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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ
CONCURSO Nº 001/2010 - DATA: 19/12/2010

INSTRUÇÕES
PROVA TEÓRICA
CARGO: SECRETARIA ESCOLAR
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartãoresposta. Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no
verso do cartão-resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do caderno de
provas, a não ser em caso de defeito em sua impressão.
2. Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões, todas com 05 (cinco)
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas
só será trocado se apresentar problema de impressão.
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz
parte da prova.
4. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas
(de nº 01 à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado,
manchado, ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura
implicará na anulação da resposta.
5. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo,
fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente,
conforme o exemplo a seguir:
A █ C D E
6. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emenda ou rasura.
7. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do
cartão-resposta e sua integridade.
8. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida,
após transcorrida 01 (uma) hora do início da mesma. Os dois últimos candidatos a
terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e
assinarem o lacre do envelope que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá
levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 15 (quinze) minutos.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
10. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados IDEJURE.
11. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura
Municipal de IMBAÚ, até 48 horas após a realização das provas. O resultado não será
fornecido por telefone.
BOA SORTE.
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CADERNO DE PROVA
1-De acordo com a norma culta indique a alternativa adequada em relação às frases
abaixo:
I)
II)
III)
IV)

Ele é muito púdico quando se trata de sua filha;
Ou ouço-o ou mando-o ouvir-me;
Gandhi ganhou o prêmio nóbel da paz;
Dormi um sono tranquilíssimo.

a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas a I e a III;
Estão corretas a II e a IV;
Estão incorretas a I, II e III;
Apenas a IV está correta;
Apenas a II está incorreta.

2- Assinale a alternativa em que está INCORRETO quanto à norma culta, o emprego do
pronome oblíquo:

a)
b)
c)
d)
e)

Abracei-o com entusiasmo;
Via-a ontem na esquina do restaurante;
Facilitei-lhe a obrigação;
Devolvi-lhe o documento a ele;
O livro, entreguei-o ao aluno.

3- Qual o significado da palavra macambira:

a)
b)
c)
d)
e)

Animal;
Pedra;
Planta;
Engraçada;
Afetuosa.

4- Diante dos enunciados abaixo, pode-se dizer:

I)
II)
III)

Abjurar tem prefixo “rar”;
Pluvial é locução adjetiva de chuva;
Supremo é o superlativo de Alto;

a)
b)
c)
d)
e)

Que I e III estão corretas;
Que apenas a II está correta;
Que apenas I e II estão incorretas;
Que todas estão corretas;
Que apenas a I está incorreta.
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O texto abaixo se refere às questões 5 e 6:
Leia:
“Amor? Amor é uma coisa que dói dentro do peito. Dói devagarinho, quentinho,
confortável. É a mão que vem da cama vizinha, de noite, e segura na sua, adormecida. E
você prefere ficar com o braço gelado e dormente a puxar sua mão e cortar aquele
contato. Tão precioso que ele é. Amor é ter medo - medo de quase tudo - da morte, da
doença, do desencontro, da fadiga, do costume, das novidades. Amor pode ser uma rosa
e pode ser um bife, um beijo, uma colher de xarope. Mas o que o amor é,
principalmente, são duas pessoas neste mundo.” (Livro: Cenas brasileiras- Raquel de
Queiroz)
5- A primeira frase Amor é uma coisa que dói dentro do peito. Dói devagarinho,
quentinho, confortável, está representada pela figura de linguagem:
a)
b)
c)
d)
e)

Metonímia;
Catacrese;
Sinestesia;
Paradoxo;
Prosopopéia.

6- Na penúltima frase do texto, estabelece-se uma aproximação entre palavras de
diferentes significados: rosa, bife e colher de xarope. Essas palavras sugerem que o
amor:
a)
b)
c)
d)
e)

É muito doce e um beijo é muito importante;
Procede de cuidados e gestos simples, do dia a dia;
Representa várias palavras ao mesmo tempo;
Está ligado somente ao contato físico;
O amor é um sentimento que dói.

