CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE
CABECEIRA GRANDE – MG

Nível Médio
Cargo
Técnico em Administração Escolar
LEIA COM ATENÇÃO!
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado
pelos fiscais da sala.
02. Autorizado o início da prova, verifique se o caderno contém 30 (trinta) questões.
Se não estiver completo, comunique ao fiscal.
03. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando 4 (quatro) opções de
resposta e uma única alternativa correta.
04. Ao receber a folha de respostas, confira o seu nome e número de inscrição.
Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal.
05. O tempo de prova será de 3 (três) horas. Este tempo compreende a assinatura
e a transcrição para a Folha de Respostas.
06. A última folha deste caderno é destacável e o candidato pode levá-la como
anotação das respostas. Assinale as respostas primeiramente no corpo da prova,
só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
07. O preenchimento da folha de respostas deve ser feito apenas com caneta
esferográfica preta ou azul. Faça as marcas apenas no campo designado. A
marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.
08. A folha de resposta não será substituída (item 8.18.3 do edital), portanto não
risque, amasse, dobre ou suje sua folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação
(prova).

LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Analise o que acontece com as afirmações abaixo.
I. Houve, recentemente, DESVALORIZAÇÃO MONETÁRIA.
II. Encontrou, na repartição, GRANDE MUDANÇA ÉTICA.
Pluralizando-se as expressões em maiúsculas, o que acontecerá com os verbos sublinhados?
(A)
(B)
(C)
(D)

Os dois verbos irão para o plural.
Apenas o verbo haver ("houve") irá para o plural.
Ambos permanecerão no singular.
Apenas o verbo encontrar ("encontrou") irá para o plural.

QUESTÃO 02
Leia o anúncio publicitário a seguir.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre a grafia das palavras e marque a
alternativa referente à sequência CORRETA.
( ) Se a frase que encabeça o anúncio fosse interrogativa, a grafia correta da primeira
palavra seria POR QUÊ.
( ) A abreviação da palavra HORAS está grafada incorretamente.
( ) O vocábulo FLUORESCENTE admite como variante linguística FLORESCENTE.
(A)
(B)
(C)
(D)

F, V, V.
F, V, F.
V, F, V.
V, F, F.

QUESTÃO 03
No trecho “Não contarei a verdade, a não ser que a vizinha me autorize”, preservam-se a
correção gramatical e o sentido do texto ao se substituir a expressão em destaque por?
(A)
(B)
(C)
(D)

na medida em que.
antes que.
a fim de que.
contanto que.

QUESTÃO 04
Em cada um dos pares, as duas palavras têm a mesma terminação (indicada pelos destaques).
As comparações entre elas permitem estabelecer uma relação geral entre a regra das oxítonas e
a das paroxítonas.
1ª Coluna
levará
sutil
envolver
caqui

2ª coluna
avara
útil
revólver
táxi

Avalie as afirmações sobre a acentuação e a sílaba tônica das palavras.
I.

Todas as palavras da segunda coluna devem ser acentuadas, segundo as regras gerais de acentuação.
II. Se uma oxítona com determinada terminação recebe acento, a paroxítona da mesma
terminação não recebe.
III. As palavras da primeira coluna são oxítonas e, como tal, todas devem ser acentuadas.
IV. Se a oxítona não é acentuada, a paroxítona necessariamente precisa ser.
Está CORRETO apenas o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

I e III.
I e II.
III e IV.
II e IV.

QUESTÃO 05
Em qual das frases a seguir a expressão em destaque foi empregada no sentido próprio, ou seja,
no sentido denotativo?
(A) O desejo de muitos internautas que navegam na Internet é o de encontrar informações
precisas.
(B) Quando queria brincar na casa de seus avós, a criança usava o lápis para rabiscar as paredes.
(C) No dia do baile, a normalista tomou um chá de cadeira inesperado, até conhecer aquele
grumete.
(D) Nas metrópoles, o trânsito é um pesadelo para grande parte dos motoristas e dos pedestres.

QUESTÃO 06
Atente para a frase escrita no balão.

