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ATENÇÃO!
Verifique se este caderno corresponde ao cargo inscrito e se contém 50 questões, 
distribuídas da seguinte forma:

 15 questões de Leitura e Compreensão de Textos em Língua Portuguesa;
 5 questões de Raciocínio Lógico Matemático;
 30 questões de Legislações e Políticas Educacionais.

Caso verifique algum erro, informe imediatamente o fiscal da sala, para que 
sejam tomadas as devidas providências. Não serão aceitas reclamações depois de 
30 minutos do início da prova.

NOME DO CANDIDATO                                                                                           Nº DE INSCRIÇÃO  

 CPF                                                                                                    ASSINATURA DO CANDIDATO

Prova 03
Nível Médio

Secretário Escolar

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia 

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos



PROVA 03 - SECRETÁRIO ESCOLAR

SELEÇÃO PÚBLICA DE GESTORES ESCOLARES 
PARA O MUNICÍPIO DE CAUCAIA 

 TEMPO DE PROVA: a prova terá o tempo máximo de 04 (quatro) HORAS.
 Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo de 

prova.
 Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, as folhas 

de questões da prova e o cartão-resposta.
 Leia cuidadosamente sua prova e marque apenas 1 (uma) alternativa (A, B, C, D ou E) para cada 

questão.
 Confira seus dados pessoais e leia atentamente as instruções para preencher o cartão-resposta.
 Para o preenchimento do cartão-resposta, observar o item marcado como correto de cada questão do 

caderno de prova, e marcá-lo na respectiva questão e item correspondente do cartão-resposta.
 Preencha o cartão-resposta com ATENÇÃO, pois NÃO haverá substituição do mesmo por erro do 

candidato.
 Reserve tempo suficiente para o preenchimento do cartão-resposta. Para fins de avaliação, serão 

levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão-resposta da prova objetiva, não 

sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o 

caderno de provas.
 O cartão-resposta não deverá ser amassado nem dobrado, para que não seja rejeitado pela leitura 

óptica.
 Use somente caneta esferográfica, de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente.
 Não serão computadas questões não respondidas (em branco), emendadas ou rasuradas (ainda que 

legível), nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), no 

cartão-resposta, pois serão automaticamente anuladas.
 O candidato somente poderá registrar em seu cartão-resposta, sua assinatura, no campo destinado para 

tal fim, sob pena de anulação do cartão-resposta. Caso proceda de forma contrária ao disposto neste 

item, incorrerá na consequente eliminação do processo seletivo.
 Assine seu nome somente nos espaços reservados na prova e no cartão-resposta.
 Ao término da prova o candidato entregará ao Fiscal de Sala, o cartão-resposta devidamente preenchi-

do e assinado, com a respectiva prova, cedidos ao mesmo para sua realização.
 Os três últimos candidatos presentes ao final da prova, deverão permanecer na sala, e somente poderão 

sair juntos do recinto, após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
 Os pertences dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar 

durante o período de permanência dos candidatos na sala.  
 O candidato só poderá ausentar-se da sala com a autorização do Fiscal de Sala, sendo acompanhado 

para tal, por um dos membros da equipe de aplicação da prova. 
 O candidato não poderá usar o banheiro após deixar a sala, por ocasião do término da prova.
 É vetado ao candidato durante a realização das provas, o uso de lápis, lapiseira/grafite, corretivo e/ou 

borracha, bem como o uso de óculos escuros, relógios ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 

chapéu, boné, gorros e similares.
 É proibido qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
 É proibido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação, bem como mantê-los 

ligados, durante o período de aplicação da prova.
 É proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu corpo. No 

entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis na página 

do CEDEPAM (www.cedepam.com.br), a partir das 18 horas do dia 18 de agosto de 2019.

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
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LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

O texto a seguir refere-se às questões 01 a 03.

BRASILEIRO É O MAIS JOVEM DO MUNDO A PASSAR NO MESTRADO EM 

HARVARD

Mateus de Lima Costa Ribeiro tem 19 anos e está a poucos dias de bater um recorde: tornar-se o 

aluno mais jovem a cursar o programa de mestrado em Direito da Universidade de Harvard. Não será o 

primeiro recorde batido por Mateus, já que o estudante brasiliense passou no vestibular do curso de 

Direito da Universidade de Brasília aos 14 anos. Aos 18, conseguiu o título da OAB e tornou-se o 

advogado mais jovem do país. 
O início do processo para a aprovação em Harvard não foi tranquilo. Mateus não passou no teste 

inglês e teve que refazer a prova. “Esse foi um momento decisivo porque tomei um baque muito grande. 

