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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

� Esta prova contém 40 questões de múltipla escolha com 04 opções de 
resposta cada; 
� Transcreva para a Folha de Respostas a alternativa que julgar correta; 
� Assinale somente uma alternativa em cada questão; 
� Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais 
alternativas ou se não houver marcação; 
� Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra; 

� O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a 
folha de respostas, seu caderno de questões, exceto na situação em que 
concordar em manter-se em sala, até 60 minutos antes do horário previsto 
para término das provas quando então poderá levar o caderno de provas; 
� O candidato poderá anotar suas respostas na Folha de Rascunho Padrão 
entregue pelo Fiscal de Sala; 
� Leia com atenção cada questão da prova e não deixe nenhuma sem 
resposta; 
� A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de 
decorridos 60 minutos do início das mesmas; 
� A não assinatura na Folha de Respostas Oficial (Gabarito) implica na 
eliminação imediata do candidato; 
� O Gabarito Oficial e as Provas Objetivas serão disponibilizados a partir das 
16 horas do dia 22/06/2015 no endereço eletrônico 
www.reisauditores.com.br  

 
ATENÇÃO ao preencher a Folha de Respostas! 

E não se esqueça de assiná-la no campo apropriado! 
 

A Folha de Respostas contém as necessárias instruções de seu preenchimento. 
 

Duração desta prova: (03) Três Horas. 
 

Boa Prova! 
 

Inscrição nº: 
 
Nome do candidato: 
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Reis & Reis Auditores Associados 

www.reisauditores.com.br 



 

 



 

1 
 

PROVA Nº06 
PORTUGUÊS 

Leia o texto 01, abaixo, para 
responder as questões de 01 a 
05.  
 

Preservar o meio ambiente e ainda 
garantir o desenvolvimento: este é 
o objetivo de todas as ações que 
garantam a sustentabilidade 
ambiental. Consiste na manutenção 
das funções e componentes do 
ecossistema, de modo sustentável, 
buscando a aquisição de medidas 
que sejam realistas para os setores 
das atividades humanas. A ideia é 
conseguir o desenvolvimento em 
todos os campos, sem que, para 
isso, seja necessário agredir o meio 
ambiente. 
 

E como fazer isso? Através do uso 
inteligente dos recursos naturais, 
garantindo que eles tenham 
longevidade, ou seja, se 
mantenham para o futuro. Nessa 
linha, a Sustentabilidade Ambiental 
é a capacidade de manter o 
ambiente natural viável à 
manutenção das condições de vida 
para as pessoas e para as outras 
espécies. Isso garante, ainda, a 
qualidade de vida para o homem, 
tendo em conta a habitabilidade, a 
beleza do ambiente e sua função 
como fonte de energias renováveis. 
A adoção das medidas que deem 
sustentação ambiental garante, em 
médio e longo prazo, um planeta 
em boas condições para o 
desenvolvimento das diversas 
formas de vida, inclusive a humana, 
garantindo a manutenção dos 
recursos naturais (florestas, matas, 
rios, lagos, oceanos) necessários 
para a qualidade de vida das 
próximas gerações. 

Um dos exemplos de ações de 
sustentabilidade e que recai sobre o 
campo das energias renováveis, é a 
procura de um substituto 
ecologicamente aceitável ao 
petróleo, que além de altamente 
poluente, tende a esgotar-se ainda 
mais rápido por conta do aumento 
do consumo ao longo dos séculos 
XX e XXI. No Brasil, cada vez mais 
pesquisas vêm sendo realizadas na 
busca de uma alternativa através do 
chamado biocombustível. Outra boa 
alternativa de sustentabilidade 
ambiental é a agricultura orgânica, 
termo usado para designar a 
produção de alimentos e outros 
produtos vegetais que não faz uso 
de produtos químicos sintéticos ou 
organismos geneticamente 
modificados, que agridem a 
natureza e são prejudiciais à saúde. 
A agricultura orgânica ganha caráter 
sustentável, pois persegue três 
objetivos principais: a conservação 
do meio ambiente, a formação de 
unidades agrícolas lucrativas e a 
criação de comunidades agrícolas 
prósperas. 
 
