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Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

SECRETÁRIO DE ESCOLA
Este caderno de questões está constituído de 40 questões:
Língua Portuguesa: 10 Raciocínio Lógico : 06 Informática : 06 Legislação: 08 Conhecimento Específico: 10
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1
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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.
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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, 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.
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O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 1h30 (uma hora e trinta minutos) do
início da prova.
Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e
assinado.
Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, 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.
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2)Na passagem “O computador se enganara, seu
nome não apareceu na lista.”, sobressai a figura de
linguagem:
a) Personificação.
b) Metáfora.
c) Gradação.
d) Nenhuma das alternativas.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 10:
O homem trocado
O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda
está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu
lado. Ele pergunta se foi tudo bem.
- Tudo perfeito - diz a enfermeira, sorrindo.
- Eu estava com medo desta operação...
- Por quê? Não havia risco nenhum.
- Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma
série de enganos...
E conta que os enganos começaram com seu
nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele
foi criado até os dez anos por um casal de orientais, que
nunca entenderam o fato de terem um filho claro com
olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com
seus verdadeiros pais. Ou com sua verdadeira mãe, pois o
pai abandonara a mulher depois que esta não soubera
explicar o nascimento de um bebê chinês.
- E o meu nome? Outro engano.
- Seu nome não é Lírio?
- Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e...
Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo
castigo pelo que não fazia. Fizera o vestibular com
sucesso, mas não conseguira entrar na universidade. O
computador se enganara, seu nome não apareceu na lista.
- Há anos que a minha conta do telefone vem com
cifras incríveis. No mês passado tive que pagar mais de
R$ 3 mil.
- O senhor não faz chamadas interurbanas?
- Eu não tenho telefone!
Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira
com outro. Não foram felizes.
- Por quê?
- Ela me enganava.
Fora preso por engano. Várias vezes. Recebia
intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tivera
uma breve, louca alegria, quando ouvira o médico dizer:
- O senhor está desenganado.
Mas também fora um engano do médico. Não era tão
grave assim. Uma simples apendicite.
- Se você diz que a operação foi bem...
A enfermeira parou de sorrir.
- Apendicite? - perguntou, hesitante.
- É. A operação era para tirar o apêndice.
- Não era para trocar de sexo?
Luis Fernando Verissimo

3) “O homem acorda da anestesia e olha em volta.
Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira
do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem.
- Tudo perfeito - diz a enfermeira, sorrindo.
- Eu estava com medo desta operação...
- Por quê? Não havia risco nenhum.
- Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma
série de enganos...”
No trecho acima , há a presença de:
a) Discurso indireto e direto.
b) Discurso direto apenas.
c) Discurso indireto apenas.
d) Nenhuma das alternativa.
4)O sujeito do verbo “haver”, presente em “- Há anos
que a minha conta do telefone vem com cifras
incríveis.”
Está classificado, corretamente, na
alternativa:
a) Indeterminado.
b) Inexistente.
c) Simples.
d) Nenhuma das alternativas.
5)Sobressai, no texto de Luis Fernando Verissimo, a
tipologia:
a) Descritiva.
b) Argumentativa.
c) Narrativa.
d) Nenhuma das alternativas.
6)Nas passagens abaixo retiradas do texto, há
palavras destacadas acentuadas pela mesma regra,
EXCETO na opção:
a) “Houve uma troca de bebês no berçário (...)”
b) “- Por quê? Não havia risco nenhum.”
c) “(...) e ele foi criado até os dez anos por um casal de
orientais, (...)”
d) Nenhuma das alternativas.
7)A forma verbal composta que pode substituir o
verbo destacado em “Conhecera sua mulher por
engano.” , mantendo o sentido original, está,
corretamente, apontada, na alternativa:
a) Havia conhecido
b) Tivera conhecido
c) Esteve conhecendo
d) Nenhuma das alternativas.

Disponível em:
http://files.jornalagito.webnode.com.br/2000001037b0077b18a/Comedias%20pra%20ler%20na%20escola.p
df.

