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Número da inscrição:         

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

➢ A prova será composta de 40 (quarenta) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) 

alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

➢ A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 

➢ Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno 

de questões, seu cargo, número de questões, nome e número de inscrição. Qualquer 

irregularidade comunique ao fiscal de provas imediatamente.  

➢ Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão-Resposta a opção que responde 

corretamente a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a 

correção. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do 

candidato. Não haverá substituição do Cartão-Resposta, por erro do candidato. 

➢ Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá 

ser marcado somente com caneta esferográfica azul ou preta e assinado.  

➢ O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

➢ Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O 

candidato poderá levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o 

Cartão-Resposta, serão entregues ao fiscal de sala ao final da prova. 

➢ O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de 

provas. 

➢ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até 

que o último deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo 

termo de encerramento do certame, deverão sair juntos da sala de prova. 

➢ Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 

  

✓ A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a 

ser assinalada, conforme segue: 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

✓ Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

  

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) foi eleito em 1º de fevereiro presidente da 

Câmara dos Deputados. Com relação este assunto, análise os itens abaixo: 

I. Arthur Lira ficará no comando da Casa Legislativa pelos próximos dois anos, até 2023. 

II. Além de definir as pautas de votação do plenário, o presidente da Câmara tem a 

prerrogativa de decidir, sozinho, se abre ou não um processo de impeachment para 

afastar o presidente da República. 

III. O placar final da votação contou com apenas 3 votos em branco. 

IV. No primeiro discurso como presidente, Arthur Lira defendeu a vacinação da 

população contra a Covid-19 e o equilíbrio nas contas públicas. 

V. Ao todo, 12 candidatos se inscreveram na eleição para Câmara dos Deputados 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas o item I está incorreto. 

(B) Apenas o item III está incorreto. 

(C) Apenas os itens III e V estão incorretos. 

(D) Apenas os itens II e IV estão incorretos. 

(E) Todos os itens estão corretos. 

 

2) (PS CONCURSOS, 2021). Novas mutações do vírus SARS-CoV-2 são esperadas. Isso é 

um comportamento comum porque, à medida que o vírus se espalha, ele pode sofrer 

muitas modificações genéticas. Dessas mutações podem surgir novas variantes, linhagens 

e cepas, que é o que estamos vendo no cenário atual da pandemia. 

Sobre esse assunto, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Mutação 

2. Variante 

3. Linhagem 

4. Cepa 

 

Coluna 2: 

(  ) É uma variante ou um grupo de variantes dentro de uma linhagem que já se 

comportam um pouco diferente do vírus original. 

(   ) É um conjunto de variantes que se originaram de um vírus ancestral comum. 

(   ) É uma mudança que ocorre de forma aleatória no material genético. Essas alterações 

ocorrem com frequência e não necessariamente deixam o vírus mais forte ou mais 

transmissível. 

(  ) Pode ser entendida como o vírus que mudou durante seu processo de replicação. 

Quando essa mudança (mutação) começa a aparecer muitas vezes, os especialistas fazem 

o sequenciamento do genoma. Se essa mudança se "fixa", isso configuraria a variante do 

vírus anterior. O vírus ancestral (ou original) pode ter várias variantes, cada uma com 

uma modificação diferente. 

 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

(A) 1, 2, 3, 4.  

(B) 4, 3, 2, 1.  
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(C) 4, 3, 1, 2. 

(D) 3, 4, 2, 1.  

(E) 4, 2, 3, 1. 

 

3) (IPEFAE, 2021 - MODIFICADO). As inovações digitais atuais continuam a 

surpreender pela criatividade e impacto que determinam em diversos estratos sociais, 

como as presentes nas denominadas redes sociais e na Inteligência artificial, com o 

emprego de diversificados algoritmos. Uma funcionalidade recente bem impactante que 

exibe enorme potencial é a de blockchain, que consiste em uma tecnologia de registro 

distribuído, que visa a descentralização como medida de segurança. São bases de registros 

e dados distribuídos e compartilhados que tem a função de criar um índice global para 

todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. Sobre esta inovação, 

assinale abaixo a alternativa que contém informação incorreta sobre a mesma: 

(A) A blockchain funciona como um livro-razão só que de forma pública, compartilhada e 

universal, que cria consenso e confiança na comunicação direta entre duas partes (ou seja, sem 

o intermédio de terceiros).  

