PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

SECRETÁRIO DE ESCOLA
Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso Público.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material
transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização
de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata
exclusão do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
- contém 40 (quarenta) questões;
- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição;
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de
Execução.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 04 referem-se ao Texto 1 abaixo. Os destaques
ao longo do texto estão citados nas questões.
Eu amo os meus defeitos. E você? Deveria...
Mônica Salgado
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A questão que se coloca neste texto é: somos programados para querer tudo. Sem isso ou
aquilo. É isso e aquilo. Com roupas de grife, conta bancária polpuda, férias descoladas, coach,
masterclass com o Karnal, amigos fiéis e divertidos, um propósito profissional e muita meditação.
Ah, e a regra é clara: não postou, não aconteceu. Viver para dentro não tem a menor graça, não
dá likes nem gera engajamento. Fomos da sociedade do ser ___ sociedade do ter. Chegamos
agora ___ sociedade do parecer. Só aparece o que parece ser bom. Só parece ser bom o que
aparece.
Num mundo de culto excessivo ___ positividade superficial das redes sociais; de ode ___
gratidão suprema (pedir? Nunca! Afinal, já temos tanto); num planeta onde a grama verde do
vizinho é vista através de olhos míopes com óculos cor de rosa, felicidade, fama e sucesso
parecem prêmios certeiros de uma existência robótico-ensaiada. Se você não chegou lá, não
agradeceu o suficiente. Não meditou como poderia. Ou não leu a autoajuda best-seller da vez.
Sentiu raiva, inveja, cobiçou algo de alguém. Logo, não merece ser agraciado com a plenitude
que só abençoa os perfeitinhos bem-intencionados e politicamente corretos que habitam o
mundo digital.
Basicamente, se eu não realizo o que desejo num mundo que anuncia tudo ser possível, é
como se a deficiência fosse minha. Certo? NÃO!!! Não há nada mais humano do que a falta, a
falha, a deficiência, a fraqueza, a síndrome de impostor, a sombra, o lado B. Por que, então,
pega tão mal admitir que sentimos isso tudo?
E tudo bem não estar sempre bem – ainda que você pareça a única. Minha alma é
bifurcada. Tem sombra e tem luz. Kharma e dharma. Não sou caricatura de Instagram: sou real.
Me deixem, portanto, na minha sombrinha ocasional em paz. Me deixem lamber as feridas que,
numa boa, só eu sei que tenho. Com licença: deixem-me xingar, me lamentar, autodepreciar,
chorar... Valorizo minhas bênçãos, mas reverencio minhas fraquezas também. Graças a esse
combo, eu sou eu.
Que saibamos, eu e você, aceitar, acolher e amar isso em nós. Isso é, afinal, ser humano!
Excerto adaptado. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/

QUESTÃO 01 – Analise as assertivas a seguir acerca do exposto no texto:
I. Ao longo do texto, a autora critica a exposição desnecessária e a busca por algo parecido com a
fama, medido através das respostas dos seguidores em redes sociais.
II. Para a autora, se uma experiência de vida não for registrada em fotos e postada nas redes
sociais, ela não tem verdadeiro valor pessoal.
III. A autora considera que, no mundo atual, as pessoas se entregam demais a sentimentos
negativos e agradecem pouco pelo que têm, sendo que, na verdade, devemos buscar estarmos
sempre bem e em paz com nossa vida.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

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

QUESTÃO 02 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que
completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 05, 06 e 08 (duas ocorrências):
A) a
B) a
C) à
D) à
E) a

–
–
–
–
–

a
à
à
a
à

–
–
–
–
–

a
a
à
a
à

–
–
–
–
–

a
à
à
à
a
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QUESTÃO 03 – Na linha 22, o nexo linguístico “portanto” introduz a ideia de _______________, e
poderia ser corretamente substituído por _______________, desde que ___________ alterações no
período a fim de que se mantenham as relações de correção gramatical e de sentido do texto.
A) explicação – pois – se façam
B) explicação – pois – não se façam
C) explicação – porquanto – se façam
D) conclusão – pois – se façam
E) conclusão – pois – não se façam

QUESTÃO 04 – Na linha 16, temos a expressão “que anuncia tudo ser possível”. Assinale a alternativa
que explica corretamente a função de sentido dessa expressão no texto, bem como sua equivalência com
termos sintáticos.
A) Equivale a
B) Equivale a
C) Equivale a
D) Equivale a
E) Equivale a

um
um
um
um
um

advérbio, pois explica a situação de ocorrência do verbo expresso na oração anterior.
adjetivo, pois qualifica o substantivo anterior a ela.
complemento nominal, pois completa o sentido do substantivo anterior a ela.
objeto direto, pois completa o sentido do verbo expresso na oração anterior.
predicativo do sujeito, pois qualifica o sujeito da oração anterior.

