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Inspetor de Aluno 

- Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.  

- Verifique se este caderno contém 25 questões, numeradas de 1 a 25. 

          Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno. 

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
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- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial. 
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- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial. 
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somente o gabarito provisório de respostas.  
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Português 

    O  AÇÚCAR 
1 O branco açúcar que adoçará meu café 
2 nesta manhã de Ipanema 
3 não foi produzido por mim 
4 nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 
5 Vejo-o puro 
6 e afável ao paladar 
7 como beijo de moça, água 
8 na pele, flor 
9 que se dissolve na boca. Mas este açúcar 
10 não foi feito por mim. 
11 Este açúcar veio 
12 da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 
13 dono da mercearia. 
14 Este açúcar veio 
15 de uma usina de açúcar em Pernambuco 
16 ou no Estado do Rio 
17 e tampouco o fez o dono da usina. 
18 Este açúcar era cana 
19 e veio dos canaviais extensos 
20 que não nascem por acaso 
21 no regaço do vale. 
22 Em lugares distantes, onde não há hospital 
23 nem escola, 
24 homens que não sabem ler e morrem de fome 
25 aos 27 anos 
26 plantaram e colheram a cana 
27 que viraria açúcar. 
28 Em usinas escuras, 
29 homens de vida amarga 
e dura 
30 produziram este açúcar 
branco e puro 
31 com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
Ferreira Gullar, Disponível em < https://www.tudoepoema.com.br/ferreira-
gullar-o-acucar/>, 04/07/2020. 

 
01–Analise a frase a seguir retirada do texto acima e marque a alternativa 
correta sobre orações coordenadas e subordinadas. “que se dissolve na boca. 
Mas este açúcar não foi feito por mim”. A parte em destaque pode ser 
considerada que: 

https://www.tudoepoema.com.br/ferreira-gullar-o-acucar/
https://www.tudoepoema.com.br/ferreira-gullar-o-acucar/


 

a) Inicia-se com uma conjunção aditiva. 
b) Inicia-se com uma conjunção alternativa. 
c) Inicia-se com uma conjunção conclusiva. 
d) Inicia-se com uma conjunção adversativa. 

 
02-Nos versos do poema “Açúcar” (5) “Vejo-o puro”. (6) “e afável ao paladar”. 
Poderia ser substituídas as palavras mantendo o sentido por: 
a) “Vejo-o puro e  ríspido ao paladar”. 
b) “Vejo-o puro e agradável  ao paladar”. 
c) “Vejo-o puro e dócil ao paladar”. 
d) “Vejo-o puro e amargo ao paladar”. 
 
Observe as tirinhas abaixo e responda:  

 
 
03-A Estilística estuda os processos de manipulação da linguagem que 
permitem a quem fala ou escreve sugerir conteúdos emotivos e intuitivos por 
meio das palavras. Diante disso, marque a alternativa correta que apresenta as 
figuras de linguagem no quadrinho 1 e 4: 
a) Metáfora e hipérbole.  
b) comparação e eufemismo. 
c) Metonímia e metáfora. 
d) Eufemismo e metáfora. 
 
Amor é fogo que arde sem se ver 
1 Amor é fogo que arde sem se ver, 
2 é ferida que dói, e não se sente; 
3 é um contentamento descontente, 
4 é dor que desatina sem doer. 
5 É um não querer mais que bem querer; 
6 é um andar solitário entre a gente; 
7 é nunca contentar-se de contente; 
8 é um cuidar que ganha em se perder. 
9 É querer estar preso por vontade; 
10 é servir a quem vence, o vencedor; 

https://www.antonimos.com.br/rispido/
https://www.sinonimos.com.br/agradavel/
https://www.antonimos.com.br/docil/


 

11 é ter com quem nos mata, lealdade. 
12 Mas como causar pode seu favor 
13 nos corações humanos amizade, 
14 se tão contrário a si é o mesmo Amor 
                                        Luís Vaz de Camões (1524-1580)  
 
4-Leia o poema de Luís Vaz de Camões “Amor é fogo que arde sem se ver”, e 
marque a alternativa correta: 
O poeta por meio da aproximação de palavras com sentidos iguais, nos traz 
uma série de afirmações sobre o amor que parecem ser idênticas. 
a) O poeta utiliza-se do pensamento objetivo para apresentar um sentimento 
humano intenso e complexo, o amor.  
b) Outro ponto importante é que o poema do mestre português não é baseado 
num raciocínio que leva a uma conclusão.  
c) Camões não exprime a dualidade desse sentimento de uma forma exemplar.  
d) O poema se torna temporal enquanto o tema abordado é restrito. 
 
