QUESTÕES DE PROVAS DE CONCURSOS
PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO

INSPETOR DE ALUNOS
01. Está zelando e cumprindo suas obrigações com excelente profissionalismo o
inspetor de alunos que:
(A) estimula desavenças entre os alunos.
(B) trabalha orientando os alunos demonstrando firmeza e bom senso.
(C) agrada os alunos para não ter trabalho no futuro.
(D) “fecha os olhos” para deslizes daqueles que lhe inspiram simpatia.
(E) Todas estão corretas.
02. Márcia, aluna do Ciclo I do Ensino Fundamental, procurou a inspetora de alunos
Suzana, logo após o recreio, queixando-se de dor de cabeça. Suzana, nesse
caso, deve
(A) oferecer algum remédio que esteja disponível na “farmacinha” da escola.
(B) pedir que a aluna retorne à aula.
(C) levar a menina para casa, a fim de que seja devidamente tratada.
(D) informar a direção da escola e aguardar orientações de como proceder.
(E) dispensar a menina e solicitar que se encaminhe para casa, a fim de
descansar.
03. Pedro, inspetor de alunos, observava um jogo entre uma turma do Ciclo I e outra
do Ciclo II do Ensino Fundamental, em um campeonato de futebol, quando um
dos alunos foi brutalmente empurrado por outro maior, do time adversário. O
pequeno caiu e acabou machucando-se.
O inspetor de alunos, nesse caso, deve, primordialmente,
(A) auxiliar o professor nos cuidados com o aluno.
(B) continuar a fazer suas tarefas habituais.
(C) observar os procedimentos adotados pelo professor e corrigi-lo, se for o
caso.
(D) chamar imediatamente os responsáveis pela criança, devido à gravidade da
situação.
(E) acionar o resgate com urgência, mesmo antes de saber se o caso requer tal
procedimento.
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04. No horário do intervalo a prioridade do Inspetor de Alunos deve ser a de ficar
atento ao que ocorre:
(A) na sala dos professores.
(B) nas proximidades externas da escola.
(C) nos pátios de recreio.
(D) na biblioteca.
(E) dentro da cozinha da escola.
05. Com a Constituição Brasileira de 1988, a educação tornou-se um direito de todos
e um dever do Estado e da família, visando
(A) à centralização dos recursos financeiros.
(B) ao desenvolvimento pessoal e ao preparo para a cidadania.
(C) ao amparo às crianças e adolescentes carentes.
(D) à uniformidade do regime de progressão continuada nas escolas de Rede
Pública.
(E) à assistência social, independentemente da contribuição à seguridade.
06. A LDB propõe que o aluno da educação infantil será avaliado por
(A) notas que indiquem o seu aproveitamento de estudos concluídos com êxito.
(B) registro de frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas
letivas.
(C) registro de sua frequência e declaração de conclusão de curso.
(D) nota final comprovando que o seu rendimento foi bom e está apto para
prosseguimento de estudos.
(E) acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem objetivo de
promoção.
07. Não é função do Inspetor de Alunos:
(A) Desenvolver junto às crianças e adolescentes hábitos de higiene.
(B) Orientar os alunos no sentido de despertar o senso de responsabilidade.
(C) Observar e monitorar o comportamento dos alunos durante o trajeto.
(D) Chamar o Conselho Tutelar para conversar a respeito da quebra de
comportamento do aluno, afinal, quem sabe o que acontece na escola é o
Monitor.
(E) N.d.a.
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08. Um Inspetor de Alunos verificou, na hora do recreio, que um determinado aluno
estava portando revista contendo material que poderia ser considerado
inadequado para sua faixa etária. A medida mais adequada que pode tomar é:
(A) não interferir, pois o aluno tem direito de opinião e expressão;
(B) comunicar à direção da escola para que tome as providências cabíveis;
(C) conversar com o aluno sobre a proibição de levar para a escola material
dessa natureza;
(D) tomar a revista e entregá-la ao responsável pelo aluno;
(E) providenciar seu afastamento da escola por comportamento pernicioso.
09. Um funcionário escolar que submeter criança ou adolescente sob sua autoridade,
guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, estará sujeito à pena de:
(A) detenção de seis meses a dois anos.
(B) reclusão de um a dois anos e multa.
(C) detenção de dois anos e multa.
(D) reclusão de seis meses a um ano e multa.
(E) n.d.a.
10. Carlos é inspetor escolar numa instituição que trabalha os espaços escolares de
acordo com a proposta dos PCNs e participou da elaboração da Proposta
Pedagógica da Escola.
Nesse caso, para Carlos, uma situação que NÃO é comum na escola seria
(A) alunos zelando pela decoração, ordem e limpeza da sala.
(B) alunos realizando atividades fora de sala de aula.
(C) alunos correndo no pátio.
(D) paredes e murais utilizados para exposição de trabalhos.
(E) pouco movimento e muito silêncio nas dependências dela.
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Confira suas respostas no gabarito!

GABARITO - INSPETOR DE ALUNOS
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