(B) A blockchain cresce constantemente na medida em que novos blocos completos são 

adicionados a ela por um novo conjunto de registros. Os blocos não são adicionados de modo 

linear e cronológico, mas aleatórios e salteados num determinado espaço de tempo, o que 

confere flexibilidade e massividade ao sistema.  

(C) A blockchain é vista como a principal inovação tecnológica do bitcoin, visto que é a prova 

de todas as transações na rede.  

(D) O projeto original do blockchain tem servido de inspiração para o surgimento de novas 

criptomoedas e de bancos de dados distribuídos.  

(E) Pela blockchain um ativo pode ser tangível (uma casa, um carro, dinheiro, terras) ou 

intangível (propriedade intelectual, patentes, direitos autorais e criação de marcas). Assim, 

nenhum item tem valor e pode ser rastreado e negociado em uma rede de blockchain. 

 

4) (PREF. BOMBINHAS, 2021 - MODIFICADO). Assinale apenas a afirmação 

verdadeira sobre o estado de Santa Catarina.  

(A) Representa o menor estado em extensão territorial da Região Sul do Brasil.  

(B) Dispõe de um território de 98,3 mil km². 

(C) Apresenta-se com o menor estado em extensão territorial do Brasil.  

(D) Possui 292 municípios e a Capital é Florianópolis. 

(E) Os imigrantes alemães e italianos chegaram na região somente após a segunda guerra em 

1945.  

 

5) (CEV/URCA, 2021). Em relação a ética profissional, assinale a alternativa incorreta.  

(A) Existem múltiplos códigos de ética, dependendo de cada contexto.  

(B) A questão ética está relacionada a formulação de uma possível problemática.  

(C) No código de ética, pode-se encontrar quais são os comportamentos permitidos e proibidos.  

(D) O dilema ético está relacionado ao conflito posto e a necessidade de solucionar, baseando-

se em referenciais éticos.  

(E) Os códigos de ética sempre conseguem resolver as demandas institucionais, não sendo 

necessário recorrer a opiniões complementares. 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

6) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). Na oração “enquanto ele vivia a vida de um mortal 

bêbado e pagão”, a palavra em destaque corresponde a um(a):  

(A) Conjunção.  

(B) Advérbio.  

(C) Preposição.  

(D) Adjetivo.  

(E) Substantivo. 

 

7) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). No que se refere aos pronomes de tratamento, 

análise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Vossa Alteza / príncipes e princesas.  

II – Vossa Excelência / altas autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

III – Vossa Santidade / bispos católicos.  

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

8) (Prefeitura de Xavantina/2021). Há erro de concordância verbal na seguinte 

alternativa:  

A) “Mais de um coração guerreiro batia apressado.” (A. Herculano).  

B) – Vossas Excelências ainda não avaliaram o meu pedido?  

C) Aquele mestre foi um dos poucos que anteviu o incidente com o metrô.  

D) Algum de nós certamente entregou o colega à direção da empresa.  

E) Nas principais capitais brasileiras, circulam grande número de automóveis. 

 

9) (CRO-RS/2019). Leia o texto na sequência e responda a questão. 

No século XIX, o cientista americano W. D. Miller foi o primeiro autor a apontar o 

consumo de açúcares como fator causal da cárie dentária. No século XX, na década de 1960, 

Paul Keyes, dentista e pesquisador, consolidou o conceito da tríade “microrganismo, 

hospedeiro e dieta”.  A partir de então, o número de  trabalhos  na  área  foi  crescendo 

progressivamente,  em  quantidade  e  abordagem,  e  muitos  correlacionam  os  micro  e  

macronutrientes  à  formação  e manutenção dos tecidos orais e, consequentemente, à 

conservação da saúde. 

Uma dieta  equilibrada  está  correlacionada  ao  estado  de  saúde  oral  (na  manutenção  

da  saúde  dos  tecidos periodontais e elementos  dentários),  bem  como à  qualidade e  

quantidade  de  saliva. O  inverso  também é  verdadeiro. Indivíduos  com  doenças  orais,  como  

ausências  dentárias,  comprometimento  periodontal,  xerostomia,  lesões  com sintomatologia 

dolorosa, apresentam dificuldade na ingestão alimentar. Assim, pode‐se afirmar que a nutrição 

afeta a saúde bucal, e a saúde bucal afeta a nutrição.   