Outros exemplos importantes de 
Ações Sustentáveis: exploração dos 
recursos vegetais de florestas e 
matas, garantindo o replantio; 
preservação de áreas verdes não 
destinadas à exploração econômica; 
uso de fontes de energia limpas e 
renováveis (eólica, geotérmica e 
hidráulica); reciclagem dos resíduos 
sólidos e exploração do gás liberado 
em aterros sanitários como fonte de 
energia; e consumo controlado da 
água, visando evitar o desperdício, 
além da assunção de medidas que 
visem a não poluição dos recursos 
hídricos; entre outras. 
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Sustentabilidade ambiental é uma 
característica que assume toda 
pessoa ou instituição que se importa 
com a continuidade da vida no 
planeta! 
 
Fonte:http://www.atitudessustentaveis.com.b

r/artigos/sustentabilidade-ambiental-

desenvolvimento-e-protecao – em 05/06/2015 

 
01) São temas tratados no texto em 
análise: 
 
a) Latifúndios e agricultura; 
b) Globalização e ecossistema;  
c) Desenvolvimento e meio 
ambiente;  
d) Finanças Públicas e Poluição. 
 
02) Avalie as afirmativas abaixo 
referente ao texto: 
 
I – O biocombustível é uma 
alternativa no campo de energia 
renovável em substituição ao 
petróleo altamente poluente. 
 
II – A agricultura orgânica nem 
sempre é sustentável; 
 
III – São exemplos de energia limpa 
apresentadas no texto, além do 
petróleo a  heólica, geotérmina e 
hidráulica 
 
Está(ão) Correta(s): 
 
a) Apenas a afirmativa I está 
correta; 
b) Apenas a afirmativa II está 
correta; 
c) Apenas as afirmativas I e III 
estão corretas; 
d) Apenas as afirmativas I e II estão 
corretas.  
 
 

03)  A inevitável devastação 
ambiental decorrente do processo 
de desenvolvimento industrial é um 
"quadro" que começa a se modificar 
a partir da defesa pública de um 
novo conceito, tratado no texto em 
análise, O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, pelo que podemos 
afirmar: EXCETO. 
 
a) O desenvolvimento sustentável 
tem por objetivo proporcionar o 
desenvolvimento econômico e social 
sem comprometer as futuras 
gerações no que se refere à 
destruição dos recursos naturais; 
b) Conforme o conceito de 
desenvolvimento sustentável, a 
utilização dos recursos naturais 
deve ocorrer de acordo com a 
capacidade de reposição da 
natureza, sendo sua utilização, 
necessária para o crescimento 
econômico; 
c) Visa propor uma mudança de 
atitude para que não se 
comprometa o meio ambiente; 
d) O uso dessa expressão tem a 
finalidade de sustentar a inevitável 
necessidade do desenvolvimento, e 
garantia do meio ambiente em 
detrimento do desenvolvimento. 
 
04) Representam algumas possíveis 
atitudes individuais para promover o 
desenvolvimento sustentável citadas 
no texto: EXCETO. 
 
 
 
a) evitar desperdícios; 
b) reciclagem de resíduos sólidos; 
c) Consumo controlado de água; 
d) realização de pesquisas sobre o 
biocombustível. 
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05) Avalie a charge abaixo: 
 

 
 
A charge mostra o oposto de um 
ponto de vista apresentado no 
texto, retratado na opção: 
 
a) “Sustentabilidade ambiental é 
uma característica que assume toda 
pessoa ou instituição que se importa 
com a continuidade da vida no 
planeta”; 
b) “A agricultura orgânica, termo 
usado para designar a produção de 
alimentos e outros produtos 
vegetais que não faz uso de 
produtos químicos sintéticos ou 
organismos geneticamente 
modificados, que agridem a 
natureza e são prejudiciais à 
saúde”; 
c) “Um dos exemplos de ações de 
sustentabilidade e que recai sobre o 
campo das energias renováveis, é a 
procura de um substituto 
ecologicamente aceitável ao 
petróleo”; 
d) “Exploração dos recursos 
vegetais de florestas e matas, 
garantindo o replantio; preservação 
de áreas verdes não destinadas à 
exploração econômica”. 
 
 

06) Na oração: “Diziam que ela era 
igualzinha à minha avó”, o sujeito 
da primeira oração é: 
 
 
a) inexistente;    
b) indeterminado;  
c) oculto; 
d) composto. 
 
07) O predicado é nominal em: 
EXCETO. 
 
 
a) Os passageiros ficaram 
assustados; 
b) O planeta podia ser tranquilo; 
c) “Zé Maria” não estava sóbrio; 
d) Você acha Júlia bonita, mamãe? 
 