Tinha certeza que ia passar, entretanto não consegui. Para Mateus, este exemplo mostra que ele não é 

um gênio e que uma conquista como esta é possível para outros. “Inteligência é um dos fatores. Existem 

outros como capacidade de superação, estudar do jeito certo e saber como fazer uma prova. Acho que o 

meu ponto forte é dar prioridade para o que é mais importante. Foco é o principal, não entrei na universi-

dade cedo porque sou um gênio, mas porque eu tive foco nesse projeto”, revelou.
Disponível em www.estadao.com.br. Publicado em 09 de nov. 2018. Acesso em 27 de jun.2019.

QUESTÃO 01. De acordo com o texto, Mateus é:

A) o mais jovem brasileiro a passar no vestibular em Harvard;
B) o mais jovem brasileiro a entrar no curso de direito em Harvard;
C) o mais jovem advogado brasileiro;
D) o mais jovem do mundo a passar no vestibular em Harvard;
E) o mais jovem advogado do mundo.

QUESTÃO 02. Para Mateus, o fator mais importante em sua aprovação foi:

A) autoconfiança;
B) inteligência;
C) superação;
D) foco;
E) prioridade.

QUESTÃO 03. No trecho “Esse foi um momento decisivo...”(linha 07) Mateus está se referin-

do: 

A) à aprovação em Harvard;
B) à aprovação na OAB;
C) à reprovação no teste de inglês;
D) à aprovação no curso de Direito;
E) à reprovação no mestrado.
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O texto a seguir refere-se às questões 04 a 06.

LITORAL CEARENSE PODE REGISTRAR RAJADAS DE MAIS DE 50 KM/H ATÉ 

SÁBADO À NOITE

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes que podem atingir o litoral cearense nas 

próximas 36 horas. Os ventos são esperados a partir das 21 horas desta sexta-feira até as 21 horas de 

sábado. Situadas no grau 7 da Escala de Beaufort, as rajadas podem variar de 50 a 61 km/h. O mar 

poderá estar revolto com ondas de até 4,5 metros de altura. A Capitania dos Portos do Ceará recomenda 

que as embarcações de pequeno porte evitem navegar nestas áreas e que as demais embarcações redo-

brem a atenção. Material de salvamento, estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, 

equipamentos de rádio e demais itens de segurança devem ser revisados.
Publicado em www.opovo.com.br em 21 de jun. 2019. Acesso em 27 de jun. 2019.

QUESTÃO 04. O trecho “O mar poderá estar revolto com ondas de até 4,5 metros de altu-

ra.” (linhas 03 e 04) indica que:

A) a notícia apresenta um fato que possivelmente ocorrerá no litoral cearense;
B) a notícia relata um fenômeno climático ocorrido no litoral cearense;
C) a notícia traz informações importantes sobre a história climática do litoral cearense;
D) a notícia informa sobre um fato que ocorrerá indubitavelmente no litoral cearense;
E) a notícia apresenta um fato remoto ocorrido no litoral cearense.

QUESTÃO 05. O trecho “A Capitania dos Portos do Ceará recomenda que as embarcações 

de pequeno porte evitem navegar nestas áreas”(linhas 04 e 05), indica:

A) uma ordem;
B) um lembrete;
C) uma obrigação;
D) uma orientação;
E) um pedido.

QUESTÃO 06. Na tirinha a seguir, o personagem considera o uso das redes sociais como:
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A) algo necessário à sobrevivência humana;
B) algo banal presente no cotidiano das pessoas;
C) algo maléfico à sociedade;
D) algo real e, portanto, indispensável à sociedade;
E) algo ilusório, porém necessário às relações humanas.  

O texto a seguir refere-se às questões 07 a 11.