A dieta influencia a cavidade oral ainda no período embrionário e durante  toda a vida  

do indivíduo. Durante  o período  de  formação  do  embrião,  a  insuficiência  de  vitaminas  e  

minerais  pode  provocar  deficiência  no  crescimento mandibular, malformação dentária, bem 
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como baixa absorção proteica, o que pode levar à atrofia das papilas gustativas, alteração na 

cementogênese e dentinogênese e hipoplasia de esmalte. Já o consumo excessivo de gorduras 

pode causar degeneração do parênquima glandular, além da hipossalivação da parótida.  

A alimentação está diretamente relacionada também com o aparecimento da cárie 

dentária, que requer a tríade presença de bactéria, do açúcar ou de outros carboidratos 

fermentáveis e da secreção salivar. Assim, os metabólitos da transformação dos  açúcares  pelas  

bactérias promovem  a  desmineralização  dos  tecidos  do dente (esmalte  e  dentina), afetando 

o seu componente proteico, o que resulta na sua deterioração.  

O clássico estudo com os inuítes, membros da nação indígena esquimó do Alasca, 

corrobora a tese de que o alto consumo de carboidratos aumenta a incidência de cáries dentárias, 

dada a verificação de baixa incidência de cáries nessa população. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) recomenda baixo consumo de açúcar, até 5% do consumo total diário, em virtude 

da forte associação entre esse alimento e a presença de cáries. Uma alimentação saudável 

também é capaz de prevenir  a  formação  de  cáries.  Indica‐se,  para  tanto,  o  consumo  de  

queijos  com  propriedades  cariostáticas;  de  leite, por conter cálcio, fósforo e caseína; de 

fibras, castanhas e gomas de mascar sem açúcar, por estimularem a salivação; além do chá 

preto, por aumentar a concentração de flúor. 

Uma  alimentação  com  quantidades  adequadas  de  vitamina  A,  que  participa  da  

formação  das glicoproteínas/mucinas, também exerce um importante fator de proteção contra 

a formação das cáries.  

Outra condição influenciada pelo estado nutricional é a formação do esmalte dentário, 

que depende das vitaminas A e D e do consumo energético e proteico. Já o baixo consumo de 

ácido fólico, vitamina C e cálcio pode agravar as doenças periodontais.  Texto retirado da 

Internet: <www.localodonto.com.br> (com adaptações). 

  

Assinale a alternativa em que é apresentada proposta de reescrita gramaticalmente 

correta e coerente para o seguinte período do texto: “Indivíduos com doenças orais, como 

ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia, lesões com 

sintomatologia dolorosa, apresentam dificuldade na ingestão alimentar” (linhas 10 e 11). 

(A) Indivíduos possuindo doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento 

periodontal, xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, dificultam ingerir alimentos.  

(B) Ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia e lesões com 

sintomatologia dolorosa, dificultam a ingestão alimentar de indivíduos com doenças orais. 

(C) Doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia, 

lesões com sintomatologia dolorosa, dificultam a ingestão alimentar.  

(D) Indivíduos, que apresentam doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento 

periodontal, xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, tem dificuldade ao ingerir 

alimentos.  

(E) As doenças orais de indivíduos do tipo ausências dentárias, comprometimento periodontal, 

xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, apresentam dificuldade de ingerirem 

alimentos. 

 

10) (Pref. Alto Bela Vista/2021). A questão  diz respeito ao Título de uma reportagem. 

Leia-o atentamente antes de respondê-la.  

(Título da reportagem)  
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(Fonte adaptada: https://www.conjur.com.br>Acesso em 30 de agosto de 2021).  

 

Sobre a interpretação do Título da reportagem, análise:  

I – A despeito de pagamento à vista de débito fiscal, os juros de mora não serão excluídos.  

II – É prescindível que o pagamento de débito fiscal seja à vista para que haja a exclusão 

dos juros de mora.  

III – Há possibilidades de exclusão de juros de mora, uma delas é o pagamento à vista de 

débito fiscal.  

 

Dos itens acima:  

(A) Apenas o item II está correto.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(D) Todos os itens estão corretos.  