8)O vocábulo destacado no fragmento “Recebia
intimações para pagar dívidas que não fazia.”
classifica-se, morfologicamente, como um(a):
a) Conjunção integrante.
b) Pronome interrogativo.
c) Pronome relativo.
d) Nenhuma das alternativas.

1)A passagem que melhor justifica o título,
contribuindo para o humor do texto, é:
a) “Ainda está na sala de recuperação.”
b) “- Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma
série de enganos...”
c) “- Não era para trocar de sexo?”
d) Nenhuma das alternativas.

9)A oração subordinada destacada em “- Tudo perfeito
- diz a enfermeira, sorrindo.” Assume um valor
semântico de:
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colaboradores podem executar a mesma tarefa
trabalhando 8 horas diárias no período de 120 dias?
a) 24
b) 15
c) 18
d) Nenhuma das alternativas.

a) Tempo.
b) Modo.
c) Causa.
d) Nenhuma das alternativas.
10)O conectivo destacado, no período, “Fizera o
vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na
universidade.” Pode ser substituído, mantendo-se o
sentido original, pelo conectivo presente na
alternativa:
a) por conseguinte
b) logo
c) no entanto
d) Nenhuma das alternativas.

INFORMÁTICA
17)Considerando seu conhecimento em sistemas ERP,
considere os itens a seguir:
I – Manter organizado as regulamentações do Governo
nas áreas: contábil, fiscal, tributária, previdenciária e
trabalhista.
II – Melhora a produtividade e o atendimento aos
clientes.
III – Melhorar o fluxo de informações propiciando boas
condições de competividade.
São características de ERP:
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas.

RACIOCÍNIO LÓGICO
_______________________________________________
11)A negação lógica de “Eu saio se, e somente se,
estiver chovendo” é:
a) Eu saio e não está chovendo ou está chovendo e eu
não saio.
b) Eu não saio se, e somente se, estiver chovendo.
c) Se eu saio, então está chovendo.
d) Nenhuma das alternativas.

18)Considerando seus conhecimentos em Protheus,
marque a alternativa CORRETA a respeito de sua
arquitetura.
a) Na linguagem AdvPl, as rotinas são mantidas em APIs
individuais contidos em repositórios.
b) O SmartCliente é a aplicação encarregada da
compilação e da execição do código AdvPl, no qual o
sistema está escrito desde a versão 5.07.
c) A linguagem AdvPl, é uma aplicação baseada na
arquitetura orientada a serviços em que o objetivo principal
é prover os serviços de emissão e manutenção de
documentos fiscais eletrônicos.
d) Nenhuma das alternativas.

12) A seguinte sentença: ´´ Um triângulo é isósceles
se, e somente se , possui dois lados de mesma
medida`` É, logicamente , equivalente a:
a) Um triângulo é isósceles se ele possuir dois lados de
mesma medida.
b) Um triângulo não é isósceles e, por isso, não possui
dois lados de mesma medida.
c) Um triângulo é isósceles e, por isso, não possui dois
lados de mesma medida.
d) Nenhuma das alternativas.
13)Em um show de um cantor famoso havia 6128
pessoas assistindo o show, sabendo que 3244 são
homens. Qual a razão entre o número de mulheres e o
total de pessoas no show?
a) A cada 1632 pessoas 324 são mulheres.
b) A cada 1532 pessoas 721 são mulheres.
c) A cada 1532 pessoas 471 são mulheres.
d) Nenhuma das alternativas.
.
14)Seja o valor lógico das proposições simples 𝜶 e 𝜷a
falsidade, assinale o item que apresenta a proposição
cujo
valor
lógico
é
a
veracidade.
a) 𝛼 ∧ 𝛽
b) 𝛼 ⇔ 𝛽
c) 𝛼 → 𝛽
d) Nenhuma das alternativas.

19)Analise as afirmativas abaixo sobre algumas
funções básicas do sistema operacional:
I- Interpretar os comandos do usuário.
II- Controlar os periféricos.
III- Trabalhar sobre o DOS
IV-Organizar arquivos em disco.
Estão CORRETAS apenas as afirmativas:
a)I, III e IV.
b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d)Nenhuma das alternativas.
20)Qual das alternativas a seguir apresenta,
respectivamente, um tipo de software e um tipo de
hardware?
a) Paint e HD.
b) Memória ram e SSD.
c) Excel e Windows 10.
d) Nenhuma das alternativas.

