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CLASSE: SECRETÁRIO ESCOLAR I 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Eu, robô 
 

A cada dia que passa, vou me sentindo mais e mais um robô. Mesmo sabendo que sou de carne e osso, a vida vai 
me transformando em um ser de alumínio, vidro, acrílico, fios, baterias.  

O cérebro eletrônico comanda 
Manda e desmanda 
Mas ele não anda 
Ontem mesmo, fui fazer alguns exames médicos e levei um susto. Acostumado a chegar no laboratório e encontrar, 

logo na entrada, uma simples maquininha de senha, o que encontrei foi um terminal de computadores que queria saber 
tudo de mim. 

Fui digitando o número do RG, do CPF, o número enorme da carteirinha do convênio e respondendo perguntas: 
nome completo, conhecido como, data do nascimento, endereço, telefone fixo, celular. Quando terminei, a máquina 
pediu para que eu fotocopiasse a minha carteira de identidade, a carteirinha do meu plano de saúde e o pedido médico. 

Só então apareceu uma mocinha, me deu bom dia e colocou no meu pulso uma pulseirinha com o meu nome, 
minha idade e um QR-Code tipo esta é a sua vida. 

Na hora de tirar o meu sangue, por enquanto, foi um humano que tirou. 
Criar meu web site 
Fazer minha homepage 
Com quantos gigabytes 
Se faz uma jangada e um barco que veleje 
Gosto de conversar com as pessoas, mas, ultimamente, tenho resolvido tudo sem precisar dar uma palavra sequer. 

Pago contas sem dar bom dia pra caixa do banco, peço pizza sem ter a quem pedir pra caprichar na calabresa, chamo um 
táxi sem dizer como vai pro motorista, solicito um técnico na minha casa pra consertar a máquina de lavar louça sem dar 
um pio. 

Compro a peça que quebrou no Mercado Livre sem ver o vendedor, sem saber quem ele é, se homem ou mulher, 
branco ou preto, gordo ou magro. 

Faço sacolão online sem ter o direito de dar uma apertadinha no caqui pra saber se não está maduro demais, sem 
poder escolher os limões de casca fina, ou saber se tem química no sucrilhos que escolhi. 

Até mesmo com o meu jornaleiro do outro lado da rua não tenho mais falado. Ele que sonha ganhar na mega-sena 
toda semana, agora tem um pix e o pagamento é feito com apenas poucos cliques no celular. Ele me passa o valor, eu 
transfiro e ele responde com um beleza! 

No princípio, na verdade no final do século passado, eu estranhei um pouco essa tecnologia. Ainda insisti em ir ao 
banco pagar os boletos, acompanhar a barriga crescendo da caixa, ouvir reclamações da fila que não anda. Mas nunca 
mais fui, depois do aviso que li dependurado na parede: Não estamos mais recebendo contas de luz, de gás, de telefone. 

Este mundo acabou. Passo o mês sem ver a cor do dinheiro vivo, sem fazer sinal na calçada para o taxista parar, 
sem pedir talão de cheque pelo telefone, sem esperar o carteiro passar e me entregar o boleto do cartão de crédito. O 
mundo virou virtual. 

Estou aqui imaginando que, em breve, para você comprar meia dúzia de pãezinhos franceses, você vai ter de entrar 
no aplicativo da padaria, cadastrar, escolher uma senha, fazer o pedido e esperar o pãozinho chegar na sua casa. 

Hoje cedo, acredite, passeando com o meu cachorro Canela, encontrei o jornaleiro vindo na calçada. Perguntei se 
tinha ido na loteca fazer a mega e ele me respondeu: Não! Agora eu faço o jogo pela Internet. 

(Alberto Villas. Carta Capital, 11/03/2022. Músicas citadas: Cérebro Eletrônico e Pela Internet, de Gilberto Gil. Adaptado.) 