7- A charge representa essencialmente:

blog10.wordpress.com acessado em 25.11.2010
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a)

b)

c)
d)

e)

A violência urbana que assola o país, especialmente a cidade do Rio
de janeiro em relação aos tiros dados à esmo, sem direção que
acabam por minar vidas de inocentes;
A intenção dos governantes de incentivar a população a fim de que não
saia de casa em dias em que a polícia sobe os morros para enfrentar o
tráfico de drogas;
As “emoções” de uma bala de revólver que procura de toda forma
encontrar a sua vítima;
A cidade “maravilhosa” do Rio de Janeiro, apesar da violência que nela
existe e extermina vidas todos os dias;
Literalmente um homem comum que foge “correndo” da violência urbana.

8- Assinale a alternativa que a frase está correta de acordo com a norma culta:
a)
b)
c)
d)
e)

Uma pena que o mendingo estivesse novamente nas ruas, pedindo
esmolas;
Quero um sanduíche de queijo, mortandela e tomate para dar ao mendigo;
O advogado interviu no processo;
Tenho uma dó quando ela pede esmolas!;
Iremos assistir ao jogo no telão do clube.

9- Indique a palavra que NÃO possui flexão de gênero para o feminino:

a)
b)
c)
d)
e)

Embaixador;
Papa;
Prefeito;
Estudante;
Gladiador.

10- Indique a alternativa em que uma das palavras NÃO está de acordo com a norma
culta quanto ao acento gráfico:

a)
b)
c)
d)
e)

Mantem;
Pólen;
Álbuns;
Escarcéu;
Cárie.

11- Calcular o valor da seguinte expressão: -12 + 6 - 3 - 8 + 4 - 3
a)
b)
c)
d)
e)

-8;
-16;
8;
16;
-20.

12- Quanto à multiplicação é INCORRETO dizer que:
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a)
b)
c)
d)
e)

Os termos de uma multiplicação são chamados fatores e o resultado da
operação de multiplicação é denominado produto;
O primeiro fator também pode ser chamado multiplicando enquanto o
segundo fator pode ser chamado multiplicador;
O número 0 é o elemento neutro da multiplicação: 0 x a = a x 0 = a;
Se adicionarmos uma constante k a um dos fatores, o produto será
adicionado de k vezes o outro fator: a x b = c ↔ (a+ k) x b = c + (k x b);
Se multiplicarmos um dos fatores por uma constante k, o produto será
multiplicado por k : a× b = c ↔ (a × k) × b = k × c.

13- Vou trocar o piso e o rodapé da minha sala que é retangular e mede 7,8 m por 4,3
m. O metro do piso custa R$ 8,52 e o metro do rodapé custa R$ 2,15 reais. Não posso
pagar à vista e minha compra sofrerá juros de 5% no total, quanto irei gastar?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 52,03;
R$ 285,76;
R$ 337,79;
R$ 354,68;
R$ 357,71.

14- Diante das afirmações a seguir, pode-se dizer:

I)
II)

III)

a)
b)
c)
d)
e)

Os termos da adição são chamadas parcelas e o resultado da operação de
adição é denominado soma ou total;
O primeiro termo de uma subtração é chamado minuendo, o segundo,
subtraendo e o resultado da operação de subtração é denominado resto
ou diferença;
O Valor absoluto de um número inteiro indica a distância deste número até
o zero quando consideramos a representação dele na reta numérica.

Apenas I e II estão corretas;
Apenas III está correta;
Apenas II está incorreta;
I, II e III estão corretas;
Nenhuma está correta.

15- Observe o gráfico abaixo e aponte a alternativa correta quanto ao crescimento
populacional ocorrido entre 2000 e 2010:
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a)
b)
c)
d)
e)

O crescimento da faixa etária 0-19 foi proporcionalmente menor que o da
faixa etária 20 a 59 entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 0-19 foi proporcionalmente maior que o da
faixa etária 20 a 59 entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 20-59 foi proporcionalmente igual ao da faixa
etária 60 ou mais entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 20 a 59 foi proporcionalmente maior
que o da faixa etária 60 ou mais entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 20 a 59 foi proporcionalmente menor ao da
faixa etária 60 ou mais entre os pesquisados.