15) Um promitente deixou de pagar a taxa de incêndio
no valor de R$480,00, atrasando o pagamento em três
meses. A multa por atraso corresponde ao valor de
2,8% ao ano. Pelo atraso de 3 meses, o promitente irá
pagar o valor de:
a) R$436,83
b) R$483,36
c) R$438,63
d) Nenhuma das alternativas.

21)O GED trata os documentos de maneira
compartimentada, enquanto o SIGAD:
a) Parte de uma concepção arquivística, qual seja, a de
que os documentos possuem uma descriminação que
reflete as atividades da intuição que os criou.
b) Parte de uma concepção orgânica, qual seja, a de que
os documentos possuem uma inter-relação que reflete as
atividades
da
intuição
que
os
criou

16)16 colaboradores de um escritório de contabilidade
trabalhando 6 horas diárias terminam o fechamento
anual das empresas em 180 dias. Quantos
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c) Parte de uma concepção descritiva, qual seja, a de que
os documentos possuem uma pré-visualização que reflete
as
atividades
da
intuição
que
os
criou.
d) Nenhuma das alternativas.

26)Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9394 de 20 de dezembro de 1996. Analise os
contextos a seguir:
[1] A educação abrange os processos formativos que
se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais.[2] A
educação escolar deverá vincular-se ao mundo do
trabalho e à prática social.
Assinale a alternativa CORRETA:
a)Apenas o primeiro contexto está correto.
b) Apenas o segundo contexto está correto.
c)Os dois contextos estão corretos.
d)Nenhuma das alternativas.

22)Por motivos de segurança, a extensão “.url” não é
permitida como anexo, no MS Outlook 2019, por se
tratar de um arquivo do tipo ______________.
Assinale a alternativa que completa, corretamente, a
lacuna acima.
a)arquivo de Impressão da Internet
b)local na Internet
c)arquivo de projeto do Visual Basic
d)Nenhuma das alternativas.
LEGISLAÇÃO

27)Estabelece a Lei Orgânica do Município de
Sant’Ana do Livramento/RS que o Plano Diretor
disporá, necessariamente:
a) sobre a organização do trânsito.
b)sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural.
c) sobre a proteção do meio ambiente.
d) Nenhuma das alternativas.

23)Conforme se depreende da Lei Orgânica do
Município de Sant’Ana do Livramento/RS, constituem
objetivos fundamentais do Município de Sant’Ana do
Livramento/RS, contribuir para:
a) construir uma sociedade pautada em ideais religiosos e
contribuir para erradicar a miséria e a marginalização e
reduzir as igualdades sociais.
b) construir uma sociedade livre, justa e solidária,
promover o bem comum de todos os munícipes e
contribuir para erradicar a miséria e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais.
c) construir uma sociedade com os direitos e deveres
individuais e coletivos afixados em todas as repartições
públicas do Município nos locais de recreação em local de
acesso públicos, o que cabe a cada habitante deste
município.
d) Nenhuma das alternativas.

28)Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
nº 8.069/90) que a criança e o adolescente têm direito à
proteção à vida e à saúde, mediante:
a) a efetivação de políticas sociais públicas que permitam
o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso,
em condições dignas de existência.
b) o respeito e à dignidade como pessoas humanas em
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos
civis, humanos.
c) a efetivação de políticas sociais públicas que inclua as
crianças em
programas de
lazer, sem
que,
necessariamente, estejam matriculadas em instituição de
ensino.
d) Nenhuma das alternativas.

24)Prevê a Lei Orgânica do Município de Sant’Ana do
Livramento/RS, que o Município, juntamente com o
Estado e com a comunidade, instituirá a política
municipal de turismo, definindo as normas a serem
observadas pelo Poder Público e pela iniciativa,
objetivando:
a) a promoção e o incentivo do turismo como fator de
desenvolvimento social e econômico de Sant’Ana do
Livramento.
b) a emigração de seus munícipes a fim de que conheçam
outras culturas.
c) a promoção e o incentivo do turismo como fator de
arrecadação para as empresas de Sant’Ana do
Livramento.
d) Nenhuma das alternativas.