Instrução: As questões de números 05 a 07 referem-se ao texto abaixo.

Ivan Cabral – Disponível em: http://www.ivancabral.com/2011/06/charge-do-dia-rede-social.html.

QUESTÃO 05 – Analisando as relações entre os Textos 1 e 2, analise as assertivas a seguir:
I. O Texto 1 e o Texto 2 são antagônicos, na medida em que o Texto 1 apoia o uso das redes
sociais e o Texto 2 o critica.
II. O Texto 1 e o Texto 2 são complementares, uma vez que ambos criticam de forma direta,
através de expressões verbais, o uso das redes sociais.
III. O Texto 1 faz uma crítica aberta ao uso ostensivo das redes sociais, ao passo que o Texto 2 faz
uma alusão crítica e bem-humorada ao seu uso.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

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

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 06 – No quadrinho apresentado, o efeito humorístico se constrói a partir do uso da
palavra “rede”, artefato feito de tecido resistente no qual as pessoas se deitam, e de sua relação
com a palavra “rede”, sistemas de computadores interligados entre si. Podemos dizer que a segunda
palavra, em relação à primeira, é:
A) Parônima.
B) Homófona.
C) Homógrafa.
D) Homônima.
E) Alófona.
QUESTÃO 07 – Analise a estrutura da fala do pai: “Rede social (1) aqui (2) em casa (3) é (4) outra
coisa(5)”. Assinale a alternativa que indica o termo que se classifica como predicativo do sujeito
nesta oração:
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.
Instrução: As questões de números 08 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Mafalda, Quino – Disponível em: https://www.todamateria.com.br/historia-em-quadrinhos/.

QUESTÃO 08 – Considerando os quadrinhos do cartunista argentino Quino, analise as assertivas a
seguir:
I. Mafalda apresenta uma perspectiva mais crítica e reflexiva acerca da humanidade do que seu
amigo, que faz apenas um comentário eventual.
II. Mafalda deixa implícito, no segundo quadrinho, que o mundo não está satisfeito com a forma
como as pessoas estão agindo.
III. O amigo de Mafalda, por conhecer bem a amiga, acha seu comentário engraçado, o que se
percebe por sua expressão no segundo quadrinho.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

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

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 09 – Considerando o primeiro quadrinho, tem-se a ocorrência da palavra “que” três
vezes. Analise as assertivas abaixo a respeito dessas ocorrências e assinale V, se verdadeiras, ou F,
se falsas.
( ) Na primeira ocorrência, a palavra “que” é empregada como conjunção integrante, introduzindo
uma oração subordinada.
( ) Em sua segunda ocorrência, a palavra “que” é empregada como um pronome relativo,
introduzindo uma oração subordinada adjetiva.
( ) Em sua terceira ocorrência, a palavra “que” indica sentido de proporção, introduzindo uma
oração subordinada adverbial.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – V – V.
B) V – V – F.
C) V – F – F.
D) F – V – V.
E) F – F – V.

QUESTÃO 10 – No segundo quadrinho, Mafalda inicia sua fala com o verbo “apostar”. Assinale a
alternativa INCORRETA a respeito dessa palavra.
A) Trata-se de verbo regular pertencente à primeira conjugação.
B) No texto, foi empregada em sentido figurado, podendo ser substituída por “estou certa de”.
C) Trata-se de palavra oxítona, considerando-se sua sílaba tônica, quando no infinitivo.
D) Trata-se de palavra trissílaba.
E) A palavra apresenta um dígrafo em sua grafia.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11 – As raízes da equação do segundo grau
A) x
B) x
C) x
D) x
E) x

=
=
=
=
=

1
2
3
4
5

e
e
e
e
e

x
x
x
x
x

=
=
=
=
=

3x 2  21x  30  0 são:

4
5
6
7
8

QUESTÃO 12 – O volume total de um cilindro circular reto cuja medida do raio da base seja 4 e sua
altura seja 7 é:
A) 90
B) 95
C) 105
D) 112
E) 136