5-A língua portuguesa compõe-se de um conjunto de prescrições e regras que 
determinam o seu uso, tendo sua classificação gramatical para a língua escrita 
e falada. Diante disso, observe as palavras em destaque no verso (3) “um 
contentamento descontente”, pode ser definido como: 
a) Artigo indefinido, substantivo e adjetivo. 
b) Artigo definido, substantivo e preposição. 
c) Artigo indefinido, substantivo e advérbio. 
d) Artigo definido, substantivo e adjetivo. 
 

Matemática 
 
6-Analisando os conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e B = {4, 5, 6, 7, 8}, a única 
alternativa que está incorreta é: 
a) A – B = {1, 2, 3} 
b) B – A = {6, 7, 8} 
c) A U B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 
d) A Ո B = {4, 5, 6} 
 
7-Observando a figura abaixo, sabe-se que a capacidade do reservatório maior 
é 20 vezes a do reservatório menor. Com base nessa informação, pode-se 
afirmar que o volume do reservatório maior é: 

 
a) 10 m3 

b) 20 m3 

c) 1 m3 
d) 5 m3 
 



 

8-Um capital foi emprestado no regime de juros simples por 4 meses a uma 
taxa de 8% ao mês e ao final do prazo, os juros foram no valor de R$ 2560,00. 
O valor do capital emprestado foi: 
a) R$ 3000,00 
b) R$ 5000,00 
c) R$ 7000,00 
d) R$ 8000,00 
 
9-As Criptomoedas são um investimento de risco, porém, podem trazer um 
bom retorno aos investidores. Uma pessoa comprou uma determinada moeda 
que valorizou 10% no primeiro mês, em seguida desvalorizou 20% e depois 
subiu 30%. Toda essa oscilação, assustou o investidor que acabou vendendo e 
teve um rendimento de: 
a) 20% 
b) 16,8% 
c) 14,4% 
d) 10% 
 
10-A ______________ é uma semirreta interna a um ângulo, traçada a partir 
do seu vértice, e que o divide em dois ângulos congruentes (ângulos com a 
mesma medida). 
A palavra que completa corretamente a lacuna é: 
a) mediana. 
b) bissetriz. 
c) mediatriz. 
d) divisora. 
 
 

Conhecimentos gerais 
 
 

11-Professor, escritor e historiador, José Luiz Pasin especialista em história, 
geografia, literatura e turismo, dedicou sua vida na defesa e divulgação da 
cultura regional e do meio ambiente do Vale do Paraíba. Idealizou o IEV 
(Instituto de Estudos Valeparaibanos), sediado em Lorena, participou da 
criação do Museu Frei Galvão, em Guaratinguetá. Realizou inúmeros saraus e 
lançamentos de livros 
a) Na Fazenda Boa Vista, em Roseira. 
b) Na Câmara Municipal de Roseira. 
c) Na Prefeitura Municipal de Roseira. 
d) Na Fazenda São José, em Roseira. 

 
12-No vacinômetro sobre a covid, postado pela Prefeitura de Roseira, consta 
que a cidade já aplicou as seguintes vacinas: 
a) Butantan, Fiocruz. 
b) Fiocruz, Pfizer. 
c) Butantan, Fiocruz, Pfizer. 
d) Butantan, Fiocruz, Pfizer, Janssen. 

 



 

13-Foi eleito (a), dia 11 de novembro de 2011, na Academia Brasileira de 
Letras, para ocupar o lugar do diplomata Affonso Arinos de Melo Franco (1930-
2020): 
a) Lya Luft. 
b) Silvio Romero. 
c) Fernanda Montenegro. 
d) Osório Duque Estrada. 
 
14-Atual ministro da Educação: 
a) Milton Ribeiro. 
b) Onys Lorenzoni. 
c) Aloysio Mercadante. 
d) Marcos Pontes. 
 
15-O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: 
I–Emendas à Lei Orgânica. 
II–Leis Ordinárias. Leis Complementares. 
III–Decretos Legislativos. 
IV–Resoluções. 
São corretas as afirmativas: 
a) I. III e IV. 
b) II e III. 
c) II, III e IV. 
d) I. II. III e IV. 