(E) Apenas o item I está correto. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

11) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). Em uma determinada loja de roupas, vendem-se 

camisetas a R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Por meio de uma promoção, na compra de 

4 (quatro) unidades, o estabelecimento oferece desconto de 20% (vinte por cento). Se 

alguém adquirir as quatro camisetas, quanto pagará considerando o desconto acima 

mencionado?  

(A) R$ 124,00.  

(B) R$ 138,00.  

(C) R$ 140,00.  

(D) R$ 144,00.  

(E) R$ 154,00. 

 

12) (CRN 1ª/2021). No refeitório de uma empresa, há 4 opções de grãos, 3 opções de 

legumes e 4 opções de verduras. De quantas maneiras uma pessoa pode formar um prato 

escolhendo uma opção de grão, uma de legume e uma de verdura?  

(A) 36.  

(B) 48.  

(C) 58.  

(D) 64.  

(E) 80. 

 

13) (Pref. Pereiras/2021). Sabe-se que 3 (três) pessoas sobreviveram de um acidente e que 

os alimentos que encontraram duram por 12 (doze) dias. Sabese, ainda, que um desses 

sobreviventes veio a falecer horas depois do evento. Com um sobrevivente a menos, qual 

a duração dos alimentos:  
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(A) 13 dias.  

(B) 14 dias.  

(C) 15 dias.  

(D) 16 dias.  

(E) 18 dias. 

 

14) (Pref. Cacimba de Dentro/2021). Em maio de 2021, num determinado posto de 

combustíveis, o litro da gasolina estava sendo vendido a R$ 5,40. Nesse mesmo posto, se 

comparado ao mesmo período de 2020, o litro da gasolina acumulou alta de 45,80%. Qual 

o valor do litro da gasolina no referido posto em maio de 2020?  

(A) R$ 3,60. 

(B) R$ 3,80. 

(C) R$ 3,70.  

(D) R$ 3,50. 

(E) R$ 3,40. 

 

15) (Pref. de Lindoia do Sul/2021). Considere o sistema de equações abaixo: 

3x + 4y = 11 

-x + 3y = 5 

É correto afirmar que y – x é igual a:  

(A) 1.  

(B) 2.  

(C) 4.  

(D) 6.  

(E) 9. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO 

 

16) Assinale a alternativa que, segundo o artigo 3o do texto constitucional de 1988, 

contenha apenas objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

(A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional.  

(B) Dignidade da pessoa humana e autodeterminação dos povos.  

(C) Soberania e igualdade entre homens e mulheres.   

(D) Garantia do desenvolvimento nacional e pluralismo político. 

(E) Independência nacional e defesa da paz.  

 

17) Conforme o Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

assinale a alternativa CORRETA.  

(A) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato.  

(B) É assegurada a prestação de assistência religiosa apenas nas entidades civis.  

(C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

dependente de censura prévia ou licença; 

(D) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer.  

(E) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. 
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18) Referente à organização dos Poderes da União, é correto afirmar, com base na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que:  

(A) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes da União, dependentes entre si. 

(B) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário.  

(C) O Legislativo é hierarquicamente superior ao Judiciário, na medida em que a lei poderá 

excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  

(D) O Executivo é hierarquicamente superior ao Legislativo e ao Judiciário.  

(E) O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Tribunal de Contas são Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si. 

 

19) Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é condição de 

elegibilidade: 

(A) A idade mínima de quarenta anos para Presidente e Vice-Presidente da República e 

Senador. 

(B) A idade mínima de trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito 

Federal. 

(C) A idade mínima de vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 

Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz. 

(D) A idade mínima de vinte e um anos para Vereador. 

(E) A idade mínima de dezoito anos para os cargos de Deputado Federal, Deputado Estadual 

ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito, juiz de paz e Vereador. 

 

20) Segundo a Lei Municipal n. 2.078, 18 de junho de 2015 do Município de Coronel 

Freitas, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, das autarquias 

e das fundações públicas municipais, é CORRETO afirmar que: 

(A) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 

organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

(B) É proibida a prestação de serviços gratuitos, inclusive os casos de serviço voluntário, 

previsto na Lei Federal 9.608/98. 

(C) O gozo dos direitos políticos é o único requisito básico para investidura em cargo público. 

(D) As atribuições do cargo não podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos 

em lei. 

