CONCURSO PÚBLICO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE – 001/2019
15 de dezembro de 2019

SECRETÁRIO ESCOLAR
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Concurso;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Concurso (6.12.2 Os pertences
pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de
permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 6.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões de 01 a 03:
Não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim
… Muitas vezes, passamos um longo tempo de nossas vidas correndo desesperadamente atrás de algo que
desejamos, seja um amor, um emprego, uma amizade, uma casa, etc.
Muitas vezes, a vida usa símbolos, acontecimentos que são sinais para que possamos entender que, antes de
merecermos aquilo que desejamos, precisamos aprender algo importante, precisamos estar prontos e maduros para viver
determinadas situações.
Se isso está acontecendo na sua vida, pare e reflita sobre a seguinte frase: “Não corra atrás das borboletas. Cuide
do seu jardim e elas virão até você!”. Devemos compreender que a vida segue seu fluxo e que esse fluxo é perfeito.
Tudo acontece no seu devido tempo.
Nós, seres humanos, é que nos tornamos ansiosos e estamos constantemente querendo “empurrar o rio”. O rio vai
sozinho, obedecendo ao ritmo da natureza. Se passarmos todo o tempo desejando as borboletas e reclamando porque elas
não se aproximam da gente, mas vivem no jardim do nosso vizinho, elas realmente não virão.
Mas, se nos dedicarmos a cuidar de nosso jardim, a transformar o nosso espaço [a nossa vida] num ambiente
agradável, perfumado e bonito, será inevitável… as borboletas virão até nós!
Dê o que você tem de melhor e a vida lhe retribuirá…!
Disponível em acordacidade.com.br

QUESTÃO 01
Analise as informações sobre o texto e assinale a opção correta:
A) O texto tem como finalidade divulgar, de forma objetiva, a opinião do autor;
B) A reflexão trazida pelo texto é de que devemos fazer o melhor e a vida se encarregará de, no tempo certo, nos retribuir
com aquilo que almejamos;
C) No texto predomina a linguagem denotativa;
D) A tipologia textual que predomina no texto é a narrativa.
QUESTÃO 02
Marque a opção em que no trecho as vírgulas foram usadas para separar termos de mesmo valor sintático:
A) “… seja um amor, um emprego, uma amizade, uma casa, etc.”;
B) “Muitas vezes, a vida usa símbolos, acontecimentos que são sinais para que possamos entender...”;
C) “Nós, seres humanos, é que nos tornamos ansiosos e estamos constantemente querendo “empurrar o rio”.”;
D) “Mas, se nos dedicarmos a cuidar de nosso jardim, a transformar o nosso espaço...”.
QUESTÃO 03
Observe as afirmativas sobre classes de palavras, elementos coesivos e acentuação gráfica presentes no texto, julgandoas verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) “Dê o que você tem de melhor e a vida lhe retribuirá…!” O verbo destacado está no imperativo afirmativo;
( ) “Se isso está acontecendo na sua vida, pare e reflita sobre a seguinte frase:” O termo destacado é uma conjunção
subordinativa concessiva;
( ) “Mas, se nos dedicarmos a cuidar de nosso jardim, a transformar o nosso espaço [a nossa vida] num ambiente
agradável, perfumado e bonito, será inevitável…” O elemento coesivo destacado pode ser substituído por “entretanto”
sem alterar o sentido;
( ) As palavras “atrás”, “até” e “será” são acentuadas pela mesma regra gramatical: das oxítonas.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, F, F;
B) F, V, F, V;
C) V, F, V, V;
D) V, F, V, F.
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QUESTÃO 04
Leia o texto de Cruz e Sousa para responder à questão:
Anda em mim, soturnamente,
uma tristeza ociosa,
sem objetivo, latente,
vaga, indecisa, medrosa.
Como ave torva e sem rumo,
ondula, vagueia, oscila
e sobe em nuvens de fumo
e na minh’alma se asila.
Uma tristeza que eu, mudo,
fico nela meditando
e meditando, por tudo
e em toda a parte sonhando.
O texto tem como funções da linguagem:
A) Poética e metalinguística;
B) Emotiva e fática;
C) Emotiva e conativa;
D) Poética e emotiva.
QUESTÃO 05
A concordância nominal está correta na frase:
A) Bateu duas horas no sino da igreja;
B) É proibido a permanência de visitantes nos corredores;
C) Anexos às cartas vão os documentos;
D) A candidata parecia meia exausta.
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
QUESTÃO 06
Redenção é um município brasileiro do Estado do Ceará.
Localiza-se a uma altitude de 88 metros acima do nível do
mar e a 55 km de distância de Fortaleza. Assinale a opção
com a microrregião na qual Redenção está localizada:

QUESTÃO 09
De acordo com o artigo 55 da Lei Orgânica do município
de Redenção, a iniciativa das leis cabe:
I. Aos vereadores;
II. Aos conselheiros tutelares;
III. Às comissões permanentes da Câmara Municipal;
IV. Ao prefeito.