 

01 
Acerca dos recursos de linguagem utilizados no texto, pode-se afirmar que o trecho “A cada dia que passa, vou me 
sentindo mais e mais um robô. Mesmo sabendo que sou de carne e osso, a vida vai me transformando em um ser de 
alumínio, vidro, acrílico, fios, baterias.”: 
A) Apresenta uma forma metafórica de confrontar a aplicação da tecnologia nos dias atuais.  
B) Demonstra o emprego da linguagem conotativa conferindo maior expressividade ao enunciado. 
C) Emprega a informalidade utilizada no gênero discursivo apresentado, refletindo a presença de um “eu”. 
D) Utiliza exclusivamente a linguagem denotativa para expressar as transformações vividas pelo enunciador.  
E) Ilustra uma perspectiva que vai do pessoal ao coletivo por meio da utilização da variação linguística aplicada.  
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02 
“Hoje cedo, acredite, passeando com o meu cachorro Canela, encontrei o jornaleiro vindo na calçada. Perguntei se tinha 
ido na loteca fazer a mega e ele me respondeu: Não! Agora eu faço o jogo pela Internet.” Acerca da pontuação 
empregada no trecho anterior, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) O emprego do ponto de exclamação em “Não!” demonstra, no trecho destacado, a entonação diferenciada a ser 

aplicada ao enunciado. 
(     ) O uso dos dois pontos após o vocábulo “respondeu” é facultativo no trecho destacado, não havendo qualquer pre-

juízo, gramatical ou semântico, na redação proposta a seguir: “[...] e ele me respondeu Não! Agora eu faço o jogo 
pela internet.” 

(     ) O termo “acredite” aparece separado por vírgulas indicando a interrupção de um seguimento natural para inserção 
de uma expressão dirigida diretamente ao interlocutor. 

A sequência está correta em  
A) F, F, V.  
B) F, V, F. 
C) V, F, V. 
D) V, F, F. 
E) V, V, V.  
 

03 
O trecho a seguir exemplifica o formato de uma ata (fragmento), tipo de documento oficial. 
 

“Por fim, a Sra. Joaquina destaca a importância da prática da ética profissional, escrita, digo, regulamentada em docu-
mento oficial. Sem mais, a reunião é encerrada pela Sra. Joaquina, após agradecimentos pela presença de todos(as). Eu, 
Joana Darc, lavro a presente Ata, que, após leitura e aprovação pelos membros, é publicada no site do Conselho Municipal 
de Educação / Prefeitura de Novo Amanhã. Novo Amanhã, 20 de março de dois mil e vinte e dois.” 
 

A redação utilizada no exemplo anterior apresenta como incorreção: 
A) Modo verbal utilizado.  
B) Marcas de informalidade.  
C) Tempo verbal empregado.  
D) Marcas de imparcialidade. 
E) Emprego da expressão “digo”. 
 

04 
A locução adverbial “por enquanto” em “Na hora de tirar o meu sangue, por enquanto, foi um humano que tirou.” 
permite que seja estabelecido um sentido específico no enunciado apresentado. Considerando o expresso anterior-
mente, pode-se afirmar que: 
A) “Por enquanto” reforça a ideia de certeza acerca do fato mencionado em que o próprio enunciador esteve envolvido. 
B) O papel discursivo da locução adverbial “por enquanto” indica início de uma ação com prazo determinado para acabar.   
C) A locução destacada imprime ao contexto a ideia de que, para a situação expressa, há uma provável limitação esta-

belecida.   
D) O deslocamento da locução “por enquanto” não é permitido na frase, já que tal procedimento alteraria a ideia original 

do texto.  
E) Diante de uma possível substituição no trecho destacado da expressão “por enquanto” por “porquanto” o objetivo 

comunicacional original seria mantido.  
 

05 
Considerando a estrutura e os recursos textuais apresentados, analise os itens a seguir. 
I. Exposição de uma perspectiva que vai além da análise do senso comum.  
II. Objetivo principal do registro fiel de fatos cronologicamente organizados.  
III. Preservação da memória dos acontecimentos de modo objetivo e imparcial. 
IV. Manifestação de discurso subjetivo a partir da observação de fatos cotidianos. 
Estão de acordo com o gênero discursivo apresentado apenas  
A) I e IV. 
B) II e IV.  
C) I, II e III. 
D) I, III e IV. 
E) II, III e IV. 
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06 
Relacione adequadamente a denominação dos documentos oficiais às suas características.  
1. Ata. 
2. Circular.  
3. Atestado. 
4. Memorando. 
(     ) Documento em que se faz fé de algo e que tem valor legal.  
(     ) Tipo de correspondência cotidiana, rápida e objetiva; segue uma forma fixa, sendo, para isso, utilizado um papel 

impresso.  
(     ) Pode seguir o modelo de uma carta ou ofício; tem como característica conter um assunto de interesse geral, muitas 

vezes utiliza-se internamente nas empresas.  
(     ) Documento no qual deve constar um resumo por escrito, detalhando os fatos e as soluções a que chegaram as pes-

soas convocadas para participar de uma assembleia, sessão ou reunião. 
A sequência está correta em 
A) 3, 4, 2, 1. 
B) 3, 1, 2, 4. 
C) 1, 2, 3, 4. 
D) 2, 3, 4, 1. 
E) 4, 3, 1, 2.  
 

