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De 10% a 15% dos que sofrem de depressão 

tentam acabar com a vida 

 

De fato, entre todos os fatores de risco, o maior 

previsor de suicídio é a ocorrência de doenças 

mentais. Segundo a OMS, 90% das pessoas que se 

suicidam apresentavam algum desequilíbrio, como 

depressão, transtorno bipolar, dependência de 

substâncias e esquizofrenia – e 10% a 15% dos que 

sofrem de depressão tentam acabar com a vida. 

Ainda assim, a OMS defende que 90% dos 

suicídios poderiam ser evitados. O desafio é cuidar 

das doenças mentais como cuidamos das outras 

doenças. Cerca de 60% das pessoas que se suicidam 

nunca se consultaram com um psicólogo ou 

psiquiatra. Imagine que estranho seria, por exemplo, 

se seis entre dez pessoas que quebram uma perna 

simplesmente não fossem a um ortopedista. Doença 

mental é apenas mais uma doença – e uma que pode 

causar o suicídio. Parece óbvio que o assunto deve ser 

visto como um problema de saúde pública. 

“O primeiro passo para a prevenção é falar 

sobre o suicídio. Ele deveria ser tratado como a aids 

e o câncer de mama, cujas campanhas de prevenção 

foram fundamentais para diminuir a incidência das 

doenças”, diz a psicóloga e coordenadora do Instituto 

Vita Alere, que faz prevenção ao suicídio, Karen 

Scavacini. Essa é também a visão da OMS. Em 2013, 

seus membros se comprometeram a desenvolver 

estratégias para reduzir a incidência de casos em 10% 

até 2020. 

O Japão é um exemplo de sucesso – e que tem 

índices historicamente altos. Até o fim dos anos 1990, 

o suicídio era considerado tabu. Não se deveria 

discuti-lo publicamente. Até que, em 1998, a 

incidência de casos cresceu mais de 8 mil em um ano 

e beirou as 33 mil mortes. A partir desse pico, filhos 

de vítimas foram à imprensa pedir atenção para o 

assunto, e o governo decidiu desenvolver medidas de 

saúde pública no país, que avaliavam fatores 

psicológicos, culturais e econômicos. Deu certo. 

 

 

 

 

 

Apesar de ainda ser alto, o número de japoneses 

que se suicidam ao ano caiu gradativamente, e em 

2012 ficou abaixo dos 30 mil pela primeira vez em 14 

anos. 

 
 

MITOS & VERDADES 

QUEM AMEAÇA 

SE MATAR NÃO 

SE MATA, SÓ 

QUER CHAMAR 

A ATENÇÃO. 

X 

A maioria das pessoas 

que se mata dá sinais: 

muda de 

comportamento e fala a 

respeito a amigos ou 

profissionais de saúde. 

Leve-as a sério. 

FALAR DE 

SUICÍDIO 

INCENTIVA A 

PESSOA A 

TIRAR A 

PRÓPRIA VIDA. 

X 

Não. Conversar 

abertamente sobre 

suicídio ajuda a preveni-

lo, porque alivia a 

angústia e o desespero. 

QUEM QUER SE 

MATAR VAI SE 

MATAR. 

X 

Ao contrário. Pessoas 

costumam ser 

ambivalentes sobre viver 

ou morrer. Muitos 

tomam veneno 

impulsivamente, mas 

logo depois se 

arrependem. Daí a 

importância do apoio 

emocional. 

QUEM 

SOBREVIVE A 

UMA 

TENTATIVA DE 

SUICÍDIO ESTÁ 

FORA DE 

PERIGO. 

X 

Um dos períodos mais 

críticos é quando a 

pessoa está melhorando 

da crise que motivou a 

tentativa, ou quando 

ainda está no hospital. 

SÓ PESSOAS 

COM DOENÇAS 

MENTAIS SE 

MATAM. 
X 

Não. A maior parte das 

pessoas que sofrem de 

depressão, ansiedade ou 

esquizofrenia não sente 

vontade de acabar com 

a própria vida – e nem 

todos que se suicidam 

têm doenças mentais. 
Disponível em: https://super.abril.com.br/sociedade/sim-o-

melhor-e-falar-sobre-suicidio/ Acessado em: 24 de set. de 2018 

(com adaptações). 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

18 – SECRETÁRIO ESCOLAR – PROVA 01 

https://super.abril.com.br/sociedade/sim-o-melhor-e-falar-sobre-suicidio/
https://super.abril.com.br/sociedade/sim-o-melhor-e-falar-sobre-suicidio/


                                                                              PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA  – SP        
 

2 
 
____________________________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

 

Questão 01 

O termo destacado está corretamente classificado 

somente no item: 

 

a) “Conversar abertamente sobre suicídio ajuda a 

preveni-LO.” (objeto direto). 

b) “A maioria das pessoas que se mata dá SINAIS.” 

(objeto indireto). 

c) “[...] nem todos que se suicidam têm DOENÇAS 

mentais.” (núcleo do predicado). 

d) “Muitos tomam VENENO impulsivamente, mas 

logo depois se arrependem.” (aposto). 