MEC ANUNCIA PROVA DIGITAL EM 2020

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que vai começar a aplicar a prova do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) por meio digital em 2020 e pretende deixar de aplicar a prova em 

papel a partir de 2026. Segundo Alexandre Lopes, presidente do Inep, a transição só começa em 2020 

com um projeto-piloto para 50 mil candidatos de 15 capitais. A prova de 2019 não terá mudanças e será 

realizada normalmente nos dias 3 e 10 de novembro. Em nota divulgada nesta quarta-feira, o MEC 

informou que a aplicação da prova digital vai permitir a utilização de novos tipos de questões com 

vídeos, infográficos e com influência dos games. Segundo o ministério, as primeiras aplicações digitais 

serão opcionais. De acordo com Lopes, a transformação do Enem do papel para o meio digital será 

progressiva até o ano de 2026. “Em 2021 (o Enem digital) continua sendo opcional, com duas provas 

digitais, além da aplicação regular. De 2022 a 2025 a gente vai aumentando a quantidade de provas ao 

longo do ano, atingindo quatro provas por ano”, explicou Lopes, acrescentando que, em 2026, não 

haverá mais o Enem aplicado em papel. 
Publicado em https://novaescola.org.br/  em 03 de jul. de 2019. Acesso em 05 de jul. de 2019

QUESTÃO 07. O texto acima tem como principal objetivo comunicativo:

A) alertar sobre as mudanças no Enem a partir de 2026;
B) debater sobre as mudanças no Enem;
C) explicar como será o Enem em 2019;
D) informar sobre as mudanças na aplicação do Enem;
E) persuadir o leitor a realizar o Enem digital.

QUESTÃO 08. De acordo com o texto, o Enem:

A) continuará sendo aplicado em papel até 2025;
B) deixará de ser aplicado impresso em 2020;
C) será aplicado totalmente digital em 2020;
D) será aplicado impresso e digital em 2019;
E) será aplicado somente em papel entre 2022 e 2025.

QUESTÃO 09. De acordo com o texto, a mudança para o Enem digital é benéfica, pois:

A) diminuirá o uso de papel, gerando economia para o MEC;
B)possibilitará que 50 mil candidatos a mais façam a prova;
C) permitirá a utilização de novos textos, como infográficos;
D) causará a modernização da prova, tornando-a mais fácil;
E) impedirá as fraudes na aplicação da prova.
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QUESTÃO 10. No trecho “(...) a transformação do Enem do papel para o meio digital será 

progressiva até o ano de 2026”(linha 08 e 09), o uso da palavra progressiva indica que:
A) a mudança no Enem ocorrerá gradativamente ao longo dos anos;
B) a mudança no Enem ocorrerá bruscamente em 2020;
C) a mudança no Enem ocorrerá totalmente em um único ano;
D) a mudança no Enem ocorrerá indubitavelmente em 2020;
E) a mudança no Enem ocorrerá sem aviso prévio.

QUESTÃO 11. As expressões segundo e de acordo são equivalentes e podem ser substituídas no 

texto sem alterar o significado por:

A) contudo;
B) apesar de;
C) pois;
D) porém;
E) conforme.

A tirinha a seguir refere-se às questões 12 a 15.

QUESTÃO 12. A partir da leitura do último quadrinho da tirinha infere-se que:

A) o garoto ama os sábados porque seus irmãos estão ausentes;
B) o garoto ama o sábado porque pode comer cereal e assistir desenhos;
C) o garoto age de forma inusitada para evitar que seus pais tenham outros filhos;
D) o garoto age de forma inusitada para evitar que seus irmãos fiquem em casa;
E) o garoto transforma-se completamente aos sábados porque adora esse dia.

QUESTÃO 13. De acordo com o 2º e o 3º quadrinhos da tirinha, o garoto:

A) sempre realiza as mesmas atividades aos sábados;
B) eventualmente realiza as mesmas atividades aos sábados;
C) diariamente realiza as mesmas atividades;
D) frequentemente realiza as mesmas atividades;
E) geralmente realiza as mesmas atividades durante a semana.

QUESTÃO 14. A partir da leitura da tirinha, infere-se que:

A) o garoto come cereal porque considera um alimento nutritivo;
B) o garoto come cereal porque é a sua comida favorita;

WATTERSON,B. Disponível em . Acesso em 07 de jul. 2019www.estadao.com.br
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C) o garoto come cereal porque é a única refeição disponível aos sábados;
D) o garoto come cereal para ficar hiperativo;
E) o garoto come cereal para desafiar seus irmãos.

QUESTÃO 15. Na tirinha, quando o garoto afirma ser incoerente, isso significa:

A) agir de maneira hilária;
B) agir de maneira desagradável;
C) agir de maneira desrespeitosa;
D) agir de maneira rude;
E) agir de maneira ilógica.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16. Dentre as opções abaixo, marque a opção que pode ser obtida através das 

seguintes proposições:

I: Professores são Humanos.
II: Caio é um professor.
III: Nenhum ser vivo é eterno.
IV: Os humanos são seres vivos.