07 
Considerando que a linguagem utilizada no texto é marcada por certa informalidade, assinale a alternativa cujo frag-
mento exemplifica tal característica quanto à despreocupação em relação ao uso de normas gramaticais. 
A) “Ontem mesmo, fui fazer alguns exames médicos e levei um susto.”   
B) “Até mesmo com o meu jornaleiro do outro lado da rua não tenho mais falado.”  
C) “Quando terminei, a máquina pediu para que eu fotocopiasse a minha carteira de identidade, [...]”  
D) “Acostumado a chegar no laboratório e encontrar, logo na entrada, uma simples maquininha de senha, [...]”  
E) “Gosto de conversar com as pessoas, mas, ultimamente, tenho resolvido tudo sem precisar dar uma palavra sequer.” 
 

08 
A expressão “na verdade” empregada em “No princípio, na verdade no final do século passado, [...]”, pode ser corre-
tamente compreendida no enunciado como: 
A) Contestação de um fato relatado no texto que requer correção.  
B) Confirmação das ideias expressas anteriormente e retomadas a seguir.  
C) Introdução a esclarecimento em relação à temporalidade do fato mencionado posteriormente.  
D) Realce do efeito de sentido da ideia de acréscimo provocado pelo emprego dos vocábulos “princípio” e “final”. 
E) Recurso de coesão textual empregado para dialogar de forma direta com o interlocutor assegurando-lhe a veracidade 

dos fatos.  
 

09 
Tendo em vista o contexto, o sentimento expresso em “A cada dia que passa, vou me sentindo mais e mais um robô.” 
demonstra: 
A) O acontecimento desencadeador do relato que o autor faz a seguir.  
B) O emprego da ambiguidade para relatar a evolução do homem moderno. 
C) Um dos argumentos utilizados pelo articulador para sustentar a tese defendida.  
D) O resultado, ainda que não seja final, de um processo que decorre de fatos da realidade observável. 
E) A satisfação do “eu” em relação à experiência por ele vivida em uma constante adaptação à realidade.  
 

10 
No texto em análise, é possível identificar a presença de outros textos. Pode-se afirmar que, em “Eu, robô”, tal inter-
textualidade promove: 
A) Alteração do conteúdo das músicas citadas. 
B) Efeito de humor a partir da citação de dois trechos de diferentes músicas.  
C) Um novo objetivo de comunicação para os fragmentos da música citados.  
D) Relação de dependência quanto ao conteúdo de um texto em relação ao outro.  
E) Intercalação de tipos textuais diferentes; porém, equivalentes quanto ao gênero discursivo. 
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MATEMÁTICA 
 

11 
O gráfico representa a nota média dos alunos de uma escola nos anos 20X1, 20X2, 20X3, 20X4. Essas notas foram obti-
das após a implementação de um modelo educacional inovador, que melhora o desempenho médio dos alunos em 5% 
a cada ano, tendo o projeto sido iniciado no ano 20X0 e seu primeiro resultado obtido no ano 20X1. Observe:  
 

 
 

Com base nessas informações, pode-se concluir que, no ano de 20X4, o modelo aumentou a nota média dessa escola 
em quantos pontos, aproximadamente, quando comparado com o ano 20X0? 
A) 14,68 pontos. 
B) 15,72 pontos. 
C) 16,42 pontos. 
D) 17,24 pontos. 
E) 18,02 pontos. 
 

12 
Ao consultar o preço de tinta para pincéis, a diretora de uma escola encontrou as seguintes opções, todas de mesma 
qualidade, diferindo apenas no volume das embalagens: 
 

Embalagem (mL) 300 500 600 750 900 

Preço R$ 45,00 R$ 70,00 R$ 72,00 R$ 99,00 R$ 122,00 
 

Diante do exposto, qual opção de embalagem apresenta o melhor preço proporcional ao seu conteúdo? 
A) 300 mL 
B) 500 mL 
C) 600 mL 
D) 750 mL 
E) 900 mL 
 

13  
Considere que a Secretaria de Educação Municipal deseja construir uma nova unidade escolar em um terreno de área 
4.000 m², conforme ilustra a imagem a seguir: 
 

 
 