08) A correlação do grau do adjetivo 
está errada em: 
 
 
a) magro - macérrimo; 
b) miúdo - minutíssimo; 
c) feroz - feracíssimo; 
d) pessoal - personalíssimo. 
 
09) Complete a frase abaixo 
corretamente: 
 
 
Este é o livro ____ páginas estão 
rasgadas. 
 
     

a) cujas; 
b) cujo as; 
c) cujos as; 
d) em que. 
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10) Assinale a opção em que a frase 
está inteiramente correta: 
 
 
a) Se você requeresse e seu 
professor intervisse, talvez 
reouvesse todos os seus pontos da 
prova; 
b) Se você requizesse e seu 
professor intervesse, talvez reaveria 
todos os seus pontos da prova; 
c) Se você requeresse e seu 
professor interviesse, talvez 
reouvesse todos os seus pontos da 
prova; 
d) Se você requisesse e seu 
professor intervisse, talvez reavesse 
todos os seus pontos da prova. 
 
 

PROVA Nº07 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
 
11) Como é chamado a parte lógica, 
os programas? 
 
 
a) Hardware; 
b) Firmware; 
c) Software; 
d) Peopleware. 
 
 
12)  A operação básica de Entrada 
de Dados (input) é feita por 
intermédio dos dispositivos a seguir, 
exceto: 
 
 
a) Teclado; 
b) Mouse; 
c) Webcam; 
d) Caixas de som. 
 
 

13) O usuário do computador que 
possui o perfil de convidado para 
acesso ao sistema operacional, ele 
poderá realizar a seguinte tarefa: 
 
a) Instalar e desinstalar 
impressoras; 
b) Alterar as configurações do 
sistema; 
c) Modificar a conta dos outros 
usuários entre outras configurações; 
d) Poderá apenas usar o 
computador. 
 

14) O que faz o Sistema 
Operacional Windows: 
 
I– Gerencia as memórias; 
II– Gerencia o processamento; 
III– Controla os periféricos de 
Entrada e Saída de informação; 
IV– Cria uma plataforma comum 
entre os programas. 
 
Estão corretas: 
 
a) Todas as afirmativas, exceto a 
afirmativa IV; 
b) Somente as afirmativas I e II; 
c) Todas as afirmativas; 
d) Nenhuma das afirmativas. 
 

15) Complete a lacuna 
corretamente: 
 
________________ é o principal 
elemento da Barra de Tarefas. Ele 
dá acesso ao Menu Iniciar, de onde 
se podem acessar outros menus 
que, por sua vez, acionam 
programas do Windows. 
 
a) O Botão Iniciar; 
b) Ícones; 
c) Barra de tarefas; 
d) Arquivos e pastas. 
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16) Qual dos botões a seguir tem a 
finalidade de fazer o logoff? 
 

I-   II-  III-  IV-  
 
a) I; 
b) II; 
c) III; 
d) IV. 
 
17) Permite que você impeça a 
maioria das janelas pop-up que 
alguns sites exibem no navegador 
sem a sua permissão, dando mais 
controle à navegação. 
 
a) Bloqueador de pop-up; 
b) Phishing; 
c) Windows; 
d) Anti janelas.  
 
18) É uma pasta que armazena 
temporariamente arquivos 
excluídos. Podemos, contudo, 
restaurar arquivos excluídos. 
 
 
a) Pasta download; 
b) Lixeira; 
c) Desktop; 
d) Pasta Documentos. 
 
19) Editor simples de texto utilizado 
para gerar programas e retirar a 
formatação de um texto. Sua 
extensão de arquivo padrão é .TXT 
 
 
a) Bloco de notas; 
b) WordPress; 
c) Word; 
d) Word Pad. 
 
 
 

20) Observe a formatação a seguir: 
 
I- Verdana; 
II- Itálico; 
III- Tamanho 8. 
 

Está referindo-se à: 
 
a) Parágrafo; 
b) Coluna; 
c) Fonte; 
d) Tabulação. 
 

PROVA Nº08 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21) O município de Santana do 
Jacaré compõe qual mesorregião? 
 
a) Campo Belo; 
b) Oeste de Minas; 
c) Campo das Vertentes; 
d) Perdões. 
 
22) Qual das alternativas a seguir é 
conhecida(o) como um Bem 

Cultural da cidade de Santana do 
Jacaré? 
 
a) Praça Osório Oliveira; 
b) Morro das Castanheiras; 
c) Praça Saturnino Cardoso; 
d) Coreto Villas Boas. 
 