(Disponível em: http://poieclovis.blogspot.com.br/2012/11/para-os-alunos-da-8serie-as-imagens.html>. Acesso em 04 nov. 2017)

O uso do pronome oblíquo iniciando a frase
(A) indica uma informalidade da língua, pois não se começa uma frase com um pronome oblíquo átono.
(B) está correto, visto que a próclise deve ser priorizada nesse tipo de frase, segundo as normas gramaticais.
(C) ocorre de acordo com a norma culta, que recomenda o emprego proclítico do pronome.
(D) é inadequado, pois um pronome oblíquo átono jamais deve ser usado com verbos no imperativo.
QUESTÃO 07
"Charles Chaplin (1889-1977) tornou-se personalidade importante como ator, dançarino, diretor e
produtor inglês, depois mais reconhecido como 'Carlitos'. Esse grande intérprete foi o nosso mais
famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo. Ele ficou notabilizado por sua produção
cinematográfica e também por suas mímicas e comédias do gênero pastelão, sendo estas muito
apreciadas pelo grande público. O personagem que mais marcou sua carreira foi 'O Vagabundo'
(The tramp), um andarilho pobretão com as maneiras refinadas e a dignidade de um cavalheiro,
sempre vestido com um casaco esgarçado, calças e sapatos desgastados e mais largos que o
seu número, um chapéu coco, uma bengala e seu marcante bigode".
(Disponível em: <https://www.ebiografia.com/charles_chaplin/>. Acesso em 01 nov. 2017 - Adaptado)

A coesão do texto é construída principalmente a partir do emprego de
(A)
(B)
(C)
(D)

palavras e algumas expressões metafóricas e de sentido figurado.
conjunções coordenativas diversas, usadas para articular as orações.
pronomes, entre eles os pessoais, os possessivos e os demonstrativos.
termos que indicam progressividade, entre os quais "sempre" e "depois".

QUESTÃO 08
Preste atenção no anúncio.

I. No anúncio, a frase em destaque "Chute o balde" pode ser substituída por "Tome uma
atitude".
PORQUE
II. As expressões são antônimas e, como tal, a substituição de uma pela outra não altera
o sentido pretendido.
Sobre as duas assertivas, é CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

QUESTÃO 09
Leia o texto a seguir.

A intertextualidade intergêneros é o fenômeno segundo o qual um gênero pode assumir a forma
de outro gênero. A esse respeito, analise as informações dadas sobre o texto acima.
I.

A finalidade do texto é a de divulgar um produto e, para isso, o gênero caça-palavras
está a serviço do gênero propaganda.
II. O gênero propaganda se apresenta sob a forma de outro gênero - o caça-palavras,
havendo, portanto, mescla de gêneros.
III. As palavras em destaque são indicações para se interpretar o texto como um passatempo e não como propaganda.
IV. A propaganda, ao se apresentar sob a forma de outro gênero, perde a sua função de
informar e de divulgar o respectivo produto.
Está CORRETO apenas o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

I e III.
II e IV.
III e IV.
I e II.

QUESTÃO 10
Leia o que propõe o texto publicitário.

Este texto publicitário tem objetivo didático, pois chama a atenção do leitor para um novo olhar
que é preciso ter sobre o meio ambiente. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que
caracteriza a função apelativa ou conativa da linguagem, representada, por exemplo, pelo verbo
no imperativo, predomina nele a função referencial, cujo objetivo, em relação ao receptor, é o de
(A)
(B)
(C)
(D)

valorizar, em especial, os aspectos estéticos do texto.
despertar e enfatizar uma consciência ambiental.
transmitir uma informação objetiva da realidade.
estabelecer uma comunicação direta e objetiva.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Um agricultor colhe 42,3 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 de grãos usando 1 (𝑢𝑚𝑎) máquina colheitadeira, em um
2 𝑑𝑖𝑎𝑠 de trabalho.
Qual é a quantidade de grãos a serem colhidos em 5 𝑑𝑖𝑎𝑠 de trabalho usando 2 (𝑑𝑢𝑎𝑠) máquinas
colheitadeiras?
(A)
(B)
(C)
(D)

33,84 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠.
52,88 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠.
423 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠.
211,5 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠.