16- Um comerciante comprou 1.340 metros de tecido a R$ 19,90 o metro. Ele vendeu
70% desse material a R$ 28,80 o metro e o restante não pôde ser vendido porque
estava com defeito. Assim é certo afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

O comerciante teve lucro de quase R$ 350,00 com essa negociação;
O comerciante teve prejuízo de quase R$ 350,00 com essa negociação;
O comerciante lucrou R$ 1.200,00 com essa negociação;
O comerciante teve prejuízo de R$ 900,00 com essa negociação;
O comerciante não teve lucro, nem prejuízo com essa negociação.

17- Diante dos enunciados abaixo, pode-se dizer:
I)
II)
III)
IV)

5 elevado a terceira potência é 125;
2.849 km correspondem a 2.849.000 m;
78,83 m correspondem a 78.830 cm;
5,818 kg de carne correspondem a 5.818 g.

a)

Apenas I e II estão incorretas; (acrescentei o INcorreta senão anularia
a resposta b)
Apenas a III está incorreta;
Apenas a IV está incorreta;
Apenas a II, III e IV estão corretas;

b)
c)
d)
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e)
Todas estão corretas.
18- Uma prova para acesso à universidade foi elaborada contendo 80 questões, sendo
25% de Língua Portuguesa, 1/4 de Matemática, 15% de História, 1/10 de Geografia,
15% de Ciências e 10% de Língua Estrangeira. Assim, é possível dizer que está
INCORRETA a alternativa:
a)
b)
c)
d)
e)

Língua Portuguesa e Matemática correspondem a 40 questões, ou seja,
menos que 3/5 da prova;
As questões de Geografia e Língua Estrangeira representam o mesmo
número de questões;
História + Geografia correspondem a 20 questões, ou seja, 1/4 da prova;
História, Geografia e Língua Estrangeira representam menos da metade da
prova;
Língua Estrangeira representa 8 questões ou 1/8 da prova.

19- Comprei um apartamento 15% mais caro que minha casa! O apartamento novo
custou R$ 120.000,00. Para mobiliá-lo gastei ainda o valor correspondente a 1/3 da
diferença entre o valor da casa e do apartamento. Quanto gastei no total?
a)
b)
c)
d)
e)

123.000,00;
124.000,00;
126.000,00;
132.000,00;
138.000,00.

20- Diante dos enunciados abaixo, assinale a alternativa correta:
I)
II)
III)
IV)

a)
b)
c)
d)
e)

Um número natural é um número primo quando ele tem forma alternada.
Ex: 2,4,6,8... ou 1,3,5,7...;
Os números positivos e negativos designam-se por números relativos;
Os números fracionários são aqueles que passam a idéia de parte de algo,
fração. Ex: Um terço;
Os numerais partitivos são aqueles que passam idéia de partir, não deve se
confundir com fracionários.
Todas as questões estão corretas;
Apenas as alternativas II e III estão corretas;
Apenas as alternativas I e II estão incorretas;
A alternativa I está incorreta;
Apenas as alternativas II e IV estão incorretas.

21- O secretário escolar é peça chave na administração da escola. Coordena uma equipe
que colabora com a diretoria. Em síntese as atribuições do Secretário são:

a)
b)
c)
d)
e)

Responsabilizar-se pelo pleno funcionamento da Secretaria;
Zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares; Compatibilizar
Histórico Escolar (Adaptação);
Manter em dia a escrituração, arquivos, fichários, correspondência escolar
e o resultado das avaliações dos alunos;
Manter atualizados o arquivo de Legislação e os documentos da escola,
inclusive dos ex-alunos;
Todas as alternativas estão corretas.
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22- O Setor de Escrituração Escolar é de extrema importância na dinâmica de uma
escola. Afinal é através do correto lançamento e da efetivação dos chamados registros
escolares que são verificados:
I)
II)
III)
IV)

Os direitos de um candidato à matrícula;
Indisponibilidade da regularidade da vida escolar;
O desenvolvimento da aprendizagem de um aluno;
A assiduidade do aluno e o seu comprometimento em usar o uniforme da
escola;
O acompanhamento do trabalho pedagógico;
Os resultados finais de cada aluno para promoção ou expedição de
certificados de conclusão.