23) O povo não exerce seu poder de 
modo imediato, mas pelos seus 
representantes, eleitos 
periodicamente, a quem são 
delegadas as funções de governo. 
 
A definição acima refere-se à: 
 
a) Democracia Direta; 
b) Democracia Indireta; 
c) Ditadura Direta; 
d) Monarquia Direta. 
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24) Complete a lacuna 
corretamente: 
 
 
 
______________ é o mecanismo 
jurídico através do voto por meio do 
qual o povo é chamado a aprovar ou 
não um fato, um acontecimento, 
concernente à estrutura do Estado 
ou de seu governo. 
 
 
 
a) Referendo; 
b) Plebiscito; 
c) Eleição; 
d) Nomeação. 
 

25) O Brasil segue, atualmente, a 
divisão regional estabelecida em 
1970, em quantas regiões se divide 
o território brasileiro? 
 
 
 
a) 06 regiões; 
b) 05 regiões; 
c) 04 regiões; 
d) 01 região. 
 
 
26) Qual é o agente público, cujo, 
seu principal objetivo é  defender a 
sociedade e seus interesses. E 
também atua como um fiscal da lei 
e pode entrar em ação caso queira 
investigar suspeitas de crimes como 
desvio de recursos públicos. 
 
 
a) Procurador Municipal; 
b) Promotor de Justiça; 
c) Delegado Federal; 
d) Advogado. 

 

27) O Presidente da Câmara Federal 
está colocando em votação no 
plenário temas complexos e de 
grande repercussão no cenário 
político nacional e que afetará a 
sociedade como um todo. Quem é o 
atual Presidente da Câmara Federal? 
 
 
a) Eduardo Leite; 
b) Renan Calheiros; 
c) José Sarney; 
d) Eduardo Cunha. 
 
28) Qual foi o primeiro presidente 
eleito por voto direto do povo, após 
o Regime Militar? 
 
a) José Sarney; 
b) Ulisses Guimaraes; 
c) Itamar Franco; 
d) Fernando Affonso Collor de Mello. 
 
29) Como se chama a substância 
mais comum do planeta e cobre 
maior parte da superfície da Terra. 
 
a) Terra; 
b) Oxigênio; 
c) Água; 
d) Petróleo. 
 
30) “A ciência que estuda a maneira 
pela qual as coletividades organizam 
seus recursos para transforma-los 
em bens e serviços e satisfazer suas 
necessidades.” 
 
A definição acima refere-se à: 
 
a) Política; 
b) Ecologia; 
c) Economia; 
d) Agronomia. 
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PROVA Nº13 - ESPECÍFICA 
SECRETÁRIO ESCOLAR 

 
31) A Lei de Diretrizes e Bases, Lei 
nº. 9394/96, em seu art. 3º 
enfatiza os princípios norteadores 
do ensino no Brasil.  

 
Sobre os princípios avalie as 
afirmativas abaixo: 

 
I. pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas;. 
II. vinculação entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas 
sociais. 

III. Valorização da experiência 
extra-escolar. 

 
Está(ão) correto(s) apenas o(s) 
princípio(s): 
 
a) I e II; 
b) I e III;  
c) II e III;  
d) I, II e III; 
 
32) Os temas transversais 
relacionados nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, PCN’s, 
referem-se a questões de: 
EXCETO: 
 
a) Ética; 
b) Orientação Sexual; 
c) Meio Ambiente; 
d) Domínio da escrita, leitura, fala e 
do cálculo.  
 
 
33)  Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, ao propor uma educação 
comprometida com a cidadania, 
elegeram, baseados no texto 
constitucional, princípios segundo os 
quais orientam a educação escolar. 

Dentre estes princípios, aquele que 
Implica em respeito aos direitos 
humanos, repúdio à discriminação 
de qualquer tipo, acesso a condições 
de vida digna, respeito mútuo nas 
relações interpessoais, públicas e 
privadas, se refere à: 
 
 
a) Participação Popular; 
b) Dignidade da Pessoa Humana; 
c) Co-responsabilidade pela vida 
social; 
d) Igualdade de direitos. 
 
