d) Nenhuma das alternativas 
 
13) Conforme a Lei complementar municipal nº. 4.457, 
de 03 de novembro de 2014 . Código de Postura do 
município de Lucélia SP . Artigo 97 - Poderão ser 
comercializados em feira livre: 
 I - gêneros alimentícios. 
 II - flores, plantas ornamentais e pequenos acessórios 
para jardinagem. 
III - confecções e artefatos de uso pessoal e doméstico;  
IV - artesanato. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas II, III e IV. 
c) I, II e III e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) De acordo com a Lei 8080 de 19 de setembro 1990, 
art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete:II - participar na formulação e na 
implementação das políticas: 

Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) de controle das agressões ao meio ambiente; 
b) de saneamento básico; e 
c) de redes integradas de assistência de alta complexidade; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Conforme a lei 8080  Art. 17. À direção estadual do 
Sistema Único de Saúde (SUS) compete:IV - coordenar 
e, em caráter complementar, executar ações e serviços: 
Assinale a alternativa INCORRETA 
a) de vigilância epidemiológica 
b) de vigilância sanitária 
c) de alimentação e nutrição 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

MATEMÁTICA 

 
16)Um homem fazia uma viagem, mas por um descuido 
passou do ponto em que deveria para, e andou no total 
x km, o que ele andou a mais, ou seja, depois do lugar 
em que ele deveria ter parado foi de y km. Qual das 
opções abaixo não representa a distancia da viagem 
que esse homem deveria fazer? 

a)   (  ) 
b) | |  | | 
c)     
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17)Jorge tem em seu celular 25 grupos de whatsapp, e 
está querendo apagar alguns que não utiliza mais. Ele já 

apagou 
 

 
 dos grupos que tem, e percebeu que não vai 

precisar apagar 
 

  
 dos grupos. Dessa forma, quantos 

grupos ainda faltam para Jorge analisar? 
a) 5 grupos 
b) 15 grupos 
c) 20 grupos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18)Ao decompormos o número 138600 em fatores 
primos, encontraremos alguns que aparecem mais de 
uma vez. Dessa forma qual a diferença entre o total de 
primos que aparecem na decomposição com o número 
de primos diferentes que aparecem na mesma 
decomposição?  
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19)Assinale a alternativa CORRETA sobre o elemento 
0,1235555... , e em qual conjunto ele pertence. 
a) O número pertence ao conjunto dos números irracionais, 
pois não se pode dizer que é uma dizima periódica. 
b) O número pertence ao conjunto dos números racionais, 
pois apesar de 0,123 não ser uma dizima periódica após ele 
forma-se a dizima. 
c) O número pertence a intersecção dos conjuntos racionais 
e irracionais, pois faz parte dos dois conjuntos 
d) Nenhuma das alternativas 
 
20)Observe os números -32, -31, -30, 29, 31 e 32. Os 
números estão colocados de forma ordenada? Se sim 
em qual ordenação? 
a) Sim, estão colocados de forma que fiquem em ordem 
decrescente. 
b) Não está colocado em ordem. 
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c) Sim, estão colocados de forma que fique em ordem 
crescente. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21)Um casal combinou que iriam assistir uma série 
junto, a série tem apenas uma temporada com 24 
episódios. Em um dia eles assistiram 0,25 da série, e no 

outro dia assistiram 
 

 
 do que faltava. O homem estava 

muito ansioso com o fim da série, e assistiu o restante 
sozinho. Quantos episódios ele assistiu sozinho? 
a) 6 episódios. 
b) 2 episódios. 
c) 13 episódios. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

22)O número √  é um número irracional, e o número 2 é 
um número racional. Então qual das opções abaixo é 
verdadeira sobre esses números? 

a)   √  é um número irracional 

b)   √   √    

c) (  √ )     
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23)Uma família tem quatro filhos, e cada um tem sua 
casa. Eles estão decidindo em qual delas irão passar a 
véspera de natal, o dia do natal e o dia do ano novo, 
assim quantas formas existe para eles passarem esses 
dias, sem passar nenhum deles em casa repetida? 
a) 64 formas. 
b) 9 formas. 
c) 24 formas 
d) Nenhuma das alternativas. 

24)Equações equivalentes são equações que dão os 
mesmos resultados que a equação original, o que as 
vezes torna a equação mais fácil de resolve-la. Seja a 

equação              , qual das equações abaixo 
não é equivalente a essa equação? 

a)             

b)           

c)             
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25)Observe as afirmações sobre os números racionais e 
irracionais, e suas operações: 

I. √  √  √    

II. √  √  √    
III. A soma, diferença, o produto, o quociente e a 
potenciação de dois números racionais sempre será um 
número racional. 
IV. O produto de um número racional e um número 
irracional é sempre racional 
 Marque a opção CORRETA: 
a) Apenas I e II são verdadeiras. 
b) Apenas a II e III são verdadeiras. 
c) Apenas II é falsa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 