29)Prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
nº 8.069/90) que é direito da criança e do adolescente
ser criado e educado, no seio de sua família e,
excepcionalmente:
a) em abrigos municipais.
b) em instituições de ensino.
c)em família substituta.
d) Nenhuma das alternativas.
30)Na forma prevista pela Constituição de 1988, o
ensino será ministrado com base, nos seguintes
princípios:
a) meritocracia.
b) unicidade de ideias e de concepções pedagógicas.
c) desigualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
d)Nenhuma das alternativas.

25) De acordo com a Lei municipal nº 5784 de 28 de
maio de 2010 e alterações do Município de Sant’Ana
do Livramento/RS, Complemente o Art. 5º O Sistema
Municipal de Ensino compreende:
a) a Educação Básica (Ensino Fundamental nos níveis de
Educação Infantil Anos Iniciais e Anos Finais perpassando
pelo EJA e Educação Especial) e Ensino Superior.
b) a Educação Básica (Ensino Fundamental nos níveis de
Educação Infantil Anos Iniciais e Anos Finais perpassando
pelo EJA e Educação Especial) e Ensino Superior a
Distância.
c) a Educação Básica (Ensino Fundamental nos níveis de
Educação Infantil Anos Iniciais e Anos Finais perpassando
pelo EJA e Educação Especial).
d)Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
31)É a trajetória que a escola, com seus mecanismos
de participação e envolvimento traça para si mesma,
tendo por base a avaliação do aprendizado de sua
identidade. O plano tem por base as finalidades da
escola, a avaliação do aprendizado dos alunos, suas
finalidades e as expectativas e consenso da unidade
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escolar. É uma das formas da escola exercer sua
autonomia.
O texto acima refere-se:
a) Ao Projeto Político Pedagógico.
b) Ao Plano de Desenvolvimento da Escola.
c) Ao Regimento Escolar.
d) Nenhuma das alternativas.

35)É uma palavra que está, constantemente,
aparecendo, seja nas conversas informais e formais,
em páginas da internet, nas redes sociais, em jornais e
livros. Trata-se de um conceito que todo mundo
parece conhecer e saber, exatamente, do que se trata.
Seu significado, nos tempos contemporâneos,
engloba uma série de direitos e deveres do indivíduo
cidadão que lhe assegura seu pertencimento pleno à
vida em sociedade.
O texto acima refere-se:
a) A integridade.
b) A cidadania
c) Aos direitos.
d) Nenhuma das alternativas.

32)Os documentos escolares, administrativos e de
gestão devem estar sob a guarda e a responsabilidade
da secretaria da escola.
Documento ________________ é aquele que tem vida
curta e serve apenas para documentar ou comprovar
um fato relativo e circunstancial. Após o seu uso será
arquivado com cópia para o interessado.
Documento ________________ é aquele que garante,
indefinidamente, a identidade de cada aluno, a
regularidade e autenticidade de sua vida escolar e não
poderá ser descartado ou inutilizado.
Assinale a alternativa que completa, corretamente, as
lacunas do texto.
a) eventual/permanente
b) individual/eventual
c) frequente/individual
d) Nenhuma das alternativas.

36)Analise as afirmativas a seguir sobre o Projeto
Político Pedagógico (PPP), coloque V para verdadeiro
e F para falso. Assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA.
( ) Diz respeito à participação de toda equipe da
escola nas decisões e ações, buscando eficácia no
trabalho para que se alcance a qualidade do ensino,
sendo essa a verdadeira função escolar.
( ) Seu objetivo é orientar a busca de resultados e
fortalecimento da liderança, motivando as equipes no
alcance dos objetivos.
( ) Na construção do Projeto Político Pedagógico de
uma escola, as marcas e os valores da sociedade
precisam ser levados muito a sério, pois o documento
não tem razão de existir se não atender às
necessidades reais da instituição.
( )Conhecendo o Projeto Político Pedagógico da escola, será possível compreender a organização, os
objetivos e as ações do local em que, mais tarde, terá
a oportunidade de intervir. Esse procedimento permite
pensar e elaborar práticas significativas que vão ao
encontro da proposta da escola e de seus atores.
a) F-F-V-V.
b) V-F-F-F.
c) F-F-F-V.
d) Nenhuma das alternativas.