V)
VI)

A alternativa que corresponde as afirmativas CORRETAS é:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a alternativa VI está correta;
As alternativas I, III, V e VI estão corretas;
As alternativas III e V estão corretas;
As alternativas V e VI estão corretas;
As alternativas I,II,III,IV e V estão corretas.

23- Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever dos pais matricular os
filhos na escola, em especial no ensino fundamental. O que pode acontecer com os
pais que não cumprirem com este dever?
a)
b)
c)
d)
e)

Receber uma advertência verbal do juiz e ser ordenada a matrícula
compulsória da criança ou adolescente;
Podem ser presos pelo não cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
Podem perder a guarda dos filhos, que serão encaminhados a abrigos e
terão sua matrícula efetivada em uma escola próxima;
Podem perder o direto de matricular seus filhos;
Podem pagar uma multa por não matricular seus filhos.

24- O que é Conselho Tutelar?
a)
É um braço da polícia, um departamento especializado na proteção de
crianças e adolescentes que pode fiscalizar e buscar casos de violação ou
ameaça de direitos;
b)
É um órgão autônomo, não repressivo, que pode ser acionado por
qualquer cidadão para colaborar na garantia dos direitos da criança
e do adolescente quando estes estão sendo violados ou ameaçados;
c)
É um órgão ligado à Vara da Infância e da Juventude que analisa os casos
encaminhados pelo Conselho e decide se abre um processo para cada um;
d)
É um colegiado de pessoas que determinam leis sobre a criança e
adolescente;
e)
É um grupo de pessoas que fazem um curso e são preparados para
desenvolver trabalho com as crianças e adolescentes.
25- Segundo o ECA considera-se qual idade de criança e de um adolescente:
a)
b)

Criança a pessoa de 0 a 10 anos e adolescente entre dez e dezoito anos;
Criança a pessoa de 2 a 12 anos, adolescente de entre treze e dezoito
anos;
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c)
d)
e)

Criança a pessoa de 5 a 15 anos, adolescente de entre dezesseis e dezoito
anos;
Criança a pessoa de 0 a 11 anos, adolescente entre doze e dezoito anos;
Criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente
entre doze e dezoito anos.

26- O sistema de computação é composto de três elementos fundamentais:
a)
b)
c)
d)
e)

Hardware (parte física), Software(parte lógica), Peopleware
(pessoas que participam do sistema de computação);
Software (parte lógica), Trackballs (mouse invertido), Touchpad
(dispositivo de mouse);
Hardware (parte física) USB (Universal Serial Bus), Gamepads( dispositivos
para enviar dados);
Bit ( unidade de dado) informação (resultado de dados), HD (Disco
rígido);
ROM (memória de leitura) Hard Disk( disco rígido) Touchscreen (telas
permitem a seleção de opções).

27- O ambiente de trabalho Windows é construído por ferramentas que obedecem
determinado padrão, tornando fácil a sua utilização pelo usuário. Este ambiente
possui características que podem ser identificadas como ferramentas dispostas da
seguinte forma:
a)
Ferramenta data e hora, guia temas, painel de controle;
b)
Internet, e-mail, meu computador;
c)
Propriedades de disco, localizar arquivo, alterar a imagem da pasta;
d)
Área de trabalho, proteção de tela, configurações;
e)
Barra de tarefas, Menu iniciar, ícones.
28- Marque V para as questões verdadeiras e F para as questões falsas:
(
) Para trabalhar com arquivos e pastas é simplesmente fácil e que para isto
existe a ferramenta Windows Explorer, que serve para manuseá-los de forma
adequada tanto para selecionar, criar, apagar, alterar, copiar, mover ou abrir;
(
) A pasta Lixeira serve para armazenar tudo o que apagamos do nosso
computador e que se precisarmos podemos restaurar novamente;
(
) A partir do menu acessórios podemos utilizar várias ferramentas como
calculadora, bloco de notas, ferramentas de entretenimento e muitas outras que
permitem utilizar os recursos do Windows com maior eficácia e simplicidade;
(
) Para navegar na internet é necessário localizar arquivos e pastas cujos
nomes e locais conhecemos;
(
) A pasta Meus documentos serve para armazenar de forma simples os
arquivos do meu trabalho. Lá temos pastas diferentes para cada tipo de
atividades com arquivos.
a)
b)
c)
d)
e)