A) Caio não é professor;
B) Nenhum professor é humano;
C) Todos os humanos são professores;
D) Caio não viverá eternamente;
E) Existe seres vivos que podem viver eternamente.

QUESTÃO 17. Levando em consideração as proposições:

a: Os secretários são proativos.
b: Pessoas proativas são corajosas.
c: Quem sabe lidar com dinheiro não é corajoso.

Pode-se concluir que:

A) os secretários não sabem lidar com dinheiro;
B) pessoas corajosas são proativas;
C) pessoas corajosas não sabem lidar com dinheiro;
D) pessoas proativas não sabem lidar com dinheiro;
E) secretárias são corajosas.

QUESTÃO 18. Analisando o diagrama e sua ordem de organização
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é correto afirmar que o valor de A + B é:

A) 8;
B) 16;
C) 24;
D) 64;
E) 128.

QUESTÃO 19. Levando em consideração os principais símbolos para os operadores lógicos 

assinale o item que possui como valor lógico Verdadeiro:
A) o diamante é duro     3 é menor que 2;
B) o homem vive mais de 300 anos      3 é um número primo;
C) o estado do Ceará está no Brasil       a água fervente é gelada;
D) 6 é um divisor de 28       Fortaleza é capital do Ceará ;
E) o Brasil explora o pré-sal      o sol gira em torno da terra.

QUESTÃO 20. Considerando falsa a afirmação:

“Existem animais marinhos que não se locomovem”  

Pode-se afirmar que é verdade que:

A) nenhum ser que se locomove é animal marinho;
B) nenhum animal marinho se locomove;
C) nem todo animal marinho se locomove;
D) todo animal marinho se locomove;
E) todo ser que se locomove é animal marinho.

LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS

QUESTÃO 21. A lei Nº 9394 de 23 de dezembro de 1996 regulamenta as diretrizes e bases da 

educação brasileira. Seu Art. 3º estabelece que o ensino será ministrado segundo 11 princípios básicos. 

Entre os abaixo, indique o que não se enquadra no referido artigo:

A) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
B) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
C) pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
D) oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando;
E) valorização do profissional da educação escolar.

QUESTÃO 22. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo 

com as seguintes regras comuns, à exceção de:

A) a carga horária mínima anual será de oitocentas horas;

B) a carga horária será distribuída por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar;

C) na carga horária será incluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;

D) o controle de frequência do aluno fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento 
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e nas normas do respectivo sistema de ensino;

E) será exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para 

aprovação.

QUESTÃO 23. De acordo com a LDB e o Conselho Estadual de Educação do Ceará, é correto 

afirmar sobre a avaliação na Educação Infantil:

A) avaliação do desenvolvimento das crianças, sem necessidade de registro e sem o objetivo de 

promoção;
B) avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, com o 

objetivo de promoção;

C) avaliação mediante acompanhamento e registro de notas ou conceitos, com o objetivo de 

promoção;

D) avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;

E) avaliação mediante registro do desempenho das crianças, com o objetivo de promoção.

QUESTÃO 24. Segundo a LDB, qual das atribuições abaixo é delegada aos docentes:

A) assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula;
B) prover meios de recuperação de alunos de menor rendimento;
C) zelar pela aprendizagem dos alunos; 
D) coordenar a implantação da política educacional;
E) informar aos pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos.

QUESTÃO 25. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, no seu Art. 56, determina que os 

dirigentes de estabelecimentos de Ensino Fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:

I. maus tratos envolvendo seus alunos;
II. reiteração de faltas injustificadas, esgotados os recursos escolares;
III. elevados níveis de repetência;
IV. transferência compulsória do aluno;
V. falta de vagas no estabelecimento de ensino.

A opção correta é:

A) as afirmativas I, II e III são verdadeiras;
B) as afirmativas I e V são falsas;
C) as afirmativas III e IV são falsas;
D) as afirmativas II, III e IV são verdadeiras;
E) as afirmativas II, IV e V são falsas.

QUESTÃO 26.  Assinale a alternativa correta:

A) a educação básica é formada pelo ensino fundamental e ensino médio;
B) o ensino fundamental como direito subjetivo, é obrigatório apenas dos 7 aos 14 anos;
C) o ensino médio, etapa final da educação básica, tem duração mínima de 3 anos;
D) o principal objetivo do ensino fundamental é a preparação para o trabalho;
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E) a modalidade educação especial não é ofertada no ensino fundamental.