Para que o projeto seja autorizado pela secretaria é necessário cercá-lo com um muro de altura 2,5 metros por todo o 
seu perímetro. Com base nessas informações, qual será a área total do muro a ser construído ao redor desse terreno? 
A) 500 m² 
B) 560 m² 
C) 640 m² 
D) 700 m² 
E) 840 m² 
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14 
Considere que Jonas está verificando sua posição geométrica em um plano cartesiano no mapa de seu celular que 
apresenta inicialmente a posição (300 m, 200 m). Jonas insere como destino a escola em que estuda, localizada na 
posição (−100 m, 250 m) nesse mesmo plano cartesiano. Com base nessas informações, qual o valor mais próximo do 
deslocamento necessário, para que Jonas chegue até a escola em que estuda, considerando o seu movimento em linha 
reta? 
A) 200 metros. 
B) 250 metros. 
C) 300 metros. 
D) 400 metros. 
E) 450 metros. 
 

15 
A Escola X comprou 3 caixas de folha sulfite A3, cada caixa contendo 8 pacotes com 500 folhas cada. Sabe-se que a 
folha A3 possui formato retangular com medidas de 297 mm por 420 mm e que a gramatura dessas folhas é de 75 
gramas por metro quadrado. De acordo com tais informações, pode-se estimar que a massa de papel que a Escola X 
comprou está compreendida entre: 
A) 30,0 kg e 34,0 kg. 
B) 34,0 kg e 35,0 kg. 
C) 35,0 kg e 36,0 kg. 
D) 36,0 kg e 37,0 kg. 
E) 37,0 kg e 38,0 kg. 
 

A informação a seguir contextualiza as questões 16, 17 e 18. Leia-a atentamente.  
 

“Um especialista em educação realizou um estudo sobre o desempenho dos alunos em função da quantidade de horas 

que estudam por dia. Ao final do estudo, foi obtida a seguinte relação matemática:  









1 h 2
D h = + + h

10 20 5
, em que h é 

a quantidade de horas estudadas no dia e D é o desempenho do estudante, medido em pontos percentuais, isto é, será 
um valor entre 0 e 100%.” 
 

16 
Para que um aluno atinja um desempenho de 70 pontos percentuais, qual será a menor carga horária diária de estudos 
que ele deverá exercer? 
A) 2 horas. 
B) 3 horas. 
C) 4 horas. 
D) 5 horas. 
E) 6 horas. 
 

17 
Se um aluno estudar 2 horas e 30 minutos diariamente, o seu desempenho, de acordo com essa relação obtida pelo 
especialista, será um valor compreendido entre: 
A) 50% e 60% 
B) 60% e 70% 
C) 70% e 75% 
D) 75% e 80% 
E) 80% e 85% 
 

18 
Considerando que essa relação matemática é válida para qualquer aluno, a carga horária diária que traz o melhor 
desempenho possível está compreendida entre: 
A) 50 e 100 minutos. 
B) 101 e 150 minutos. 
C) 151 e 200 minutos. 
D) 201 e 250 minutos. 
E) 251 e 300 minutos. 
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19 
No início do ano de 2022, Antônio obteve um reajuste salarial de 15% sobre o seu vencimento básico. Adicionalmente, 
um mês depois do primeiro aumento, devido à progressão em sua carreira, ele também recebeu acréscimo de 10% já 
incidindo sobre o novo salário. Desse modo, se o salário de Antônio, depois dos referidos aumentos, atingiu uma quan-
tia de R$ 2.335,00, o salário dele antes desses dois aumentos era um valor compreendido entre: 
A) R$ 1.600,00 e R$ 1.650,00. 
B) R$ 1.650,00 e R$ 1.700,00. 
C) R$ 1.750,00 e R$ 1.800,00. 
D) R$ 1.800,00 e R$ 1.850,00. 
E) R$ 1.850,00 e R$ 2.000,00. 
 