VVVVV;
VVFVV;
VVVFV;
VVFFV;
FFFFF. (coloquei essa alternativa que não tinha)

29- Em relação ao aluno como ser individual dentro da escola, seus registros devem
demonstrar a regularidade de sua vida escolar e o direito que tem a matricular-se em
determinada série ou disciplina. Esse acompanhamento apresenta-se nos Livros de
Registros Escolares que tem como algumas de suas características:
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a)

b)

c)

d)

e)

Matrícula: em ordem alfabética por série, turno e ano letivo.
Resultados Finais: por série, turno, turma, grau e ano
letivo.Resultados de Recuperação: por série, turno, turma, grau e
ano letivo;
Matrícula: em ordem alfabética por série, turno e ano letivo; Resultados
Finais: somente por série. Resultados de Recuperação: por série, turno,
turma, grau e ano letivo;
Matrícula: por série, turno e ano letivo. Resultados Finais: turno, turma,
grau e ano letivo. Resultados de Recuperação: por série, turno, turma,
grau e ano letivo;
Matrícula: por série, turno e ano letivo. Resultados Finais: por série, turno,
turma, grau e ano letivo. Resultados de Recuperação: turma, grau e ano
letivo;
Matrícula: em ordem alfabética por série. Resultados Finais: por série.
Resultados de Recuperação: por série.

30- A Secretaria Escolar tem a responsabilidade de fornecer ao professor o Diário de
Classe e realizar:

a)
b)
c)

d)
e)

A Relação Nominal dos alunos, conforme cópia da Certidão de
Nascimento;
Acrescentar (de forma legível e com rasuras) nome dos alunos
matriculados no decorrer do ano letivo;
Observações referentes à transferência, cancelamento, remanejamento,
bem como anular a frequência dos mesmos e corrigir com corretivo os
eventuais erros;
Conferência e exposição no quadro geral da escola das notas registradas
nos Diários de Classe;
Todas as alternativas estão corretas.

31- Histórico Escolar é o documento que registra a vida escolar do aluno. Tendo por base
este conceito assinale (V) para VERDADEIRO e (F) para FALSO:
(
) O Histórico Escolar deve ser preenchido em duas vias, devidamente
assinado pelo Secretário Escolar e Diretor da unidade escolar;
(
) Os respectivos carimbos nem sempre serão necessários, sendo uma via
entregue ao aluno e a outra arquivada em sua pasta;
(
) No cabeçalho, além dos dados da unidade escolar, como nome, número
do ato legal de Autorização de Funcionamento, devem constar os dados do aluno,
e a última série cursada por ele;
(
) O Histórico Escolar não deve conter rasuras, espaços em branco ou
aplicação de corretivos.

A alternativa que corresponde às afirmativas CORRETAS é:
a)
b)
c)
d)
e)

V-V-V-V;
V-V-V-F;
V-F-V-V;
F-F-V-V;
F-F-F-F.
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32- Expedem-se Certificados para os seguintes cursos e etapas:
a)
b)
c)
d)
e)

Curso de Educação de Jovens e adultos;
Curso de Ensino Médio;
Curso de Educação à Distância;
Curso de especialização de Nível Técnico;
Todas as alternativas estão corretas.