QUESTÃO 27. Sobre a Educação Infantil afirmamos que:

I – Inserida na educação básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 

anos de idade, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social;

II – Será ofertada em creches ou entidades equivalentes, para crianças de até 3 anos de idade; e 

pré-escolas, para as crianças de 4 a 6 anos de idade;

III – Na Educação infantil não haverá reprovação. A avaliação deve ser realizada mediante 

acompanhamento contínuo e registro do desenvolvimento da criança;

IV – Pode ser efetivada no próprio domicílio da criança, sem prejuízos ao seu pleno desenvolvi-

mento.

Escolha a opção correta:

A) as afirmativas I, II e III estão corretas;
B) todas as afirmativas estão corretas;
C) apenas as afirmativas III e IV estão corretas;
D) apenas a afirmativa II está correta;
E) todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 28. Sobre a Educação Especial afirmamos que:

I) é uma modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, é parte inte-

grante da educação regular, devendo ser prevista no projeto pedagógico da unidade escolar;

II) a oferta de Educação Especial é dever social do Estado e do Município, por meio das institui-

ções de ensino públicas e privadas e tem início no ensino fundamental;

III) é destinada apenas a alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou 

combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade;

IV) a escola deverá acolher e matricular todos os alunos, quaisquer que sejam suas condições 

físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas, devendo o atendimento ser feito em 

classes comuns, em todos os níveis e modalidades de ensino, assegurando as condições 

necessárias para uma educação de qualidade para todos.

De acordo com a Resolução nº 0456/2016 do Conselho Estadual de Educação:

A) apenas a afirmativa I é correta;
B) são corretas as afirmativas I e II;
C) as afirmativas II e IV estão corretas;
D) as afirmativas II e III estão erradas;
E) a afirmativa IV está errada.

10
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QUESTÃO 29. Entre as opções abaixo, assinale a que não corresponde à característica da 

modalidade Educação Indígena:

A) é tratada na LDB como educação diferenciada, com normas e ordenamento jurídico próprio;

B) visa à valorização plena das culturas dos povos e comunidades indígenas, à afirmação e à 

manutenção de sua diversidade étnica;

C) só pode ser ministrada em idioma próprio de cada etnia;

D) as escolas diferenciadas são localizadas nas terras indígenas;

E) a escola indígena adotará o nome que o povo ou a comunidade lhe destinar.

QUESTÃO 30. A Secretaria Escolar cuida da documentação, escrituração e correspondência da 

escola, dos docentes, demais funcionários e dos alunos. Responde também pelo atendimento ao públi-

co. Para a realização desses serviços, a escola conta com um secretário e auxiliares da secretaria. Diante 

do exposto, que alternativa não representa função do Secretário Escolar:

A) registro da vida escolar do aluno;
B) elaboração do Regimento Escolar;
C) registro de pessoal;
D) organização e manutenção dos arquivos e fichários que contêm a escrituração escolar;
E) elaboração da correspondência inter e extraescolar.

QUESTÃO 31. O Secretário escolar tem sob sua guarda e responsabilidade os documentos 

escolares, administrativos e de gestão. Esses documentos são classificados e divididos de acordo com 

sua função, em:

A) definitivo, deferido e indeferido;
B) oficial, extraoficial e ativo;
C) eventual, transitório e permanente;
D) ativo, em movimento e contínuo;
E) urgente, deferido e protocolado.

QUESTÃO 32. Documento que representa um pacto educativo que se firma entre escola e a 

família, devendo, portanto, ser do conhecimento de toda a comunidade escolar. É na verdade o Código 

de Ética que norteará as relações dentro da escola. Nele estarão estabelecidos: a estrutura organizacio-

nal da instituição, regime escolar, regime didático, normas de convivência social, aí incluídos os 

direitos, deveres e as penalidades:

A) Edital;
B) Regulamento geral;
C) Plano de Trabalho Anual;
D) Ordem de Serviço;
E) Regimento Escolar.
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QUESTÃO 33. A Educação de Jovens e Adultos – EJA, disciplinada pelos artigos 37 e 38 da 

LDB, é uma modalidade da:

A) da educação básica, apenas no nível fundamental;
B) da educação básica, nos níveis fundamental e médio;
C) da educação básica, exclusivamente no nível médio;
D) da educação infantil e da educação básica;
E) da educação básica e da educação superior.