QUESTÃO 12
Uma loja de eletrodomésticos vende uma geladeira por 𝑅$ 1.200,00 à vista ou divide em até 6
parcelas iguais, mas com juros de 6% ao mês. Vende também um televisor por 𝑅$ 1.800,00 à
vista ou divide em até 9 parcelas iguais, mas com juros de 5% ao mês.
Considerando juros simples, qual será o total recebido pela loja se a venda da geladeira e do
televisor ocorrerem de forma parcelada, nos prazos máximos possíveis?
(A)
(B)
(C)
(D)

𝑅$ 3.604,80.
𝑅$ 3.124,20.
𝑅$ 4.242,00.
𝑅$ 4.494,61.

QUESTÃO 13
Marque a alternativa que contém o décimo quinto termo 𝑎15 de uma progressão aritmética na qual
o terceiro termo 𝑎3 é igual a 10 e a razão 𝑟 é igual a 2.
(A)
(B)
(C)
(D)

17.
36.
28.
34.

QUESTÃO 14
Encontre a solução do sistema linear abaixo:
𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 21
{ 2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 22
−𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 = −24
Marque a alternativa que contém o resultado do produto x ⋅ y ⋅ z.
(A)
(B)
(C)
(D)

−231.
50.
1120.
−120.

CONHECIMENTOS LOCAIS
QUESTÃO 15
Marque a alternativa abaixo que representa os símbolos de Cabeceira Grande, definidos em lei:
(A)
(B)
(C)
(D)

Bandeira, Cores e o Brasão.
Bandeira, Brasão e o Hino.
Ética, Cidadania e justiça.
Autonomia política, legislativa, administrativa e financeira.

QUESTÃO 16
A Lei Municipal Nº 500, de 21 de junho de 2016, define progressão como:
A passagem horizontal do servidor de seu padrão de vencimento para outro, imediatamente
superior, dentro da faixa de vencimento do cargo a que pertence, pelo critério de
meritocracia observadas as normas estabelecidas em lei e em decreto.
Marque a alternativa CORRETA, que o servidor deverá cumulativamente fazer jus à progressão:
(A) Ter cumprido o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento, em que se encontra, ter obtido, pelo menos, 80% (oitenta por cento) do total de
pontos na média de suas 2 (duas) últimas avaliações de desempenho funcional e estar no
efetivo exercício de seu cargo.
(B) Ter cumprido o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento, em que se encontra, ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) do total de
pontos na média de suas 2 (duas) últimas avaliações de desempenho funcional e estar no
efetivo exercício de seu cargo.
(C) Ter cumprido o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento, em que se encontra, ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) do total de
pontos na média de suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho funcional e estar no
efetivo exercício de seu cargo.
(D) Ter cumprido o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento, em que se encontra, ter obtido, pelo menos, 80% (oitenta por cento) do total de
pontos na média de suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho funcional e estar em
dia com suas obrigações eleitorais.
QUESTÃO 17
Indique a alternativa que apresenta os requisitos básicos para investidura em cargo público no
município de Cabeceira Grande.
(A) Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e
eleitorais, nível exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 21 (vinte um) anos e
aptidão física e mental.
(B) Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e
eleitorais, nível exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 (dezoito) anos e aptidão física e mental.
(C) Dupla nacionalidade, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais, nível exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 (dezoito) anos e aptidão
física e mental.
(D) Dupla nacionalidade, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais, nível exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 21 (vinte e um) anos, aptidão física e mental e não possuir vínculo político partidário nem religioso.

INFORMÁTICA
QUESTÃO 18
Qual a ação realizada ao se pressionar a tecla de atalho <CTRL> + S no Microsoft Word 2010:
(A)
(B)
(C)
(D)

Salvar o arquivo.
Sair do Microsoft Word 2010.
Sublinhar o texto selecionado.
Nenhuma das alternativas acima.

QUESTÃO 19
No Painel de Controle, qual é a opção para desinstalar ou alterar a configuração de um programa
instalado no Windows 7?
(A)
(B)
(C)
(D)

Programas Padrão.
Ferramentas Administrativas.
Sistema.
Programas e Recursos.