 
Conhecimentos específicos 
 
16-Julgue as seguintes afirmativas:  
I-Quando alguém precisa chamar a atenção de algum aluno indisciplinado, 
sempre o fazer mantendo o controle emocional, sem gritar ou ofender o aluno.  
II-Quando não há um bom relacionamento no âmbito escolar, todo o processo 
educativo é prejudicado, pois geram conflitos e problemas num ambiente hostil. 
III-Quando as crianças se sentem acolhidas e respeitadas dão uma melhor 
resposta em seu desempenho, mas quando são desrespeitas agem de outra 
maneira, talvez seja uma autodefesa, uma maneira de ignorar o que sofrem, 
pois em muitos casos as crianças ficam reprimidas elas não conseguem agir 
frente ao abuso de poder do adulto.  
IV-As interações e socializações são de suma importância no processo de 
ensino e de aprendizagem. 
São corretas as afirmativas: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, III e IV. 
d) todas afirmativas estão corretas. 
 
17-Sobre o inspetor de alunos é INCORRETO afirmar que: 
a) Deve estar inserido no contexto social da escola, interagindo com todos os 
atores, e através dessa interação os problemas certamente serão identificados 
e as ações serão todas em uma mesma direção de forma democrática em uma 
sociedade multicultural.  



 

b) É apenas um fiscalizador pois não possui graduação adequada para 
interferir na aprendizagem dos alunos. 
c) É um colaborador que se constitui na somatória de esforços e ações 
desencadeados com sentido de promover e desenvolver a melhoria do 
processo de ensino e aprendizagem. 
d) Participa de uma estratégia de ação que não só facilita a assistência 
preconizada, como também revigora o desenvolvimento da escola como um 
todo, promovendo e reforçando o ponto de vista de ações integradas. 
 
18-Acionamos por exemplo em ocorrências em prol da manutenção de ordem 
pública ou ausência de um serviço especializado. Trata-se: 
a) do SAMU. 
b) da Polícia Militar.  
c) do Corpo de Bombeiros.  
d) da Polícia Rodoviária Federal. 
 
19-O controle emocional pode fazer a diferença no atendimento de primeiros 
socorros. Deve-se manter a calma para:  
a) Demonstrar aos demais que somos emocionalmente superiores. 
b) Conseguir ouvir os barulhos da sirene indicando chegada da ambulância. 
c) Poder conversar melhor com a vítima e dar exemplo aos demais. 
d) Prestar atenção nas condições e riscos do ambiente e estado de saúde da 
vítima. 
 
20-Sobre o engasgamento, é INCORRETO afirmar que:  
a) Quando a epiglote falha em sua função, os alimentos, líquidos ou qualquer 
tipo de objeto estranho, ultrapassa a epiglote, alcançando a traqueia, ocasiona 
o bloqueio do ar.  
b) Deve-se introduzir instrumentos nos orifícios, como arame, palito, grampo, 
pinça, alfinete e outros para tentar retirar o corpo estranho. 
c) Deve-se iniciar as técnicas de desobstrução das vias aéreas, o mais rápido 
possível.  
d) Caso esteja consciente, pedir para o assistido tossir de maneira intensa. 
 
21-Uma criança ingeriu, equivocadamente, água sanitária. Qual a conduta mais 
correta: 
a) provocar vômito colocando o dedo dentro da boca da criança evitando 
absorção pelo organismo. 
b) oferecer leite, de preferência morno, para inativar o ácido no organismo. 
c) esperar a criança apresentar algum sinal/ sintoma para iniciar os socorros. 
d) levar a vítima até o serviço de atendimento mais próximo ou aguardar 
ambulância. 
 
Responda as próximas 4 (quatro) questões de acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA): 
22-Será admitida a prestação de trabalho forçado:  
a) Em hipótese alguma e sob pretexto algum. 
b) Caso o adolescente infrator se recuse a se manter em sua residência. 
c) Caso os pais solicitem que o adolescente trabalhe. 
d) Somente quando houver indicação jurídica. 



 

23-Assinale a afirmativa INCORRETA: 
a) Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer 
deles e seus descendentes.  
b) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem 
como participar da definição das propostas educacionais.  
c) É proibido qualquer trabalho a menores de doze anos de idade, salvo na 
condição de aprendiz.  
d) É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos 
da criança e do adolescente. 
 
24-“Nenhuma criança ou adolescente menor de __________ anos poderá 
viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos 
responsáveis sem expressa autorização judicial.” Completa corretamente a 
lacuna: 
a) 8 (oito) 
b) 10 (dez) 
c) 12 (doze) 
d) 16 (dezesseis) 
 
25-Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 
aplicar ao adolescente as seguintes medidas, dentre outras: 
I-advertência; obrigação de reparar o dano. 
II-prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida. 
III-inserção em regime de semi-liberdade. 
IV-internação em estabelecimento educacional. 
São corretas as afirmativas: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, III e IV. 
d) todas afirmativas estão corretas. 
 
 