33)Analise as afirmativas a seguir sobre o Regimento
Escolar, coloque V para verdadeiro e F para falso.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA.
( ) Deve surgir da reflexão que a escola tem sobre si
mesma, porém deve estar de acordo com a legislação
e a ordem que é aplicada no país, estado e município.
( )Reúne propostas de ação concreta a executar
durante determinado período de tempo.
( )Deve ser baseado em um texto referencial e em
princípios democráticos, adotados pela Secretaria de
Estado da Educação que são a base para promover a
discussão, a reflexão e a tomada de decisão pelos
membros da escola.
( )O momento de construção do Regimento Escolar
deve propiciar o aperfeiçoamento da qualidade da
educação, estabelecendo a responsabilidade de cada
um dos segmentos que compõem a instituição escolar
como forma de garantir o cumprimento de direitos e
deveres da comunidade escolar.
a) V-F-V-V.
b) F-F-V-V.
c) V-V-F-F.
d) Nenhuma das alternativas.

37)A ________________ é o registro sistemático de
todos os fatos relativos às instituições de ensino e
tem por finalidade assegurar a qualquer tempo, a
autenticidade da vida escolar do aluno e do
funcionamento da instituição.
Assinale a alternativa que completa, corretamente, a
lacuna do texto.
a) expedição escolar
b) gestão escolar
c) escrituração escolar
d) Nenhuma das alternativas.

34)Uma das etapas mais importantes para a
organização de arquivos é a escolha do método de
arquivamento, no arranjo da documentação.
O método ________________ é bastante utilizado,
porém, não é de fácil aplicação, porque depende de
interpretação dos documentos sob análise e diante
disso requer grande conhecimento das atividades
institucionais e da utilização de vocabulários
controlados.
No método ________________ a busca é realizada
pelos elementos, procedência ou local, que estão
organizados em ordem alfabética.
a) alfabético/numérico
b) geográfico/ideográfico
c) ideográfico/geográfico
d) Nenhuma das alternativas.
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38)Além da qualidade de ensino, uma gestão escolar
eficiente precisa preocupar-se com questões mais
burocráticas, como os documentos escolares
relacionados aos alunos, dos professores e à
administração. É importante entender quais são os
principais documentos gerados, no âmbito escolar,
para planejar a organização. São eles:
I - Documentos de matrícula.
II - Fichas dos alunos.
III - Projeto Político Pedagógico (PPP).
IV - Comprovante de residência dos alunos.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) II e III apenas.
b) I, III e IV.
c)) I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas.
39)Analise as afirmativas a seguir sobre os eixos
principais do Plano de Desenvolvimento da Escola,
coloque V para verdadeiro e F para falso.
Posteriormente, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA.
( ) Integridade e Desenvolvimento.
( ) Educação Básica e Educação Superior.
( ) Alfabetização e Diversidade.
( ) Educação Profissional.
a) V-F-F-V.
b) F-V-V-V.
c) F-F-V-V.
d) Nenhuma das alternativas.
40)O Projeto Político Pedagógico traz novas soluções
para o ensino aprendizagem das escolas, tornando o
desenvolvimento do projeto em torno de discussões
democráticas e coletivas tornando o processo de
desenvolvimento e implementação significativa para
toda a escola.
Um Projeto Político Pedagógico deve ser construído a
partir dos princípios de:
I - Liberdade.
II - Igualdade e Qualidade.
III - Organização e Desenvolvimento.
IV - Gestão Democrática e Valorização do Magistério.
Está CORRETO que se afirma em:
a) I, II e IV.
b) II, III e IV.
c) II e III apenas.
d) Nenhuma das alternativas.
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