(E) É assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público para 

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 

portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no 

concurso. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) (CP – Brejão/PE, 2018).  Considere o fragmento textual a seguir:  

Os livros arquivados pela Secretaria são registros de matrícula, listagem de alunos, atas 

de reuniões e resultados, livro de transferências, livro de protocolos, livro de ponto dos 

funcionários, livro de requerimentos, livro de ofícios (que informam pais, alunos e órgãos 

responsáveis), livro de remessas circulares e comunicados internos e outros controles que 

cada instituição __________ decide manter. O Secretário é responsável por planejar, 

coordenar e executar todos os trabalhos administrativos da escola dentro dos prazos 
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estabelecidos, e também de participar das reuniões pedagógicas e de gestão escolar, com 

parceria __________ com o diretor. Geralmente, a Secretaria tem horários específicos 

para atender a comunidade escolar e esse atendimento é feito em balcões de acesso 

__________ à escola. Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas 

palavras:  

(A) Obrigatoriamente – Indireta – Interno.  

(B) Particularmente – Direta – Externo.  

(C) Preliminarmente – Indireta – Interno.  

(D) Uniformemente – Indireta – Externo.  

(E) Arbitrariamente – Direta – Interno. 

 

22) (CP – INHAPI/Al, 2015). A secretaria da escola é o setor que tem como principal 

função a realização de atividades de apoio ao processo administrativo-pedagógico, onde 

se concentram as maiores responsabilidades relativas à vida escolar do aluno e da própria 

instituição. É correto afirmar que é de responsabilidade da secretaria da escola:  

(A) A catalogação dos livros da biblioteca da escola.  

(B) A limpeza e conservação dos espaços da escola.  

(C) O controle pedagógico, orientando os professores de acordo com as políticas adotadas.  

(D) A organização e manutenção dos arquivos e fichários que contêm a escrituração escolar. 

(E) A realização do planejamento de aulas teóricas, buscando maior aprendizado pelos 

discentes. 

 

23) (CP - Irineópolis/SC, 2014). O Secretário Escolar possui algumas atribuições enquanto 

profissional atuante na escola. Assinale a alternativa que NÃO corresponda a uma 

atribuição do Secretário Escolar:  

(A) Manter atualizados e organizados os registros escolares dos alunos. 

(B) Receber e redigir as correspondências que lhe forem confiadas. 

(C) Substituir os professores faltantes em sala de aula. 

(D) Coordenar e responder pelas atividades referentes a matrículas de alunos.  

(E) Elaborar e encaminhar relatórios de ordem administrativa às autoridades competentes. 

 

24) (CP - Campos Novos/SC, 2018). Consta no artigo 4o da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996), na redação dada pela Lei no  12.796, de 2013, que o dever do 

Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:  

(A) Educação infantil obrigatória e gratuita dos 0 aos 6 anos de idade.  

(B) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade.  

(C) Ensino fundamental facultativo e gratuito dos 6 aos 14 anos de idade.  

(D) Ensino fundamental obrigatório e gratuito dos 6 aos 14 anos de idade. 

(E) Educação básica obrigatória e gratuita dos 6 aos 17 anos de idade. 

 

25) (CP Itaocara/ RJ, 2018). O termo cloud computing ou computação em nuvem 

representa um conceito tecnológico e um modelo de negócio que reúne ideias diversas, 

como armazenamento de informações, comunicações entre computadores, prestação de 

serviços ou metodologias de desenvolvimento de aplicações, tudo sob o mesmo conceito, 

acontece na nuvem. O conceito de nuvem se mescla com o de internet, ou seja, 

computadores espalhados pelo mundo, unidos por uma malha de comunicações, capazes 

de oferecer informação a qualquer um que tenha acesso a eles. Na internet, não importa 
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para o usuário o lugar onde a informação está fisicamente alojada, pode estar em 

qualquer computador ligado à rede. Nesse contexto, dois exemplos de sistemas de 

armazenamento em computação em nuvem são:  

(A) Google Drive e OneDrive  

(B) Google Chrome e DriverGuide  

(C) Google Docs e OneDrive  

(D) Google Chrome e OneDrive  

(E) Google Drive e DriverGuide 

 

26) (CP – Rondonópolis/MT, 2011- Adaptada). O padrão USB (Universal Serial Bus) é 

usado para conectar de forma simples e eficiente vários tipos de dispositivos, tais como: 

teclado, mouse, impressora, microfone, pen drive etc. A conexão dos dispositivos é feita 

por meio de conectores USB em portas USB presentes nos computadores. Análise os 

conectores numerados de 1 a 5. 