QUESTÃO 34. Sobre o Arquivo Escolar, assinale a alternativa incorreta:

A) é o conjunto ordenado de papéis que documentam e comprovam o registro dos fatos relativos à 

vida escolar dos alunos e da instituição de ensino;

B) o secretário escolar é responsável pelo arquivo, devendo organizá-lo de forma que possa ser 

consultado, com facilidade;

C) o arquivo paralelo, também chamado estático ou morto é constituído pelos documentos dos 

alunos transferidos ou concludentes;

D) o arquivo vivo, também chamado de movimento ou dinâmico contém todos os documentos 

dos alunos matriculados no ano em curso, e, os que dizem respeito ao estabelecimento de 

ensino;

E) o arquivo permanente, também chamado estático ou morto contém as pastas dos alunos 

transferidos ou concludentes.

QUESTÃO 35. Conforme a Resolução CEC Nº 388/2004, não é competência específica do 

Secretário Escolar:

A) utilizar os instrumentos do planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedi-

mentos referentes a pessoal, recursos materiais, patrimônio, ensino e sistema de informação;

B) organizar os arquivos com racionalidade, garantidas a segurança, a facilidade de acesso e o 

sigilo profissional;

C) manter em dia as coleções de leis, decretos, regulamentos e resoluções, bem como instruções, 

circulares, avisos e despachos que digam respeito às atividades da escola;

D) gerenciar os processos de matrícula, transferência e comunicação externa;

E) elaborar o relatório anual de atividades da instituição e coordenar a execução do Censo 

Escolar.

QUESTÃO 36. Com relação a matrícula, considere as afirmativas:

I) é o processo pelo qual se efetiva o vínculo do aluno com a instituição e será realizada pelo pai ou 

responsável quando se tratar de criança menor de idade;

II) é exigida para o acesso de todos os alunos em qualquer nível ou modalidade de ensino;

III) só pode ser matriculado o aluno que possuir registro de nascimento;

IV) é a primeira oportunidade para a família conhecer a escola, seu projeto pedagógico e o 

regimento escolar, bem como as competências e responsabilidades mútuas.
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Podemos afirmar que:

A) são verdadeiras as afirmativas I, II e III;
B) são verdadeiras as afirmativas I, II e IV;
C) são verdadeiras as afirmativas I, III e IV;
D) são falsas as afirmativas I e IV;
E) é falsa a afirmativa IV.

QUESTÃO 37. É competência básica do Secretário Escolar:

A) realizar a matrícula dos alunos;
B) receber e expedir documentos;
C) elaborar o calendário escolar;
D) responsabilizar-se pela escrituração escolar;
E) elaborar o Relatório anual das atividades.

QUESTÃO 38. Com relação ao Histórico Escolar, não é correto afirmar que:

A) é o documento individual do aluno, que registra toda sua vida escolar, indicando as séries, 

ciclos ou etapas cursadas, o rendimento e a frequência;

B) deve indicar o nome e endereço completo da instituição, mantenedor, Parecer de credencia-

mento, autorização, reconhecimento e aprovação e cursos com data de validade;

C) é dispensado no ato da transferência;

D) deve registrar o nome completo do aluno, conforme certidão de nascimento ou casamento, 

filiação, nacionalidade, naturalidade, data do nascimento, RG, quando houver;

E) deve registrar a ordenação e a sequência das séries, ciclos, níveis, por ano, currículo desenvol-

vido (base nacional comum e parte diversificada), carga horária anual ministrada, frequência e 

resultado da aprendizagem expresso em notas, conceitos ou menções, conforme sistemática 

de avaliação adotada.

QUESTÃO 39. Sobre o Regimento Escolar (RE) é correto afirmar que:

A) é o instrumento que viabilizará a execução do Projeto Pedagógico, ano a ano;

B) definirá os rumos, a intenção e os processos que a escola utilizará para alcançar suas metas;

C) é um documento elaborado pelo Núcleo Gestor da unidade escolar;

D) o Regimento Escolar (RE) é a lei maior da escola. Representa um pacto educativo que se firma 

entre escola e família;

E) o aluno tem liberdade para aceitá-lo ou não.

QUESTÃO 40. Sobre Credenciamento de Instituição de Ensino Fundamental e Médio da 

Educação Básica, Autorização e Reconhecimento de seus cursos podemos afirmar que:

I - É obrigatório na Educação Básica tanto para a ministração de qualquer um de seus níveis, 

como de uma ou mais de suas modalidades de ensino;

II - As instituições de ensino público ou particular, deverão ter, no ato do Credenciamento, uma 

Entidade Mantenedora, legalmente constituída e responsável pelo seu funcionamento;
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III - O Credenciamento, será outorgado a uma instituição independente da aprovação ou reconhe-

cimento de cada curso que pretenda ministrar.