QUESTÃO 13 – Maria, João, Carlos e Antônio têm 45, 52, 13 e 34 anos, respectivamente. A média
aritmética simples das idades de Maria, João, Carlos e Antônio é:
A) 36
B) 38
C) 40
D) 45
E) 52

anos.
anos.
anos.
anos.
anos.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 14 – A negação da proposição “A prova está difícil ou o concurso deverá ser adiado” é:
A) A prova não está difícil ou o concurso não deverá ser adiado.
B) A prova está difícil e o concurso deverá ser adiado.
C) Ou a prova não está difícil, ou o concurso não deverá ser adiado.
D) Se a prova está difícil, então o concurso deverá ser adiado.
E) A prova não está difícil e o concurso não deverá ser adiado.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de contradição.
A) Maria é estudiosa.
B) Pedro não é inteligente.
C) Dez é um número primo.
D) Dois é um número par.
E) O elefante vive no zoológico.
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 16 – Analise os exemplos a seguir sobre os direitos assegurados aos servidores públicos
municipais através da Lei Orgânica, assinalando A, para os que estão de acordo com o texto legal,
ou D, para os que estão em desacordo.
( ) Para passar mais tempo com o filho e aumentar sua renda, Bianca solicitou trabalhar à noite,
pois o salário nesse turno é superior ao do dia.
( ) O município não oferece salário família para os dependentes dos servidores.
( ) Luisa e Antonio são colegas de trabalho, desempenhando a mesma função; ela tem 32 anos e é
solteira; ele, 28 e é casado. Ambos recebem vencimentos idênticos.
( ) Breno precisou buscar alguém para cuidar de seu filho de cinco anos, já que o menino atingiu a
idade limite considerada para ter direito à creche.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) A – D – D – A.
B) D – A – D – A.
C) A – D – A – D.
D) D – D – A – A.
E) A – A – D – D.

QUESTÃO 17 – Considerando o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sapucaia do Sul,
analise as afirmações a seguir sobre o serviço extraordinário e assinale a alternativa correta.
A) Dar-se-á mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição.
B) Ocorre por expressa determinação do Prefeito Municipal.
C) Tem acréscimo de oitenta por cento em relação à hora normal.
D) Em qualquer circunstância o trabalho em horário extraordinário poderá exceder a duas horas
diárias.
E) O servidor público nomeado para cargo em comissão receberá pelo exercício de horas
extraordinárias.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 18 – O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a eles o direito à educação, visando
ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho, assegurando-lhes:
I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
II. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores.
III. Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo
estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação
básica.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a escola de
qualidade social adota como centralidade o diálogo, a colaboração, os sujeitos e as aprendizagens,
pressupondo atendimento a alguns requisitos, EXCETO:
A) Revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos,
abrangendo espaços sociais na escola e fora dela.
B) Consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à
diversidade cultural, resgatando e respeitando os direitos humanos, individuais e coletivos e as
várias manifestações de cada comunidade.
C) Foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem, e na avaliação das
aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes.
D) Segregação dos profissionais da educação, dos estudantes, das famílias e dos agentes da
comunidade interessados na educação.
E) Realização de parceria com órgãos, tais como os de assistência social, desenvolvimento e direitos
humanos, cidadania, ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura e arte, saúde, meio ambiente.

QUESTÃO 20 – Alice, uma jovem de 18 anos, é portadora de deficiência. Assim como todas as
pessoas nessa condição, ela tem seus direitos e suas liberdades fundamentais asseguradas e
promovidas, com vistas à inclusão social e cidadania, através da Lei nº 13.146/2015. Tal lei prevê
pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa para:
A) O vizinho que praticou discriminação de Alice em razão de sua deficiência.
B) A funcionária de um escritório contábil que se apropriou de bens e proventos da jovem.
C) A tia que a abandonou em uma casa de saúde.
D) O irmão que, por lei ou mandado, não proveu as necessidades básicas da Alice.
E) O padrinho que, sendo tutor da jovem, utilizou os documentos dela para realização de operações
financeiras para obter vantagem indevida para si.