QUESTÃO 20
Ao navegarmos na internet podemos encontrar link(s) para outra(s) página(s). Para abrimos esse(s) link(s) em nova guia no Internet Explorer 11 devemos:
(A) Clicar com o botão direito sobre o link e selecionar: Abrir na nova guia ou clicar sobre o link
pressionando a tecla <CTRL>.
(B) Clicar com o botão direito sobre o link e selecionar: Abrir em uma nova Janela ou clicar sobre o link pressionando a tecla <SHIFT>.
(C) Clicar com o botão esquerdo sobre o link e selecionar: Abrir na nova guia ou clicar sobre o
link pressionando a tecla <SHIFT>.
(D) Nenhuma das alternativas acima.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
QUESTÃO 21
Leia o texto abaixo e marque a alternativa que apresenta o termo que completa CORRENTAMENTE a lacuna.
A comunicação dentro da empresa ganha uma nova função, a informação por si só não é mais
suficiente, a comunicação ganha função de elemento _________________________ na organização, dessa forma estimula seus funcionários a agirem, interagirem e se organizarem para evitar
possíveis conflitos e atingirem os resultados – metas e objetivos.
A palavra que completa CORRENTAMENTE a lacuna é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Sinérgico.
Simpático.
Corretivo.
Simulador.

QUESTÃO 22
Arquivo Escolar é o conjunto ordenado de papéis que documentam e comprovam os fatos relativos à vida escolar do aluno e à vida funcional do corpo docente e administrativo. Toda unidade
escolar deve ter um arquivo bem instalado, organizado e atualizado, de forma a oferecer informações aos seus usuários, com rapidez e presteza.
No que refere ao arquivo escolar, julgue os itens como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
( ) Ao arquivo passivo ou inativo pertencerão todos os documentos que se referirem a
alunos matriculados, a funcionários e a professores em atividades na unidade escolar.
( ) O ato de descarte - queima de documentos - é lavrado em ata, assinada pelo Diretor
(a), pelo (a) Secretário (a) Geral e Pedagogos. Na ata de descarte consta a relação
dos documentos descartados.
( ) Nenhum documento pode ser retirado dos Arquivos Escolares sem a prévia
autorização do Diretor.
( ) Ao arquivo ativo pertencerão todos os documentos de ex-alunos, ex-professores e exfuncionários da unidade escolar.
A sequência CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F; V; F; V.
V; F; V; F.
F; V; V; F.
V; V; F; V.

QUESTÃO 23
Leia o texto e marque a alternativa que completa CORRETAMENTE a sentença.
Feedback no ambiente empresarial refere-se a avaliação que é dada a um grupo ou
colaborador individualmente, sobre ações ou resultados obtidos. O setor administrativo da
escola ao dar o feedback para os funcionários deve contemplar o feedback na perspectiva
de
(A)
(B)
(C)
(D)

ter sempre o caráter positivo e nunca o negativo.
aprender e melhorar o trabalho desenvolvido.
ser uma via de mão única quando apenas se ouve.
apontar o erro sem se fazer críticas.

QUESTÃO 24
A ética é a parte da filosofia que se dedica ao estudo dos valores morais e princípios ideais do
comportamento social. Ou seja, a ética se refere ao caráter. Ela se diferencia da moral, porque
busca fundamentar as ações exclusivamente pela razão, enquanto a moral se baseia em
obediência a costumes e hábitos que variam de acordo com a cultura.
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/. Acesso em 26 de outubro de 2017.

No que se refere à ética profissional, analise as afirmativas abaixo:
I.
II.
III.
IV.

V.

Um ponto importante quando se fala de ética é a imparcialidade. Tratar a todos de
maneira igual, independentemente do cargo que ocupam.
A ética profissional pode ser entendida como o conjunto de práticas que determinam
a adequação no exercício de qualquer profissão.
Quando falamos em ética, é importante lembrar que ela é inerente à vida humana, ou
seja, é indispensável ser ético para conviver em sociedade.
É através da ética que se pratica o respeito aos demais. Portanto, dentro do ambiente
de trabalho ela é ainda mais importante. Afinal, atitudes inadequadas podem, com
certeza, afetar o desempenho e a reputação da instituição ou empresa.
A ética profissional se esgota no âmbito dos deveres ou responsabilidades profissionais. Ela precisa ser coerente apenas com as finalidades internas de sua profissão
deixando os valores próprios do ser humano no contexto pessoal.

Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

As afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 25
“Desenvolver o trabalho em equipe e as relações interpessoais é um passo fundamental que
todos terão que dar dentro de uma organização, caso contrário a chance de ser rotulado como
profissional de difícil convivência pode dificultar em muito as chances de ascensão profissional.
Busque sempre seu desenvolvimento pessoal com base nas suas competências e acima de tudo:
saiba respeitar as opiniões de terceiros, o segredo da boa comunicação é encontrar um ponto de
equilíbrio entre o momento de dizer sim ou não.”
Disponível em: www.portaleducacao.com.br. Acesso em 28 de outubro de 2017.

Neste contexto todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
(A) O fato dos profissionais estarem em um mesmo ambiente, trabalhando de forma simultânea, apresenta-se como um grupo de trabalhadores que atuam de forma isolada, independentemente de ocuparem o mesmo espaço. E isso é a característica de uma equipe sinérgica!
(B) O processo de interação humana está presente em toda a organização e influencia, sobremaneira, o rumo das atividades e os seus resultados.
(C) Trabalhar em equipe, construir bons relacionamento no trabalho necessita de habilidades
técnicas e habilidade interpessoal.
(D) O relacionamento interpessoal se torna algo prazeroso, permitindo que o trabalho em
equipe seja mais sadio e harmonioso, havendo integração de esforços, troca de informações, conhecimentos e experiências.

QUESTÃO 26
O conflito é uma realidade presente nas relações humanas e
de trabalho desde o início dos tempos e se origina da
diversidade de opiniões e interesses dos indivíduos. Além
disso, a evolução tecnológica e a mudança do sistema
econômico têm estimulado comportamentos baseados na
competição, o que reflete diretamente nos relacionamentos
interpessoais, acirrando disputas e gerando novos conflitos.
Disponível em: www.portaleducacao.com.br/. Acesso em 26 de outubro de 2017.

Tendo como referência a temática gestão de conflitos analise as afirmativas e marque a CORRETA:
(A) São fatores que minimizam os conflitos: falhas na comunicação; mudanças estruturais; luta
pelo poder; choques de interesses individuais, grupais e organizacionais.
(B) Os conflitos geram repercussão negativa quando são resolvidos de forma a permitir discussão, estabilizando e integrando as relações interpessoais.
(C) O gestor deve desenvolver competências individuais e de equipe como uma alternativa
construtiva de gestão de conflitos interpessoais.
(D) A solução dos conflitos deixa de ser eficaz quando gestor e equipe buscam resolver juntos
os problemas surgidos. Quanto menor a participação da equipe, maior os resultados positivos que pode reforçar a motivação do grupo para enfrentar dificuldades.
QUESTÃO 27
Na escola X o diretor solicitou por e-mail que o professor preparasse uma atividade diferenciada
para os alunos no dia em que se comemora a Consciência Negra. O professor apresenta sua
proposta através de projeto entregue à Pedagogia.
Elementos da Comunicação
EMISSOR

RECEPTOR
MENSAGEM
Observando os elementos da comunicação representados no diagrama, assinale a opção
CORRETA:
(A) O emissor é o pedagogo; o canal o e-mail; a mensagem o projeto e o receptor o professor.
(B) O emissor é o diretor; o canal o e-mail; a mensagem a solicitação de atividade e o receptor
o professor.
(C) O emissor é o diretor; o canal o e-mail; a mensagem o projeto e o receptor os pedagogos.
(D) O emissor é o professor; o canal o e-mail; a mensagem a solicitação de atividade e o receptor o diretor.

QUESTÃO 28
Leia a tirinha

Disponível em: www.google.com.br/search?calvin. Acesso em 29 de outubro de 2017.