34) Avalie a frase abaixo: 
 
“A adaptação é a essência do 
funcionamento intelectual, assim 
como a essência do funcionamento 
biológico. É uma das tendências 
básicas inerentes a todas as 
espécies. A outra tendência é a 
organização. Que constitui a 
habilidade de integrar as estruturas 
físicas e psicológicas em sistemas 
coerentes. A adaptação acontece 
através da organização, e assim, o 
organismo discrimina entre a 
miríade de estímulos e sensações 
com os quais é bombardeado e as 
organiza em alguma forma de 
estrutura. Esse processo de 
adaptação é então realizado sob 
duas operações, a assimilação e a 
acomodação”. 
 
Os conceitos de assimilação e 
acomodação evidenciados acima 
foram contribuições do teórico: 
 
a) Karl Marx; 
b) Jean Piajet; 
c) Sigmund Freud; 
d) Leonardo Boff. 
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35) Avalie as afirmativas abaixo: 
 

I - propõe que o aluno participe 
ativamente do próprio aprendizado, 
mediante a experimentação, a 
pesquisa em grupo, o estimulo a 
dúvida e o desenvolvimento do 
raciocínio, entre outros 
procedimentos. A partir de sua 
ação, vai estabelecendo as 
propriedades dos objetos e 
construindo as características do 
mundo. 
II - Noções como proporção, 
quantidade, causalidade, volume e 
outras, surgem da própria interação 
da criança com o meio em que vive. 
Vão sendo formados esquemas que 
lhe permitem agir sobre a realidade 
de um modo muito mais complexo 
do que podia fazer com seus 
reflexos iniciais, e sua conduta vai 
enriquecendo-se constantemente. 
III - O método enfatiza a 
importância do erro não como um 
tropeço, mas como um trampolim 
na rota da aprendizagem. A teoria 
condena a rigidez nos 
procedimentos de ensino, as 
avaliações padronizadas e a 
utilização de material didático 
demasiadamente estranho ao 
universo pessoal do aluno. 
IV - As disciplinas estão voltadas 
para a reflexão e auto-avaliação, 
portanto a escola não é considerada 
rígida. 
V - Existem várias escolas utilizando 
este método. Mais do que uma linha 
pedagógica, é uma teoria 
psicológica que busca explicar como 
se modificam as estratégias de 
conhecimento do individuo no 
decorrer de sua vida. 
 

As afirmativas acima se referem à 
teoria(s) pedagógica(s) do: 

a) Tecnicismo; 
b) Tradicionalismo; 
c) Construtivismo; 
d) Construtivismo aliado ao 
Tecnicismo. 
 
36) Sobre a Lei 8.069/90, assinale a 
alternativa correta: 
 
 

a) Considera-se criança a pessoa 
com até 10 (dez) anos de idade 
completos; 
b) Esta legislação aplica-se às 
crianças e adolescentes; 
c) Em alguns casos aplica-se 
excepcionalmente esta legislação à 
pessoas entre 18 (dezoito) e 21 
(vinte e um) anos; 
d) Esta legislação aplica-se somente 
aos menores de 12 (doze) anos. 
 

37) São direitos da criança, exceto: 
 
 

a) Liberdade; 
b) Brincar e praticar esportes; 
c) Serem educados com castigo 
físico e penoso que atinjam a moral 
da criança; 
d) Participar da vida comunitária e 
familiar. 
 
 

38) Sobre a tutela assinale a 
alternativa correta: 
 
 

a) O tutor não poderá ser nomeado 
através de testamento; 
b) As duas alternativas acima estão 
corretas; 
c) A tutela será deferida, nos 
termos da lei civil, a pessoa de até 
18 (dezoito) anos incompletos; 
d) Nenhuma das alternativas estão 
corretas. 
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39) Sobre o censo escolar, assinale 
a alternativa incorreta: 
 

a) É o principal instrumento de 
coleta de informações da educação 
básica; 
b) O censo escolar é realizado com 
a ajuda das secretarias estaduais e 
municipais da educação, onde todas 
as escolar públicas estão sujeitas ao 
levantamento estatístico; 
c) As informações coletadas são 
utilizadas para traçar um panorama 
nacional de educação básica e 
servem de referência para a 
sugestão e aplicação de políticas 
públicas; 
d) As informações coletadas são 
utilizadas para divulgar o perfil dos 
alunos da escola pública nos 
principais meios de comunicação. 
 
40) São objetivos da Política 
Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva, 
exceto: 
 
a) Segregação social; 
b) Atendimento educacional 
especializado; 
c) Participação da família e da 
comunidade; 
d) Articulação intersetorial na 
implementação das políticas 
públicas. 
 