Execução: Fundatec
NÍVEL MÉDIO

511_CE_16_NM_14/8/201916:29:32

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 – O secretário escolar é um profissional essencial para o estabelecimento de ensino.
Suas atribuições compreendem algumas atividades essenciais. NÃO é uma delas:
A) Acompanhar, supervisionar e orientar a equipe diretiva.
B) Indicar aos gestores (diretores) decisões que precisam ser tomadas.
C) Analisar os documentos dos alunos e averiguar se há irregularidades.
D) Estabelecer ação conjunta com a orientação pedagógica e demais setores.
E) Receber a comunidade.
QUESTÃO 22 – Para a boa execução de suas atividades cotidianas, o secretário escolar deve:
I. Organizar os arquivos com racionalidade, garantindo a segurança, a facilidade de acesso e o
sigilo profissional. Ter atualizadas as coleções de leis, pareceres, decretos, regulamentos e
resoluções, bem como as instruções – circulares, portarias, avisos e despachos que digam
respeito às atividades da escola.
II. Conservar o regimento da escola em local de fácil acesso a toda a comunidade escolar. Oferecer
visibilidade às concepções pedagógicas, às normas e às diretrizes da escola.
III. Gerenciar os processos de matrícula e de transferência dos alunos, observando a transcrição fiel
dos documentos originais – documento legível sem rasuras e incorreções.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
QUESTÃO 23 – Segundo o Manual de Redação, clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão e
coerência, impessoalidade, formalidade e padronização e uso da norma padrão da língua portuguesa
são características do(a):
A) Redação Oficial.
B) Memorando Oficial.
C) Documento Oficial.
D) Redação Extraoficial.
E) Ofício Circular.
QUESTÃO 24 – Qual o nome do documento em que se registram, de forma exata e metódica, as
ocorrências, resoluções e decisões das assembleias, reuniões ou sessões realizadas por comissões,
conselhos, congregações, corporações ou outras entidades semelhantes?
A) Ofício.
B) Ata.
C) Memorando.
D) Circular.
E) Portaria.
QUESTÃO 25 – Uma das condições para que a escola trabalhe de forma eficiente é manter a
escrituração escolar e arquivos atualizados e organizados, assegurando a sua conservação, assim
como, possibilitar a qualquer momento a verificação da vida escolar do aluno e dos profissionais da
educação e da própria instituição. Com base nessa informação, os arquivos são classificados em:
A) Vivo, corrente e periódico.
B) Diário, morto e passivo.
C) Morto, ativo e inativo.
D) Passivo, vivo e periódico.
E) Permanente, ativo e corrente.
Execução: Fundatec
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QUESTÃO 26 – Nem sempre a formação técnica para lidar com o trabalho é o suficiente para
desempenhar bem as atividades atribuídas a ele. Hoje, precisamos aprender a estabelecer uma boa
relação e interação com as pessoas, principalmente no contexto escolar. Para isso, é necessário
observar, primeiramente, as seguintes atitudes:
I. A sensibilidade para dividir tarefas de forma equitativa entre os colegas de trabalho.
II. O respeito às leis e à hierarquia.
III. O respeito às pessoas.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
QUESTÃO 27 – Analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, quanto
aos princípios éticos da profissão.
( ) Manter sigilo profissional, zelando pelos assuntos administrativos e que dizem respeito à
direção, aos coordenadores, aos professores, aos alunos, isto é, a todas as pessoas envolvidas
no processo educativo.
( ) Evitar omissões, negligências e atos irresponsáveis que prejudiquem a instituição e as pessoas.
( ) Zelar pelas normas e procedimentos institucionais.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) F – F – F.
B) V – F – F.
C) V – V – V.
D) F – V – F.
E) V – F – V.
QUESTÃO 28 – Há trabalhos que são específicos da secretaria escolar e que devem ser observados,
tais como, EXCETO:
A) Abertura e encerramento do ano ou semestre eletivo.
B) Administração do horário de trabalho dos professores e folha salarial.
C) Levantamento de informação para o censo escolar.
D) Expedição de registro de diplomas e certificados.
E) Incineração de documentos escolares.
QUESTÃO 29 – Cada instituição pública ou privada, prestadora de serviços específicos, tem
documentos que marcam as atividades que são realizadas nesse determinado contexto. A esses
documentos chamamos de gêneros textuais:
A) Burocráticos, financeiros ou pedagógicos.
B) Financeiros, pedagógicos ou institucionais.
C) Contábeis, administrativos ou burocráticos.
D) Administrativos, burocráticos ou institucionais.
E) Pedagógicos, regimentais ou legislativos.
QUESTÃO 30 – A secretaria também possui seus gêneros textuais peculiares, isto é, o conjunto de