A) Guaiuba;
B) Acarape;
C) Baturité;
D) Barreira.

Estão corretas, apenas:

QUESTÃO 07
Clima compreende um padrão dos diversos elementos
atmosféricos que ocorrem na atmosfera da terra. Qual o
clima predominante no município de Redenção:

A) II e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.

A) Tropical quente semiárido;
B) Semiárido;
C) Equatorial;
D) Tropical.

QUESTÃO 10
De acordo com o artigo 79 da Lei Orgânica do município
de Redenção, são direitos do servidor público, exceto:
A) Remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno;
B) Repouso mensal remunerado;
C) Liberdade de filiação político-partidária;
D) Gozo de férias anuais remuneradas com um terço a
mais do salário normal.

QUESTÃO 08
Sobre a história do município, assinale V para verdadeiro
e F para falso:
( ) A partir do século XIX, engenhos de Redenção tiveram
como mão de obra escravos africanos, desta forma
senzalas e pelourinhos vieram a fazer parte do modelo
urbano;
( ) Em reconhecimento ao fato de ter sido a primeira
cidade do Brasil a abolir a escravidão, Redenção sedia
a UNILAB - Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira desde 2009;
( ) Com a implementação da pecuária no Ceará no século
XVII, as terras de Redenção também foram
beneficiadas com a agricultura da banana.
Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta
de cima para baixo:
A) V, F, V;
B) F, V, V;
C) V, F, V;
D) V, V, F.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
A psicologia é a ciência que estuda o comportamento do
homem e seus processos mentais, dentre eles o processo
de motivação. Os gestores precisam saber quais os
motivos e necessidade que provocam determinadas ações
em determinados momentos. Sobre as teorias
motivacionais, marque a opção correta:

QUESTÃO 13
A escola, como organização social, também pretende ser
um espaço democrático, de modo que os educadores,
profissionais, os alunos, os pais, os ativistas comunitários
e outros cidadãos do contexto social imediato tenham o
direito de estar bem informados e de ter uma participação
crítica na criação e na execução das políticas e dos
programas escolares.

A) A teoria das necessidades defende a tese que o nível de
produtividade do indivíduo depende de três forças
básicas: expectativas, recompensas e relação entre
expectativa e recompensa;
B) Segundo a teoria de Herzberg, a motivação para o
trabalho resulta de dois fatores, são eles: fatores
higiênicos e motivacionais;
C) A teoria X e Y é relacionada com a satisfação de certas
necessidades adquiridas
do indivíduo,
como:
necessidade de realização, poder e afiliação;
D) A teoria de Maslow, também chamada de teoria do
processo procura verificar como o comportamento é
ativado, dirigido e mantido.

Para afirmar que uma
democrática é necessário:

escola

é

verdadeiramente

I.

Construção social do conhecimento; formação de
leitores críticos da realidade;
II. Inclusão de um processo exaurido de retenção dos
valores democráticos;
III. O desenvolvimento de um currículo que ofereça
experiências democráticas aos estudantes, cujas
características são expressas pela ênfase na ampliação
das informações.
Está(ão) correta(s):

QUESTÃO 12
Sobre a Gestão Democrática da Educação, marque (V)
para verdadeiro e (F) para falso:

A) I e III, apenas;
B) I e II, apenas;
C) III, apenas;
D) I, II e III.

( ) Está vinculada aos mecanismos legais e institucionais
e à coordenação de atitudes que propõem a
participação social: no planejamento e elaboração de
políticas educacionais; na tomada de decisões; na
escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição;
na execução das resoluções colegiadas; nos períodos
de avaliação da escola e da política educacional;
( ) Deve haver compreensão da administração escolar
como atividade meio e reunião de esforços coletivos
para o implemento dos fins da educação, assim como
a compreensão e aceitação do princípio de que a
educação é um processo de emancipação humana;
( ) O Plano Político Pedagógico (PPP) deve ser elaborado
exclusivamente pelo gestor escolar. Esse documento
tem elaboração anual obrigatória pela legislação, de
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN 9.394/96).