 
Assinale a alternativa que apresenta APENAS conectores do tipo USB.  

(A) 1, 3 e 5.  

(B) 2 e 4.  

(C) 1, 2, 3 e 5. 

(D) 3, 4 e 5. 

(E) 2, 3 e 4. 

 

27)  (CP - Irineópolis/SC, 2014). Os dados de registro e funcionamento da escola 

arquivados no computador da Secretaria precisam estar em completa segurança, para 

evitar erros na documentação emitida, divulgação de informações pessoais dos alunos e 

perda de dados. Sobre essa segurança nos computadores, análise as afirmativas abaixo, e 

assinale V para verdadeiro ou F para falso e depois assinale a alternativa correta:  

(  ) Para a segurança dos dados no computador é importante manter um programa 

antivírus instalado e atualizado.  

(  ) Antes de inserir um pen drive no computador, é importante conhecer sua origem e 

passá-lo por um programa antivírus.  

(  ) Ao receber um e-mail de remetente desconhecido ou de conteúdo duvidoso, não há 

problemas em abri-lo, mesmo sem possuir um programa antivírus.  

(  ) Para maior segurança e para evitar perdas de informações, é necessário fazer um 

backup dos arquivos periodicamente.  

(A) V, V, F, V.  

(B) V, V, V, V.  

(C) V, V, F, F.  

(D) V, V, V, F.  
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(E) F, F, V, V. 

 

28) (CP – Brejão/PE, 2018). Considere o fragmento textual a seguir:  

As atribuições da função incluem traços de personalidade e caráter que definem 

comportamentos nas relações _______ de trabalho, como: capacidade de iniciativa, 

comunicação, ________ para inovações e mudanças, assimilação de novos valores de 

qualidade, produtividade, competitividade, saber trabalhar em equipe, ser capaz de 

decidir problemas e desempenhar trabalhos novos e diversificados. Os ________ 

progressos tecnológicos acabam mudando tanto o perfil do profissional quanto a 

metodologia do trabalho. Atualmente, o profissional da Secretaria Escolar deve estar 

preparado para a utilização das novas tecnologias da informação e da comunicação.  

 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras:  

(A) Especiais – Indisponibilidades – Tíbios. 

(B) Normais – Indisponibilidades – Efêmeros.  

(C) Sociais – Disponibilidades – Constantes.  

(D) Venais – Disponibilidades – Estanques.  

(E) Reais – Indisponibilidades – Contundentes 

 

29) (CP – INHAPI/Al, 2015). Entre as tarefas do profissional secretário, está o 

atendimento ao público. Dadas as afirmativas sobre a postura correta do profissional ao 

atender o telefone: 

I - Fazer sempre outras coisas na mesa de trabalho enquanto estiver ao telefone, pois a 

produtividade é essencial.  

II - Pedir desculpas quando errar. 

III - Soletrar números pausadamente, pois existem pessoas que têm dificuldade em 

memorizar números e anotar rapidamente. 

IV - Procurar eliminar cacoetes verbais, como “né”, “hum hum”, “sim sim”, “ok”, etc. 

 

Verifica-se que está(ão) correta(s) apenas as alternativas: 

(A) I e II.  

(B) I e IV.  

(C) II e III.  

(D) I, III e IV.  

(E) II, III e IV. 

 

30) (CP – Campos Novos/SC). Assinale a alternativa que pode ser relacionada ao local 

onde é feito o arquivamento de documentos que não estão sendo utilizados no momento, 

mas que podem ser úteis em consultas futuras para comprovar ou verificar algo que 

ocorreu.  

(A) Arquivo morto.  

(B) Arquivo apócrifo.  

(C) Arquivo renderizado.  

(D) Arquivo etimológico.  

(E) Arquivo instrumental. 

 



 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2021 

CARGO: SECRETÁRIO(A) ESCOLAR 

11 
 

31) (CP – Divinópolis/MG, 2018 - Adaptada). Toda instituição deve ter ferramentas para 

administrar e dentre elas estão os documentos como por exemplo: os ofícios, planilhas, 

formulários, relatórios, planejamentos e outros. Esses arquivos ajudam a controlar 

diferentes setores da escola, além de contribuir diretamente para aprimoramento dos 

processos administrativos.  