textos com configurações específicas, que pertencem a um contexto específico e que servem a uma
esfera social. Que esfera social é essa?
A) Os recursos humanos sociais da escola.
B) A mantenedora da escola.
C) A comunidade da escola.
D) O conselho escolar.
E) O conselho deliberativo da escola.
Execução: Fundatec
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QUESTÃO 31 – Todo ano ou semestre é realizada a renovação de matrícula dos alunos que já estão
na escola, pois todo aluno matriculado no ano anterior tem direito a essa renovação. Analise as
seguintes assertivas sobre alguns procedimentos que devem ser organizados pelo secretário escolar
e sua equipe para a realização da renovação de matrícula:
I. Divulgar na comunidade escolar, com antecedência, informações sobre período e normas para a
renovação de matrícula e pedido de transferência.
II. Compor as novas turmas depois do encerramento do período de matrícula, preparando as listas
de matrícula por série, modalidade, turma e turno.
III. Após a renovação, fazer levantamento do número de vagas disponíveis para matrículas novas.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
QUESTÃO 32 – Para a realização da transferência, a secretaria escolar recebe a solicitação do
interessado e procede à preparação do ______________, que é o principal documento desse
processo.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
A) histórico escolar
B) memorando do aluno
C) atestado de matrícula
D) boletim de desempenho semestral
E) atestado de comparecimento nas aulas
QUESTÃO 33 – O documento que tem a função global de mostrar a situação pedagógica de cada
aluno de uma determinada série, turma, disciplina, chama-se:
A) Memorando do aluno.
B) Diário de classe.
C) Aproveitamento de estudos.
D) Ata de resultado final.
E) Avaliação formativa.
QUESTÃO 34 – Com frequência, é preciso verificar as condições dos arquivos para realizar a
transferência de documentos. Com a verificação e análise de documentos, saberemos para onde os
transferir, se para o arquivo inativo ou morto, ou se permanecem no arquivo ativo. Os processos de
transferência de documentos se dividem entre:
A) Corrente, diário e semestral.
B) Anual, semestral e diário.
C) Permanente, corrente e anual.
D) Periódico, permanente e diário.
E) Diário, corrente e bimestral.
QUESTÃO 35 – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) diz que a proposta
pedagógica é um documento de referência. Por meio dela, a comunidade escolar exerce sua
autonomia:
A) Filosófica, histórica e pedagógica.
B) Financeira, administrativa e pedagógica.
C) Política, social e cultural.
D) Cultural, administrativa e filantrópica.
E) Administrativa, política e social.
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QUESTÃO 36 – Cordialidade, ratificação do outro, explicações claras e objetivas, bom atendimento
é tudo que esperamos de uma pessoa que esteja exercendo o papel de lidar com o público. Para que
isso ocorra, devemos:
I. Prestar atenção à solicitação do outro, sabendo ouvir com paciência.
II. Entender que a comunicação se dá em se adaptar às situações, ao tema, às pessoas envolvidas.
III. Perceber que qualquer informação da parte de quem faz um atendimento depende do
conhecimento sobre o outro.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
QUESTÃO 37 – Segundo Veiga, a principal possibilidade de construção do Projeto PolíticoPedagógico passa pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria
identidade. Isso significa resgatar a escola como um, EXCETO:
A) Espaço público.
B) Lugar de debate.
C) Espaço avaliativo de classificação escolar.
D) Lugar de diálogo.
E) Espaço fundado na reflexão coletiva.
QUESTÃO 38 – Segundo a LDBEN, a educação tem como finalidade:
I. O pleno desenvolvimento do aluno.
II. O preparo do aluno para o exercício da cidadania.
III. Qualificação para o exercício da vida acadêmica do ensino superior.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
QUESTÃO 39 – Existem gêneros textuais escritos que são utilizados na escola e que também são
chamados de escrituração escolar, são eles:
I. Ata de abertura de ano letivo.
II. Termo de abertura e encerramento do instrumento (livro) de registro de investiduras e
exonerações.
III. Termo de investidura do diretor, vice-diretor e secretário.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
QUESTÃO 40 – De acordo com a LDBEN, o ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios, EXCETO:
A) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e não oficiais.
B) Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino.
C) Valorização da experiência extraescolar.
D) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
E) Consideração com a diversidade étnico-racial.
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