33- A Ata de resultados finais é o registro final por aluno, rendimento escolar, notas e
resultado final. Deve ser lavrada por ano/série, turno, turma, nível e ano letivo. O
cabeçalho da Ata deverá conter:
a)
b)
c)
d)
e)

Nome da instituição escolar;
Dia, mês e ano da conclusão ano/série/período;
Forma de organização do ensino (ano/série/período e turno);
Níveis e modalidades;
Todas as alternativas estão corretas.

34- São considerados documentos escolares:
I)
II)
III)
IV)
V)

Ficha de Matrícula;
Agenda Individual;
Histórico Escolar;
Declaração;
Certificado ou Diploma.

A alternativa que corresponde às afirmativas CORRETAS é:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a alternativa III está correta;
As alternativas I,II e III estão corretas;
As alternativas IV e V estão corretas;
As alternativas III e IV estão corretas;
As alternativas I,III,IV e V estão corretas.

35- O preenchimento dos Históricos Escolares é competência exclusiva da Unidade
Escolar que deve observar com bastante rigor as seguintes instruções:
a)
b)
c)

d)
e)

Os formulários de Históricos Escolares, deverão ser preenchidos
(anverso e verso) totalmente à máquina,digitados ou manuscritos;
Não deverão conter rasuras, emendas, tarjas, borrões, letras e tintas
diferentes apenas aceitável as abreviaturas;
Deverão utilizar carimbo de autenticação, reconhecimento de firmas e
outros, no verso ou anverso do Histórico Escolar, excetuando o carimbo do
Diretor e do Secretário Escolar que deverão vir abaixo das assinaturas;
O Histórico Escolar do Ensino Fundamental deverá ser preenchido completo
da 1ª à 5ª série;
Nenhuma das alternativas está correta.

36- Quanto a Declaração que apresenta-se como um instrumento em que se afirma a
existência ou inexistência de um estado, direito ou fato. E que possui a seguinte
estrutura: assinale a alternativa que demonstra sua estrutura: (troquei o
itálico pelo vermelho)
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a)
b)
c)
d)
e)

Título, texto, finalidade, local e data, assinatura sobre carimbo;
Título, texto, finalidade, local e data, assinatura simples;
Título e subtítulo, finalidade, local e data, assinatura sobre carimbo;
Título, texto, finalidade, data, assinatura sobre carimbo;
Título, finalidade e assinatura.

37- Quanto ao Ensino Supletivo assinale a alternativa CORRETA:
a)

b)

c)
d)
e)

Ensino que, conforme as necessidades previstas, abrange desde a iniciação
à leitura, à escrita, ao cálculo e à formação profissional, até o estudo
intensivo de disciplinas do ensino regular e a atualização de conhecimentos
e idiomas estrangeiros;
Sistema integrado, independente do ensino regular, que, em perspectiva
mais ampla, surge como parte do sistema Nacional de Educação e de
Agricultura;
Ensino paralelo ao convencional que permite aos alunos, que
abandonaram a escola, retomar seus estudos;
Os cursos supletivos só serão ministrados em classes escolares ou
mediante a utilização de rádio;
Os cursos supletivos recebem apenas alunos que trabalham.

38- Embora o conteúdo de cada janela do Windows possa ser diferente, todas elas têm
alguns elementos em comum. Por exemplo, os botões que permitem,
respectivamente, ocultar, alargar para preencher a tela inteira e fechar a janela são:
a)
b)
c)
d)
e)

Mover, Maximizar e Fechar.
Minimizar, Maximizar e Fechar.
Fechar, Maximizar e Sair.
Fechar, Aumentar e Minimizar.
Esconder, Aumentar e Fechar.

39- A função do arquivo é:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas selecionar os documentos importantes;
Guardar todos os documentos permanentemente;
Preservar os aspectos culturais;
Manter o sigilo das operações;
Tornar disponível as informações contidas no acervo documental.