Assinale a alternativa correta a seguir que apresenta ALGUNS documentos importantes 

para a gestão escolar.  

(A) Calendário Escolar, ofícios, atas, boletim escolar, comunicações oficiais, históricos 

escolares, pareceres, portarias e convênios  

(B) Calendário Escolar, mudanças de horários, atendimentos à família, conselho da escola, 

visitas à escola e controle dos alunos  

(C) Projeto Político Pedagógico (PPC), relação de pagamentos, ficha de movimentação 

bancária, pasta individual do aluno, descrição de projetos, roteiro de orçamento de serviços e 

levantamento patrimonial  

(D) Projeto Político Pedagógico (PPC), conselhos de ciclos, reuniões mensais, pesquisa e 

orçamento, dossiê e despachos 

(E) Somente o Projeto Político Pedagógico (PPC) é importante para uma gestão escolar 

 

32) (Cipotânea/MG, 2016). É um instrumento de gestão e de escrituração escolar que 

acompanha e controla o desenvolvimento da ação do professor. Relaciona todos os alunos 

matriculados por série, ciclo ou etapa, turno e turma, registra o rendimento escolar, 

freqüência, conteúdos programáticos, dias letivos, feriados e carga horária. É chamado 

de:  

(A) Diário de Classe. 

(B) Projeto Político Pedagógico.  

(C) Plano de Aula.  

(D) Histórico Escolar. 

(E) Plano de ensino. 

 

33) (CP – Pedra Bonita/MG, 2010). Matrícula é o registro do ingresso do aluno na unidade 

escolar. Sobre este ato de matrícula é INCORRETO afirmar que:  

(A) A matrícula é feita pelos pais ou responsáveis quando os alunos são menores de forma 

presencial.  

(B) O período de matrícula deverá estar previsto no Calendário Escolar e deve ser divulgado 

por todos os meios possíveis.  

(C) A apresentação de documentos originais ou fotocópias autenticadas para anotação de dados. 

(D) O limite de vagas para matrícula deverá ser observado somente em caso de séries ou ciclos 

finais do ensino fundamental.  

(E) Para ingresso do aluno na série ou ciclo inicial do ensino fundamental, o aluno deverá ter 

seis anos de idade. 

 

34) (CP – Rondonópolis/MT, 2011 – Adaptada). Em instituições públicas, são utilizados 

atos normativos e comunicações específicos que obedecem às regras de redação oficial. Na 

coluna da esquerda, são apresentados tipos de documentos oficiais e na da direita, a 

caracterização de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.  
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1 – Ofício  ( ) Comunicação entre unidades administrativas de um mesmo 

órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em 

nível diferente. 

2 – Ata  ( ) Firmação da existência ou da inexistência de um fato ou 

situação. 

3 – Declaração  ( ) Comunicação formal usada por autoridades públicas para 

tratamento de assuntos oficiais. 

4 – Memorando ( ) Registro resumido, claro e fiel das ocorrências de uma reunião 

de pessoas para um determinado fim previamente divulgado. 

 

Marque a sequência correta.  

(A) 1, 4, 2, 3.  

(B) 4, 3, 1, 2. 

(C) 1, 4, 3, 2. 

(D) 3, 2, 1, 4 

(E) 2, 1, 4, 3. 

 

35) (CP- Caçador/SC, 2013). Qual o nome do levantamento de dados estatístico-

educacionais, de âmbito nacional, realizado todos os anos pelo INEP, com a colaboração 

das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e com a participação de todas as 

escolas públicas e privadas?  

(A) ENCEEJA.  

(B) Censo Escolar. 

(C) Enade.  

(D) Enem.  

(E) PDE. 

 

36) (Ipojuca/PE, 2013). O Capítulo IV do Estatuto da Criança e do Adolescente trata sobre 

o Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. No que diz respeito à educação, o 

Art. 53 NÃO assegura: 

(A) Igualdade de acesso e de permanência à escola.  

(B) Respeito dos educadores pelos educandos.  

(C) Aceite de todos os critérios avaliativos estabelecidos pelas escolas.  

(D) Organização e participação em entidades estudantis.  

(E) Gratuidade e acesso à escola pública próxima à residência dos educandos. 