20 
A Secretaria de Educação de Juiz de Fora realizou uma triagem com os alunos de uma unidade escolar que possui um 
total de 3.540 alunos. Nessa triagem, constatou-se que para cada aluno não vacinado havia cinco alunos que já foram 
vacinados. Com base nessas informações, qual é o número de alunos não vacinados nessa unidade escolar? 
A) 590 
B) 680 
C) 780 
D) 890 
E) 1.180 

 
CONHECIMENTOS GERAIS EM EDUCAÇÃO 

 

21 
A compreensão das teorias sobre currículo é importante e necessária, pois é possível perceber quais as construções 
históricas que o currículo vivenciou e como essas estruturas influenciaram na construção da educação. A partir dessa 
reflexão, é possível elaborar currículos verdadeiramente inclusivos. Segundo Silva (2009), tais teorias usualmente são 
classificadas como: tradicionais, críticas e pós-críticas. Sobre a teoria pós-crítica, assinale a afirmativa correta. 
A) Nessa teoria, Paulo Freire realizou as suas pesquisas, principalmente, em “Pedagogia do Oprimido” onde propõe um 

novo conceito sobre educação: a educação como problematizadora da realidade. 
B) Operam os conceitos fundamentais de: “identidade; alteridade; diferença; subjetividade; significação e discurso; saber-

-poder; representação; cultura; gênero; raça; etnia; sexualidade; e, multiculturalismo”.  
C) Busca a neutralidade, tendo como escopo principal promover a identificação dos objetivos da educação escolarizada, 

formando o trabalhador especializado, ou proporcionando uma educação geral e acadêmica. 
D) Nessa teoria, os currículos são entendidos como normatização, prescrição e centrados em conteúdos disciplinares e/ou 

listas de objetivos. Esses modelos difundiram a ideia de currículo como equivalente à grade curricular. 
E) Essa teoria, em contraste com as demais, começa por colocar em questão precisamente os pressupostos dos presentes 

arranjos sociais e educacionais, desconfiando do status quo, responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças 
sociais. 

 

22 
Pela primeira vez, uma Constituição Federal Brasileira, a de 1988, “reconheceu o município como instância administra-
tiva, possibilitando-lhe, no campo da educação, a organização de seus sistemas de ensino em colaboração com a União 
e com os estados” (Art. 30). A Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (1996), em consonância com a CF de 1988, 
também faz referência, em seus Arts. 11 e 18, aos sistemas municipais de ensino e suas incumbências. São consideradas 
competências do município, em conformidade com as legislações vigentes: 
I. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 
II. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. 
III. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. 
IV. Oferecer a educação infantil, com prioridade a pré-escola e o ensino fundamental I (1º ao 5º ano). 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
E) II, III e IV, apenas. 
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23 
Uma das inovações trazidas pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) é o 
Atendimento Educacional Especializado (AEE), um serviço da educação especial que “[...] identifica, elabora e organiza 
recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando 
suas necessidades específicas”.  

(SEESP/MEC, 2008.)  
Ao se articular a escola comum na perspectiva da inclusão, analise as afirmativas a seguir. 
I. Na concepção inclusiva, os alunos estão juntos, em uma mesma sala de aula. A articulação entre educação especial e 

escola regular na perspectiva da inclusão ocorre em todos os níveis e etapas da educação básica, não sendo garantida 
no ensino superior. 

II. O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é ofertado preferencialmente na mesma escola regular em que o aluno 
estuda. Uma aproximação do ensino comum com a educação especial se constitui à medida que as necessidades de alguns 
alunos provocam o encontro, a troca de experiências, bem como a busca de condições favoráveis ao desempenho escolar 
desses alunos. 

III. As frentes de trabalho de cada professor são distintas. À sala de aula comum é atribuído o ensino das áreas do conheci-
mento; e do AEE cabe complementar/suplementar a formação do aluno com conhecimentos e recursos específicos 
que eliminam as barreiras que impedem ou limitam sua participação com autonomia e independência nas turmas 
comuns do ensino regular. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

24 
Libâneo esclarece que o planejamento não pode ser “um documento rígido e absoluto”, por conta do seu caráter de 
orientação e abertura às mudanças; portanto, deve estar sempre em movimento. Há algumas modalidades de planeja-
mento na escola, articuladas entre si. Quando se realiza um planejamento com a previsão para o ano letivo ou semes-
tre, para uma disciplina ou conteúdo, separando-o em unidades sequenciais que as representam, ou como um todo a 
ser estudado, acrescentando os objetivos específicos, conteúdos e metodologia, infere-se que trata-se do Plano (de):  
A) Aula. 
B) Escola. 
C) Ensino. 
D) Sistema. 
E) Educacional. 
 

25 
Uma das parcerias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), entre órgãos intersetoriais, é a da escola e 
do Conselho Tutelar, órgão que deve zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Conside-
rando essa parceria, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar 
os casos de, EXCETO: 
A) Elevados níveis de repetência. 
B) Abuso com suspeita de violência sexual. 
C) Maus-tratos envolvendo violência física. 
D) Advertência dada aos alunos em caso de indisciplina. 
E) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar.  
 