40- Currículo é definido pelo conjunto de saberes produzidos na escola. De acordo com a
LDB 9394/96., Os currículos do Ensino Fundamental devem ter uma
_________________ a ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar e por uma parte _________________,exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da
clientela.
Assinale a alternativa cujas palavras completam corretamente a lacuna:
a)
b)
c)
d)
e)

Parte obrigatória, integrada;
Base nacional comum, diversificada;
Organização curricular, adaptade;
Parte sistematizada, diversificada;
Nenhuma das anteriores.
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41- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que é competência comum do Município, juntamente com a União e o Estado:
I)

IV)

Zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das Instituições democráticas
e conservar o patrimônio público;
Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e a ciência;
Proteger o meio ambiente e incentivar a poluição em qualquer de suas
formas;
Preservar as florestas, opor-se à fauna e à flora.

a)
b)
c)
d)
e)

Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e IV estão corretos;
Os itens I e II estão corretos;
Somente o item IV está correto;
Nenhum item está correto.

II)
III)

42- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)

b)
c)
d)
e)

O Governo Municipal é exercido pelo Prefeito e pela Câmara
Municipal de Vereadores os quais constituem o Poder Executivo e o
Poder Legislativo, harmônicos entre si e independentes;
O Poder Executivo é constituído pelo Prefeito Municipal e pela Câmara
Municipal de Vereadores;
A Câmara Municipal é exercida pelo Prefeito e pelos Vereadores os quais
constituem o Poder Executivo;
O Poder Legislativo é constituído pelo Prefeito Municipal e exercido pelos
Secretários Municipais que são auxiliares diretos do Prefeito Municipal;
Nenhuma das alternativas está correta.

43- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que o Processo Legislativo compreende a elaboração de:
a)
b)
c)
d)
e)

Emendas à Lei Orgânica do Município, Memorandos, Leis Ordinárias,
Decretos Legislativos e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Ato Administrativo e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Portaria e Memorandos;
Emendas à Lei Orgânica do Município, Leis Complementares, Leis
Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções;
Nenhuma das alternativas está correta.

44- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
I)
II)
III)

O Vereador poderá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio no Município, mas poderá ter sua
residência em Município circunvizinho.

a)
b)
c)
d)
e)

O item I está correto;
O item II está correto;
O item III está correto;
Nenhum item está correto;
As alternativas A, B e C estão corretas.
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45- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)

b)
c)

d)
e)

Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Direito da Comarca, avaliação prévia e
licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Paz, avaliação prévia e licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser
realizada mediante autorização por Lei Municipal, avaliação prévia
e licitação;
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

46- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:

a)

b)
c)
d)
e)

O servidor público estável poderá ser diretor ou integrar conselho de
empresa fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de contrato com
o Município;
O servidor público estável somente perderá o cargo mediante processo
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
O servidor público estável somente perderá o cargo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado;
O servidor público estável não poderá exercer mandato eletivo;
Nenhuma das alternativas está correta.

47- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:

a)
b)
c)
d)
e)

Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
O Município não poderá iniciar programa ou projeto não incluído na Lei
Orçamentária Anual;
As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão
gozar de privilégios fiscais não extensivos as do setor privado;
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

48- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que o Poder Público Municipal deverá garantir:

a)
b)
c)

Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tenham tido acesso, na idade própria;
Ensino Público noturno, fundamental e adequado às necessidades do
educando, assegurando o mesmo padrão de qualidade do ensino diurno;
Organização do Sistema Municipal de Ensino;
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d)
e)

As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

49- É lei de iniciativa do Poder Executivo, nos termos da Lei Orgânica do Município de
Imbaú:

a)
b)
c)
d)
e)

O Plano Plurianual;
A Lei de Diretrizes Orçamentárias;
A Lei Orçamentária Anual;
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

50- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:

I)
II)

III)

a)
b)
c)
d)
e)

Compete ao Prefeito a administração dos bens municipais, ressalvada a
competência da Câmara Municipal em relação aos seus bens;
Compete ao Presidente da Câmara Municipal a administração dos bens
municipais, ressalvada a competência da Câmara Municipal em relação aos
seus bens;
Compete ao Prefeito a administração de todos os bens municipais, inclusive
aqueles destinados ao Poder Legislativo.

O item I está correto;
O item II está correto;
O item III está correto;
Nenhum item está correto;
As alternativas A, B e C estão corretas;

BOA SORTE!
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