 

37) (CP- Caçador/SC, 2013). No requerimento, seria correto escrever a um órgão público 

ou a uma autoridade pública para:  

(A) Parabenizar alguém por uma conquista.  

(B) Convidar alguém para uma solenidade.  

(C) Informar resultados de um trabalho.  

(D) Convocar o destinatário para uma reunião. 

(E) Solicitar algo a que se tem direito.  

 

38) (CP – Divinópolis/MG, 2018 - Adaptada). O histórico escolar contém dados pessoais 

do estudante, o nome das instituições que frequentou, o tempo permanecido em cada uma 

delas e o detalhamento das notas obtidas em todas as disciplinas. Além de ser um pré-
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requisito para transferência, a apresentação do histórico escolar é indispensável para a 

continuidade dos estudos tanto no Ensino Fundamental e Médio, como no Ensino 

Superior.  

Nesse sentido, análise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F) 

nas alternativas a seguir:  

(  ) Muitas Secretaria de Educação dispõem de um modelo de Histórico Escolar que é 

disponibilizado para as escolas e algumas têm unificado os dados de todos os alunos da 

rede. 

(   ) As escolas podem buscar alternativas próprias para agilizar a expedição do Histórico 

Escolar, desenvolvendo programas próprios para emissão do documento.  

(   ) Se ocorrer a falta do Histórico Escolar, a família, a secretaria da escola ou até mesmo 

o diretor deve entrar em contato com a equipe da unidade escolar por onde o estudante 

passou para conseguir uma via do documento.  

(   ) Caso haja alguma dificuldade na obtenção do Histórico Escolar ou se a resposta da 

solicitação não vier dentro do prazo combinado, é preciso acionar a Secretaria de 

Educação para fazer a intermediação.  

(   ) Ao matricular um aluno, a equipe gestora pode aceitar uma declaração provisória da 

escola anterior até que o Histórico Escolar seja entregue. No caso de Escolas de Jovens e 

Adultos (EJA) a apresentação é obrigatória.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:  

(A) V, F, V, F, V.  

(B) V, V, V, F, V. 

(C) V, V, V, V, F. 

(D) V, F, V, V, F. 

(E) F, F, V, F, V. 

 

39) (CP – INHAPI/Al, 2015). “O arquivo serve de instrumento principal de controle à 

ação administrativa de qualquer empresa, seja ela privada ou pública. Abriga 

documentos resultantes de uma atividade, sendo estes conservados como comprovantes.” 

PRADO, Heloisa de Almeida. A técnica de arquivar. São Paulo: T. Queiroz, 1986. Sobre 

o assunto, dadas as afirmativas abaixo,  

I - São métodos de arquivamento, dentre outros: Alfabético, de primeira idade, numérico 

e geográfico.  

II - Quanto aos estágios de evolução, os arquivos são classificados em: arquivo de primeira 

idade ou corrente, arquivo de segunda idade ou intermediário e arquivo de terceira idade 

ou permanentes.  

III - No método de arquivamento Alfabético, o elemento principal a ser considerado é o 

nome.  

IV - O método ideográfico não é de fácil aplicação, pois depende de interpretação dos 

documentos sob análise, o que requer grande conhecimento das atividades institucionais 

e da utilização de vocabulários controlados. 

V - Arquivo Corrente possui valor histórico.  

 

Verifica-se que estão corretas as alternativas:  

(A) I e II, apenas. 

(B) I, IV e V, apenas. 
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(C) II, III e IV, apenas.  

(D) II, III e V, apenas.  

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

 

40) (CP Itaocara/ RJ, 2018 - Adaptada). 

 
A tirinha acima faz referência ao boletim escolar de um aluno do 6º ano do Ensino 

Fundamental II, documento fornecido aos pais após cada período de avaliação escolar. 

Sobre esse documento é correto afirmar que:  

(A) Reflete a vida escolar do aluno anualmente para a família, registrando sua aprovação ou 

reprovação. 

(B) Aponta bimestral ou trimestralmente para a família apenas o conceito geral do período 

avaliado. 

(C) Registra índice de frequência e aproveitamento do ano anterior e do ano em curso.  

(D) Registra índice de frequência e de aproveitamento das diferentes disciplinas. 

(E) Contém o registro de frequência do aluno o registro de todas as avaliações de cada disciplina 

e relatório comportamental. 

 

 

 

 

 