Após ler a tirinha do Calvin, podemos inferir que é muito mais comum o trabalho individual do que
em equipe, isto é sem nos preocuparmos com o coletivo da instituição.
No que se refere ao trabalho em equipe, julgue os itens como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
( ) No trabalho em equipe, cada membro sabe o que os outros estão fazendo e sua importância para o sucesso das atividades.
( ) O trabalho em equipe não se apoia na força das comunidades, na inter-relação dos
departamentos, e na sinergia das pessoas.
( ) Trabalhos individuais são mais criativos e eficientes na resolução de problemas, aumentam a produtividade e melhoram o processo de comunicação.
( ) O trabalho em equipe significa processos melhorados, decisões de alta qualidade e
melhores produtos e serviços.
( ) O grupo de trabalhadores individuais realizam tarefas que a equipe não pode resolver, pois tem membros com habilidades, conhecimentos e potenciais complementares
e não apresentam características de personalidade pessoais.
(A)
(B)
(C)
(D)

F; V; V; F; V.
V; F; F; V; F.
F; V; V; F; F.
V; F; F; V; V.

QUESTÃO 29
Uma das atribuições mais importantes da Secretaria Escolar é a documentação e escrituração
escolar. Ou seja, é de responsabilidade deste setor o arquivamento e o fornecimento de documentos importantes, tais como: a matrícula, a declaração escolar, os resultados das avaliações e
o histórico escolar dentre outros. O funcionário da secretaria ao entregar ou receber um histórico
escolar deve conferir se o documento está assinado pelo _______________________ e
________________________, com seus respectivos carimbos.
Em sequência as palavras que completam CORRETAMENTE essas lacunas são:
(A) Diretor, secretário escolar.
(B) Coordenador pedagógico, professor.
(C) Diretor, coordenador pedagógico.
(D) Secretário escolar, coordenador pedagógico.

QUESTÃO 30
Leia o texto.
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e seis, de acordo com o Calendário
Escolar, aprovado pelo Parecer n. seis, de vinte e um de agosto do ano de dois mil, que determina a oferta de duzentos dias letivos para o corrente ano, iniciaram-se as atividades do ano letivo
de dois mil e seis, com adoção da(s) grade(s) curriculares(s) aprovada(s) pelo Parecer n. oito, do
ano de dois mil. A instituição de ensino funcionará no corrente ano letivo no Ensino Fundamental
– Segunda Fase, de quinta a oitava série. Nada mais tendo a relatar, eu, Maria da Glória Campos
Peixoto, assino e lavro esta_____________ que será assinada por mim e pelo Diretor desta instituição de ensino. São Pedro, 27 de fevereiro de 2016.
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Ministério da Educação. 2008

O texto tem como finalidade registrar a abertura do ano letivo que é um fato relevante à história
da escola e da educação. Diante de suas características textuais, denominamos a este texto o
termo que preenche a lacuna. Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

circular.
Carta.
ata.
declaração.

ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA.

Questão
Nº 01
Nº 02
Nº 03
Nº 04
Nº 05
Nº 06
Nº 07
Nº 08
Nº 09
Nº 10

Resposta

Questão
Nº 11
Nº 12
Nº 13
Nº 14
Nº 15
Nº 16
Nº 17
Nº 18
Nº 19
Nº 20

Resposta

Questão
Nº 21
Nº 22
Nº 23
Nº 24
Nº 25
Nº 26
Nº 27
Nº 28
Nº 29
Nº 30

Resposta

Este Caderno de Prova será divulgado dia 02 de maio de 2018, no site da FGR
www.fgrconcursos.org.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande
www.pmcg.mg.gov.br.
O Gabarito será divulgado dia 02 de maio de 2018, no Diário Oficial do Estado, no site da FGR
www.fgrconcursos.org.br e no site da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande
www.pmcg.mg.gov.br.

DECLARAÇÃO

Declaro,
para
os
devidos
fins,
que
o
(a)
candidato
(a)
______________________________________________________, compareceu nesta data, no
período de 9h00min às 12h00min horas, para realização das Provas Objetivas do Concurso
Público da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande.
Cabeceira Grande, 29 de abril de 2018.

Pedro Seixas da Silva
Superintendente-Geral.