A opção correta é:

A) alternativas I e II são verdadeiras;
B) alternativas I, II e III são verdadeiras;
C) alternativas I, II e III são falsas;
D) somente a alternativa II é falsa;
E) somente a alternativa I é verdadeira.

QUESTÃO 41. Com relação ao Conselho Estadual de Educação do Ceará – CEC, não é correto 

afirmar que:

A) como órgão de Estado, tem caráter de permanência e não está a serviço do poder constituído;

B) garante a continuidade das políticas educacionais para além da transitoriedade dos governos e 

representa os interesses da sociedade e do Estado, organizando e fortalecendo o sistema de 

ensino;

C) a Constituição do Estado do Ceará atribui ao Conselho de Educação os papéis de órgão norma-

tivo, consultivo e deliberativo cabendo-lhe a regulamentação do Sistema Estadual de Ensino;

D) na prática, a ação do CEC se limita a credenciar instituições escolares, autorizar, aprovar e 

reconhecer cursos;

E) o CEC é um órgão, com autonomia orçamentária e administrativa e, no cumprimento de suas 

funções normativas, emite os seguintes atos: Pareceres de caráter subjetivo e genérico, 

Resoluções e Indicações.

QUESTÃO 42. A organização da escola de tempo integral prevê o cumprimento de duzentos 

dias de efetivo trabalho escolar com uma jornada diária de 7 horas, no mínimo. Podemos concluir que a 

carga horária anual é de:

A) 1.400 (mil e quatrocentas) horas;
B)  960 (novecentas e sessenta) horas;
C) 1.200 (mil e duzentas) horas;
D)  800 (oitocentas) horas;
E) 1.600 (mil e seiscentas) horas.

QUESTÃO 43. Sobre a dispensa de educação física, têm direito:

A) os que comprovarem jornada de trabalho igual ou superior a 4 horas;
B) a aluna que tenha filho; 
C) os maiores de 25 anos;
D) o aluno que tenha cumprido o serviço militar;
E) o aluno que declare não querer fazer a atividade.
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QUESTÃO 44. Com relação à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a LDB determi-

na que:

I – a preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser 

desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com institui-

ções especializadas em educação profissional;

II – deverá observar os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação;

III – tem independência com relação ao projeto pedagógico da instituição de ensino;

IV – os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, 

terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior.

De acordo com a SEÇÃO IV-A da LDB, marque a opção que só contém afirmativas corretas:

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

QUESTÃO 45. Relacione as colunas:

1. Ata 
2. Requerimento
3. Memorando
4. Ofício
5. Relatório

(   ) Comunicação expedida exclusivamente para tratar assuntos oficiais entre órgãos da 

Administração Pública ou a particulares.
(    ) Exposição circunstanciada de atividades levadas a termo por funcionário, no desempenho 

das funções do cargo que exerce, ou por ordem de autoridade superior.
(    ) Documento de valor jurídico, resumo fiel dos fatos, ocorrências e decisões de reuniões ou 

assembleias, realizadas por comissões, conselhos, congregações, ou entidades semelhantes, 

de acordo com uma pauta, ou ordem-do-dia, previamente divulgada.
(    ) Comunicação entre unidades de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em 

mesmo nível ou em níveis diferentes. Eminentemente interna.
(    ) Documento pelo qual o interessado solicita ao Poder Público algo a que se julga com direito, 

ou para se defender de ato que o prejudique.

A opção com a sequência correta, de cima para baixo, é:

A) 1, 5, 2, 4, 3;
B) 5, 1, 2, 3, 4;
C) 4, 5, 1, 2, 3;
D) 4, 5, 1, 3, 2;
E) 2, 4, 1, 5, 3.
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QUESTÃO 46. Preencha a lacuna com Certificado ou Diploma, de acordo com as especifica-

ções:

Expede-se para os alunos concludentes de cursos de educação profissional técnica de nível 

médio: _________                

Expede-se para alunos concludentes do ensino fundamental e médio nas modalidades regular ou 

educação de jovens e adultos: _________

Expede-se também para os alunos concludentes de curso profissional de formação inicial e ainda, 

para conclusão de módulos de cursos profissionais de nível técnico: ________

Expede-se para os alunos concludentes da formação mínima para o exercício do magistério, 

ofertada na modalidade normal: _________

A opção com a sequência correta, de cima para baixo, é:

A) Diploma, Certificado, Diploma, Certificado;
B) Diploma, Certificado, Certificado, Diploma;
C) Diploma, Diploma, Diploma, Certificado;
D) Certificado, Diploma, Diploma, Certificado;
E) Certificado, Diploma, Certificado, Diploma.