26 
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2017), atualmente, a educação infantil foi dividida em três estágios, 
conforme a faixa etária dos educandos de forma a trabalhar mais favoravelmente as questões que integram a essa 
primeira etapa da educação. Considerando exposto, assinale a faixa etária correta indicada na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para a educação infantil. 
A) 0 a 1 ano e 5 meses / de 1 ano e 6 meses a 4 anos / de 4 anos e 1 mês a 6 anos. 
B) 0 a 1 ano / de 1 ano e um mês a 3 anos e 6 meses / de 3 anos e 7 meses a 6 anos.  
C) 0 a 2 anos / de 2 anos e 1 mês a 3 anos e 11 meses / de 4 anos a 5 anos e 11 meses.  
D) 0 a 1 ano e 6 meses / de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses / de 4 anos a 5 anos e 11 meses.  
E) 0 a 2 anos e 5 meses / de 2 anos e 6 meses a 3 anos e 11 meses / de 4 anos a 5 anos e 11 meses.  
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27 
Para Bastos (2001), os primeiros movimentos no Brasil com vistas à participação na gestão da escola pública surgiram, 
ainda, entre 1931 e 1935, quando da gestão de Anísio Teixeira como secretário de educação. Trata-se de uma 
reinvindicação de vários anos, mas que ainda na “melhor idade” não encontrou tanta abertura, uma vez que seus 
avanços são lentos e acompanhados pelo surgimento de novos entraves. Considerando o exposto, são ações demo-
cráticas com vistas à participação na gestão da escola pública, EXCETO: 
A) A monopolização das decisões nos procedimentos administrativos. 
B) A participação da comunidade escolar nas deliberações e decisões. 
C) O comprometimento com a transparência das decisões pedagógicas tomadas.  
D) A estimulação do aluno para sua autonomia e formação de uma consciência social. 
E) A adequação da metodologia de ensino aplicada na escola às necessidades do ambiente em que está envolvido. 
 

28 
A avaliação educacional em larga escala faz parte das políticas que vêm sendo desenvolvidas em vários países, desde os 
anos 80 do século XX, por meio de testes estandardizados, com ênfase nos resultados ou produtos educacionais. [...]  

(LIBÂNEO, et al, 2012.) 
 

“Os instrumentos de avaliação nacional em curso na política educacional brasileira visam, especificamente, à realização de 
avaliação _______________ em larga escala, por meio de testes padronizados e questionários socioeconômicos, da 
qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) somativa 
B) formativa 
C) processual  
D) diagnóstica 
E) classificatória 
 
O texto contextualiza as questões 29 e 30. Leia-o atentamente. 
 

“Conforme disposto no documento das Diretrizes para Educação Básica, ‘A LDB definiu princípios e objetivos curriculares 
gerais para o Ensino Fundamental e Médio, sob os aspectos:  
I. duração: anos, dias letivos e carga horária mínimos;  
II. uma base nacional comum; 
III. uma parte diversificada’.” 

(Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file.)  

 

29 
Entende-se por base nacional comum, na educação básica, EXCETO: 
A) Arte.  
B) Meio ambiente. 
C) Educação física.  
D) Linguagens e suas tecnologias.  
E) Matemática e suas tecnologias. 
 

30 
“O ensino fundamental obrigatório tem duração de _____ anos; a educação básica, nos níveis fundamental e médio, é 
organizada em ______ dias letivos e com ______ horas de carga horária mínima.”  Assinale a afirmativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 4 / 180 / 720 
B) 8 / 180 / 750 
C) 9 / 200 / 800  
D) 10 / 210 / 810 
E) 12 / 220 / 850 
 
 
 
 

 



CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG 

CLASSE: SECRETÁRIO ESCOLAR I 
    TIPO 2 – VERDE 

- 10 - 
× 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 
 

31 
No texto da LDB, a avaliação da aprendizagem, na educação básica, é norteada pelos Arts. 24 e 31, que se complementam. 
De um lado, o Art. 24 orienta o ensino fundamental e médio, definindo que a avaliação será organizada de acordo com 
regras comuns a essas duas etapas. De outro lado, o Art. 31 trata da educação infantil. 

(BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, 2013.) 
 