QUESTÃO 14
Com base nos estudos existentes no Brasil sobre a
organização e gestão escolar e nas experiências levadas a
efeito nos últimos anos, é possível apresentar, de forma
esquemática, três das concepções de organização e
gestão: a técnico-científica (ou funcionalista), a
autogestionária e a democrático-participativa. Sobre a
concepção democrático-participativa, marque a opção
correta:
A) Baseia-se na hierarquia de cargos e funções visando a
racionalização do trabalho, a eficiência dos serviços
escolares;
B) Ênfase na administração (sistema de normas, regras,
procedimentos burocráticos de controle das atividades),
às vezes descuidando-se dos objetivos específicos da
instituição escolar;
C) Baseia-se na responsabilidade coletiva, ausência de
direção centralizada e acentuação da participação direta
e por igual de todos os membros da instituição;
D) Baseia-se na relação orgânica entre a direção e a
participação do pessoal da escola. Acentua a
importância da busca de objetivos comuns assumidos
por todos. Defende uma forma coletiva de gestão em
que as decisões são tomadas coletivamente e discutidas
publicamente.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, V;
B) F, V, F;
C) V, V, F;
D) F, V, V.
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QUESTÃO 15
Os serviços de uma Secretaria não podem depender da
memória. Além de um arquivo bem organizado, são
importantes em uma Secretaria os serviços de registro e
protocolo. Sobre os serviços de registro e protocolo analise
os itens abaixo:

QUESTÃO 18
Acerca da Legislação Básica da Educação, contemplada na
Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 205 a
214), analise os seguintes itens:
I.

A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de
duração quinquenal, com o objetivo de articular o
sistema nacional de educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e
estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus
diversos níveis, etapas e modalidades por meio de
ações integradas dos poderes públicos das diferentes
esferas federativas;
II. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da
contribuição social do salário-educação serão
distribuídas proporcionalmente ao número de alunos
matriculados na educação básica nas respectivas
redes públicas de ensino;
III. O artigo 214 da Constituição brasileira trata da
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber e do pluralismo de ideias
e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;
IV. Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.

I. Atestam a expedição e o recebimento de documentos;
II. As primeiras vias de certificados e diplomas pertencem
ao aluno, por direito. É aconselhável manter um livro
de protocolo para controle da entrega desses
documentos;
III. A ata é um registro da instituição, deve ser lavrada em
um livro próprio, deve conter os parágrafos e os recuos
necessários;
IV. São de responsabilidade da Secretaria: receber,
manter e expedir registros corretos, organizados
racionalmente, passíveis de consulta rápida.
Estão corretos:
A) I e II, apenas;
B) I, II e IV, apenas;
C) II, III e IV, apenas;
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 16
Os arquivos _______, ou seja de _______, são os
documentos de valor histórico, probatórios, e que não
podem ser eliminados. Possuem ainda fins científicos,
sociais e culturais, a consulta é liberada a público.
Marque a opção que preenche corretamente as lacunas:

Estão corretos:
A) I e II, apenas;
B) I, III e IV, apenas;
C) II e IV, apenas;
D) I, II, III e IV.

A) Permanente, terceira fase;
B) Permanente, valor primário;
C) Intermediário, segunda fase;
D) Corrente, primeira fase.
QUESTÃO 17
Para a organização dos procedimentos administrativos
escolar, alguns documentos são elaborados para
manutenção das informações. Sobre os documentos
oficiais escolares, marque a opção correta:
A) Ficha de matrícula é o documento individual do aluno
que registra toda a vida escolar do aluno, indicando as
séries, ciclos ou etapas cursadas, o rendimento e a
frequência. Este é também o documento oficial para
efeito de transferência;
B) Declaração é o documento eventual que atesta o
resultado final obtido pelo aluno para efeito de
matrícula, até a emissão do Histórico Escolar. Pode
servir também como atestado de matrícula, ou outra
finalidade;
C) Histórico é um documento que atesta se o aluno está
apto ou não a desempenhar determinadas atividades de
educação física;
D) Diário de classe é o documento que comprova a
terminalidade do nível ou modalidade de ensino.
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QUESTÃO 19
O Plano Nacional de Educação trata no seu Artigo 11 sobre
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica,
coordenado pela União, em colaboração com os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios. Sobre os indicadores de
avaliação marque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

QUESTÃO 20
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
analise os seguintes itens:
I.

Os dirigentes de estabelecimentos de ensino
fundamental não devem acionar o conselho tutelar em
casos de maus tratos, cabendo apenas aos familiares
realizar a denúncia;
II. Compete ao poder público recensear os educandos no
ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar,
junto aos pais ou responsável, pela frequência à
escola;
III. No processo educacional respeitar-se-ão os valores
culturais, artísticos e históricos próprios do contexto
social da criança e do adolescente, garantindo-se a
estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de
cultura;
IV. É dever do Estado assegurar atendimento em creche
e pré-escola às crianças de zero a quatro anos de
idade.