QUESTÃO 47. Com relação as características temporais dos documentos escolares, relacione 

as colunas:

1. Documento Eventual
2. Documento Transitório
3. Documento Permanente

(    ) é aquele que será arquivado por um período e poderá ser incinerado após 5 anos. Antes da 

incineração, seu conteúdo deverá ser registrado em ata própria onde serão discriminadas a 

espécie do documento e a indicação do livro onde foi registrado seu conteúdo. A ata será 

assinada pelo diretor, secretário e um representante dos professores e arquivada na escola. 

(Exemplo: diário de classe).

(     ) é aquele que tem vida curta e serve apenas para documentar ou comprovar um fato eventual e 

circunstancial. Após o seu uso será arquivado com cópia para o interessado. (Exemplo: 

declaração, portaria disciplinar).

(     ) é aquele que garante, indefinidamente, a identidade de cada aluno, a regularidade e autenti-

cidade de sua vida escolar e não poderá ser descartado ou inutilizado. Se, entretanto, por 

necessidade de espaço precisarem ser incinerados, deverão ser antes microfilmados, conforme 

a Lei Federal Nº 5.433 de 08/05/68. Nesse caso, procedem-se aos registros conforme anterior-

mente indicado. (Exemplos: histórico escolar, livro de matrícula).

A opção com a sequência correta, de cima para baixo, é:

A) 1, 2, 3;
B) 1, 3, 2;
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C) 3, 1, 2;
D) 2, 3, 1;
E) 2, 1, 3.

QUESTÃO 48. Enquadram-se na EJA, de um modo geral, os cursos do ensino fundamental e 

médio, destinados à formação da base nacional comum de conhecimentos, iniciação profissional e 

educação profissional integrada com o ensino médio. Entre os relacionados a seguir, apenas um não está 

corretamente especificado. Aponte-o:

A) os cursos dos anos iniciais do ensino fundamental, incluindo a etapa da alfabetização, compre-

endidos como primeiro segmento desse nível de ensino;

B) os cursos dos anos finais do ensino fundamental, compreendidos como segundo segmento, e o 

ensino médio;

C) os cursos que articulem a formação inicial e continuada de trabalhadores e a educação profissi-

onal integrada ao ensino médio, contribuindo para a elevação de seu nível de escolaridade e 

sua inclusão social e profissional;

D) os cursos superiores que se destinam à formação final do educando e a melhorar seu desempe-

nho profissional;

E) os cursos que se destinam à revisão de estudos dos educandos que concluíram o ensino médio e 

desejam atualizar conhecimentos, para dar seguimento a sua formação ou melhorar seu 

desempenho profissional, conforme normas estabelecidas pelos órgãos executores do sistema 

de ensino.

QUESTÃO 49. Sobre a Educação de Jovens e Adultos-EJA, e com base na Resolução Nº 

438/2012 do CEC, é correto afirmar que:

A) é a modalidade de ensino destinada àqueles que tiveram acesso ou continuidade de estudos no 

ensino fundamental e médio na idade própria;

B) é ofertada na educação básica e na educação superior;

C) a aprendizagem e educação de jovens e adultos constituem componentes essenciais do direito 

à educação, vinculados ao conceito de educação continuada ao longo da vida;

D) a aprendizagem e a educação continuada consistem na oportunidade escolar para as pessoas 

autônomas e que já constroem seus conhecimentos;

E) é um processo de aprendizagem exclusivamente informal.

QUESTÃO 50. Com relação aos órgãos normativos e executivos da educação, relacione as 

colunas:

I. Órgão normativo, deliberativo e consultivo do sistema de educação do Ceará;
II. Órgão normativo do sistema federal de ensino;
III. Órgão da administração do sistema de educação superior e profissional no Ceará;
IV. Órgão executivo do sistema federal de ensino;
V. Órgão da administração do sistema de educação básica no Ceará.
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(     ) Conselho Nacional de Educação – CNE;
(     ) Secretaria da Educação do Ceará – SEDUC;
(     ) Conselho Estadual de Educação do Ceará – CEC;
(     ) Ministério de Educação – MEC;
(     ) Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior – Secitece.

A opção com a sequência correta, de cima para baixo, é:

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