Considerando o exposto e o que trata a avaliação na educação infantil, é possível afirmar que será: 
A) Avaliado o desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. 
B) Realizada, mediante o acompanhamento e o registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção. 
C) Contínua e cumulativa do desempenho dos alunos, pois se trata do acesso e da promoção ao ensino fundamental. 
D) Realizada, mediante observações e registros de avaliações da criança, com o objetivo de promoção para o 1º ano do 

ensino fundamental. 
E) Realizada por intervenção de testes ao longo do período escolar para avaliação do desempenho do aluno, dando se-

quência aos estudos no ensino fundamental. 
 

32 
A Lei nº 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), também conhecida como 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, dispõe em seu Art. 27, que “A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcan-
çar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 
suas características, interesses e necessidades de aprendizagem”. Portanto, assegurar; criar; desenvolver; implemen-
tar; incentivar; acompanhar; bem como avaliar a participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas 
diversas instâncias de atuação da comunidade escolar, segundo o Estatuto: 
A) Incumbe ao poder público. 
B) É uma função da escola regular. 
C) Trata-se de uma função da escola especial. 
D) Refere-se a uma atribuição do professor de ensino especial. 
E) É uma atribuição do especialista de educação em conjunto com os professores. 
 

33 
O ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos da educação básica trata-se de decisão política, 
com fortes repercussões pedagógicas, inclusive, na formação de professores. Com esta medida, reconhece-se que, além 
de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a história e a cultura de seu povo, 
buscando reparar danos, que se repetem há cinco séculos, à sua identidade e a seus direitos.  
(BRASIL, 2004. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana.) 
 

Considerando o exposto e de acordo com as alterações da LDB, fica disposto que, nos estabelecimentos públicos e 
privados, o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena: 
A) No ensino fundamental e ensino médio, tornou-se obrigatório.  
B) No ensino fundamental, tornou-se facultativo; no ensino médio, tornou-se obrigatório. 
C) No ensino fundamental e no ensino médio, tornou-se facultativo apenas no primeiro ano.   
D) No ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, tornou-se facultativo; do 6º ao 9º ano, obrigatório. Tornou-se facultativo em 

todo o ensino médio. 
E) No ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, tornou-se facultativo; do 6º ao 9º ano, obrigatório. É também obrigatório ao 

longo do ensino médio. 
 

34 
Ao secretário escolar compete organizar a escrituração escolar; tal organização faz-se através de um conjunto de nor-
mas que visam garantir, dentre outras regularidades, a vida escolar do aluno e da unidade escolar. Considerando o 
exposto, são documentos que se referem a dados relativos à vida escolar do aluno: 
A) Matrícula; diário de classe; histórico escolar; transferência; certificados e/ou diplomas; e, plano de aula. 
B) Histórico escolar; transferência; certificados e/ou diplomas; projeto político-pedagógico; e, plano da escola. 
C) Matrícula; diário de classe; histórico escolar; transferência; certificados e/ou diplomas; e, ata de resultado final. 
D) Matrícula; diário de classe; histórico escolar; plano de aula e de ensino; certificados e/ou diplomas; e, declarações. 
E) Transferência; certificados e/ou diplomas; histórico escolar; projeto político-pedagógico; plano da escola; e, diário de 

classe. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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35  
A escrituração escolar é o registro organizado e regular das informações e ocorrências da vida escolar do aluno e da 
unidade educacional. São objetivos da escrituração escolar, EXCETO:  
A) Atender prontamente às requisições de esclarecimentos e informações necessárias. 
B) Assegurar o acesso, a permanência e a progressão nos estudos, como também a regularidade da vida escolar do aluno. 
C) Estabelecer normas de funcionamento da escola, de forma a garantir a segurança quanto aos procedimentos e 

diretrizes das ações educacionais. 
D) Proceder, segundo determinadas normas, ao registro da vida escolar dos alunos; da vida funcional dos professores, 

dos técnicos e administrativos; bem como dos fatos escolares. 
E) Garantir, durante todo o tempo, a certificação a respeito do aluno e da escola, tais como identidade; regularidade dos 

estudos; efetividade da vida escolar; e, operação da unidade escolar. 
 