( ) Indicadores de rendimento escolar, referentes ao
desempenho dos(as) estudantes apurado em exames
nacionais de avaliação, com participação de pelo
menos 80% (oitenta por cento) dos(as) alunos(as) de
cada ano escolar periodicamente avaliado em cada
escola, e aos dados pertinentes apurados pelo censo
escolar da educação básica;
( ) A avaliação de desempenho dos(as) estudantes em
exames, referida no inciso I do § 1º, será realizada
exclusivamente pela União, mediante acordo de
cooperação, pelos Estados e pelo Distrito Federal, nos
respectivos sistemas de ensino e de seus Municípios,
caso mantenham sistemas próprios de avaliação do
rendimento escolar, assegurada a compatibilidade
metodológica entre esses sistemas e o nacional,
especialmente no que se refere às escalas de
proficiência e calendário de aplicação;
( ) Indicadores de avaliação institucional, relativos a
características como o perfil do alunado e do corpo
dos(as) profissionais da educação, as relações entre
dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do
corpo discente, a infraestrutura das escolas, os
recursos pedagógicos disponíveis e os processos da
gestão, entre outras relevantes;
( ) A divulgação dos resultados individuais dos(as)
alunos(as) e dos indicadores calculados para cada
turma de alunos(as) será amplamente divulgada nos
meios oficiais.

Estão corretas:
A) II e III, apenas;
B) I e III, apenas;
C) I, II e III, apenas;
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 21
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394, de
22/12/1996, é incumbência do ESTADO:
A) Assegurar processo nacional de avaliação das
instituições de educação superior, com a cooperação
dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este
nível de ensino;
B) Elaborar e executar políticas e planos educacionais, em
consonância com as diretrizes e planos nacionais de
educação, integrando e coordenando as suas ações e
as dos seus Municípios;
C) Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas,
e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a
atuação em outros níveis de ensino somente quando
estiverem atendidas plenamente as necessidades de
sua área de competência e com recursos acima dos
percentuais mínimos vinculados pela Constituição
Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino;
D) Elaborar o Plano Nacional de Educação e ainda
organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições
oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territórios;

A alternativa correta, de cima para baixo é:
A) V, V, V, F;
B) V, F, V, V;
C) V, F, V, F;
D) F, V, F, V.
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QUESTÃO 22
Um gestor escolar, ao assumir esta função, precisa
conhecer a organização da escola e os procedimentos que
existem para oferecer suporte ao seu trabalho. Para tanto,
os documentos que auxiliam nessa gerência são o Projeto
Político Pedagógico (PPP), Regimento Escolar e o Plano de
Desenvolvimento da Escola. Sobre o PPP é correto afirmar:

QUESTÃO 25
A Secretaria finalizou a edição dos históricos escolares
semestral dos alunos e precisa calcular o IRA (Índice de
Rendimento Acadêmico). As notas individuais dos alunos
foram lançadas na planilha do Excel do Windows 7. Para
se calcular a média de um aluno, com notas lançadas nas
células: A2, B2, C2, D2, E2, qual o formato correto deve
ser utilizado?

A) Fixa a organização administrativa, didático-pedagógica
e disciplinar da escola. Estabelece a forma de trabalho,
as normas dentro das quais o trabalho será realizado,
bem como os direitos e deveres dos integrantes da
escola, incluindo a comunidade interna e externa;
B) É uma das estratégias de organização do trabalho da
escola e estar em concordância com a política da escola.
Reflete um conjunto de intenções, metas e atividades,
que possibilitam o acompanhamento do trabalho
desenvolvido na escola e a garantia do investimento
financeiro;
C) Foi inserido nas escolas públicas de ensino fundamental
nas consideradas Zonas de Atendimento Prioritário
(ZAPs) das regiões norte, nordeste e centro-oeste;
D) É o documento onde consta a política educacional da
escola. Orienta a concepção e a organização do trabalho
educativo, visando à oferta sistemática do processo de
ensino e de aprendizagem dos alunos, finalidade maior
da escola como instituição social. Sua elaboração ou
adequação deve proporcionar a participação de todos
os segmentos da escola constituindo-se em um
processo democrático de decisões, estabelecendo
condições para a superação de conflitos, buscando
eliminar as relações competitivas, corporativas e
autoritárias.

A) =MÉDIA(A2-E2)
B) =MÉDIA(A2/E2)
C) =MÉDIA(A2:E2)
D) =MÉDIA(A2&E2)

QUESTÃO 23
“_______ é um programa ou software que instalamos no
nosso computador e que é usado para navegar na
internet.” Marque a opção que preenche corretamente a
lacuna:
A) Windows Media Player;
B) Google Chrome;
C) PhotoScape;
D) Kaspersky.
QUESTÃO 24
No editor de texto do pacote Office, temos um botão com
o seguinte símbolo:

Qual sua funcionalidade?

A) Centralizar o conteúdo na página;
B) Criar uma lista com marcadores;
C) Organizar a seleção atual em ordem alfabética ou
numérica;
D) Escolher o espaçamento entre as linhas do texto ou
entre parágrafos.
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