36 
O ensino médio (EM) foi alterado pela Lei nº 13.415/2017, modificando, consequentemente, a Lei de Diretrizes e Bases 
(Lei nº 9.394/1996). Com o novo modelo, parte das aulas será comum a todos os alunos do país, direcionada pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Considerando as mudanças ocorridas no EM, analise as afirmativas a seguir. 
I. As práticas e o estudo de educação física, arte, sociologia e filosofia serão facultativos.  
II. O ensino do espanhol é obrigatório, e em caráter optativo; a escola poderá ofertar outra língua estrangeira, prefe-

rencialmente, o inglês. 
III. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos três anos, assegurada às comunidades indígenas, 

a utilização das respectivas línguas maternas. 
IV. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não poderá ser superior a mil 

e oitocentas horas do total da carga horária do EM.     
Está em DESACORDO com as alterações da LDB o que se afirma apenas em 
A) I e II.  
B) II e IV. 
C) I, II e III. 
D) I, III e IV. 
E) II, III e IV. 
 

37 
“A Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996) assegura aos jovens e adultos, que não tiveram acesso ou continuidade 
de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria, cursos e exames supletivos, que compreenderão a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Considerando o 
exposto, os exames realizar-se-ão, no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de _____ anos; e, no 
nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de _____ anos.” Assinale a alterativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 14 / 16 
B) 14 / 17 
C) 15 / 18 
D) 15 / 19  
E) 16 / 20 
 

38 
De acordo com o documento das Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Infantil (2010), no que se refere à 
matrícula e faixa etária, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A frequência na educação infantil é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental.  
(     ) As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. 
(     ) As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil.  
(     ) É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano 

em que ocorrer a matrícula.  
A sequência está correta em  
A) F, V, V, V. 
B) V, V, F, V. 
C) F, F, V, F. 
D) V, F, F, V. 
E) F, F, V, F. 
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39 
De acordo com Veiga, o Projeto Político-Pedagógico (PPP) tem sido objeto de estudos para professores, pesquisadores 
e instituições educacionais em nível nacional, estadual e municipal, em busca da melhoria da qualidade do ensino. 
Sobre os princípios do PPP, segundo a autora, analise as alternativas a seguir. 
I. Igualdade. 
II. Qualidade. 
III. Gestão autocrata.  
IV. Liberdade/autonomia. 
V. Valorização do magistério. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I, II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, II, IV e V, apenas. 
E) II, III, IV e V, apenas. 
 

40 
Sobre o regimento escolar (RE), assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Por ser um conjunto de regras para uma instância de um sistema maior, que é o sistema educacional, o RE não pode 

contrariar a legislação da educação, tanto as editadas em nível nacional quanto as das instâncias estaduais e munici-
pais. 

B) No RE, deve constar informações sobre o nível e a modalidade de ensino atendidas na escola em questão; os turnos, 
bem como o detalhamento das estruturas administrativa e pedagógica, constando cada um dos cargos e suas atribui-
ções. 

C) As informações pedagógicas são necessárias no RE, tais como relativas ao currículo estabelecidas nas legislações. Tam-
bém as que tratam da avaliação, da progressão dos alunos, do aproveitamento de estudos, da carga horária, dentre 
outros detalhes da estruturação pedagógica escolar. 

D) Aspectos do funcionamento burocrático da escola são itens obrigatórios em um RE, pois o registro documental é parte 
vital da organização das atividades ali desenvolvidas, tais como: histórico escolar; transferências; controle de frequên-
cia dos alunos; certificados; bem como outros documentos que tratam da vida escolar dos discentes. 

E) O RE é um documento que estabelece parâmetros para as relações tanto administrativas quanto pedagógicas, que se 
dão no ambiente educacional escolar. Trata-se de uma ferramenta de controle e organização da participação de cada 
segmento da escola; sua elaboração pertence especificamente à direção, professores e especialistas da escola. 
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INSTRUÇÕES 
 

O uso de máscara será facultativo durante a aplicação da prova. O álcool se encontrará disponível para o uso dos 
candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, 
lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devi-
do recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e 
etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade da Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais ao ingressar e sair de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo, durante a realização das provas, demais procedimentos de vistoria além do descrito.  

4. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde à classe/área a que está concorrendo, bem como se os dados constantes 
no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, 
ainda, evidencie qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

5. As provas terão duração de 3 (três) horas. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas 
para o Cartão de Respostas. 

6. O caderno de provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de respostas (A a E) e uma única 
resposta correta. O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão 
de Respostas, devidamente assinado no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova objetiva e levando o caderno de provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá 
retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início da realização da prova objetiva; 
contudo, não poderá levar o caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum dos candidatos insista em sair do local de 
aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado o Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) demais candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.consulplan.net, 
a partir das 16 horas da segunda-feira subsequente à realização da prova objetiva de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva disporá de 3 (três) dias 
úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à Consulplan, conforme dis-
posições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público. 

 