 
Questão 02 

Assinale a alternativa em que a palavra entre 

parênteses substitui a palavra destacada sem prejuízo 

para a correção gramatical nem para o sentido do 

texto. 

 

a) “Até o fim dos anos 1990, o suicídio era 

considerado TABU (insolúvel).” 

b) “Muitos tomam veneno IMPULSIVAMENTE 

(compulsivamente), mas logo depois se arrependem.” 

c) “O DESAFIO (meta) é cuidar das doenças mentais 

como cuidamos das outras doenças.” 

d) “Parece ÓBVIO (evidente) que o assunto deve ser 

visto como um problema de saúde pública.” 

 
Questão 03 

Acerca dos seus propósitos, gerais ou específicos, 

somente é CORRETO afirmar que o texto: 

 

a) Defende a tese de que a maior parte das pessoas 

que sofrem de problemas mentais têm tendências 

suicidas. 

b) Apresenta o caso japonês de redução das 

ocorrências de suicídio como exemplo de abordagem 

desse tipo de problema. 

c) Reforça o mito, já bastante disseminado, de que 

falar sobre suicídio incita as pessoas a cometer esse 

tipo de ação. 

d) Narra casos de famílias destruídas pelo suicídio e 

descreve as ações implementadas pelo poder público 

para minimizar essas ocorrências. 

 
Questão 04 

Conforme as ideias apresentadas no texto, é 

CORRETO afirmar que: 

 

a) A angústia e o desespero gerados pelas conversas 

sobre suicídio podem desencadear na pessoa a 

vontade de se matar. 

b) O suicídio tem como principal causa a combinação 

de bebidas alcoólicas com remédios para tratamento 

de doenças mentais. 

c) A mudança de comportamento de uma pessoa pode 

ser um importante indício de que ela poderá se 

suicidar. 

d) Pessoas com problemas mentais têm maiores 

propensões a se matar, pois a maior parte dessas 

pessoas tem tendências suicidas. 
 

Questão 05 

Ainda sobre seus objetivos, gerais ou específicos, 

somente é correto afirmar que o texto: 

a) Nega a ideia de que as pessoas que podem cometer 

suicídio apresentam sinais identificáveis pelos que 

participam de seu convívio social. 

b) Endossa a opinião de que discutir o tema do 

suicídio é salutar, pois reduz os sentimentos que 

afligem o indivíduo potencialmente suicida. 

c) Confirma o pensamento popular de que pessoas 

potencialmente suicidas desejam atenção e não 

oferecem riscos a si mesmas. 

d) Contradiz o fato de que, mesmo em países 

desenvolvidos, como o Japão, os casos de suicídio são 

bastante frequentes. 

 
Questão 06 

A respeito do trecho: “Segundo a OMS, 90% das 

pessoas que se suicidam apresentavam algum 

desequilíbrio, como depressão, transtorno bipolar, 

dependência de substâncias e esquizofrenia – e 10% 

a 15% dos que sofrem de depressão tentam acabar 

com a vida”, e das regras de concordância verbal, é 

CORRETO afirmar que: 

 

a) Se a forma verbal “apresentavam” for substituída 

pela forma “apresentava”, haverá prejuízo para a 

correção gramatical do período. 

b) A forma verbal “sofrem” poderia ser substituída 

por “sofre”, sem prejuízo para a correção gramatical 

ou para os sentidos do período. 

c) Se a forma verbal “tentam” for substituída pela 

forma “tenta”, não haverá prejuízo para a correção 

gramatical do período. 

d) A forma verbal “suicidam” poderia ser substituída 

por “suicida”, sem prejuízo para a correção 

gramatical ou para os sentidos do período. 
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Questão 07 

Assinale a alternativa em que as alterações feitas no 

período mantêm a correção gramatical e o sentido 

original do texto. 

 

a) Apesar de ainda ser alto, o número de japoneses 

que se suicidam ao ano caiu gradativamente. / O 

número de japoneses que se suicidam ao ano caiu 

gradativamente, apesar de ainda ser alto. 

b) “O desafio é cuidar das doenças mentais como 

cuidamos das outras doenças.” / O desafio é cuidar 

das outras doenças como cuidamos das doenças 

mentais. 

c) “Doença mental é apenas mais uma doença – e uma 

que pode causar o suicídio.” / Doença mental é mais 

uma doença – e uma que apenas pode causar o 

suicídio. 

d) “Até o fim dos anos 1990, o suicídio era 

considerado tabu.” / No fim dos anos 1990, até o 

suicídio era considerado tabu. 

 
Questão 08 

O sinal indicativo de crase está CORRETAMENTE 

empregado somente no item: 

 

a) Uma pessoa fragilizada por uma depressão ou 

outro problema psíquico dificilmente estará disposta 

a encarar uma mudança inesperada. 

b) À mudança de comportamento é o momento em 

que a gente se aproxima da pessoa para saber o que 

está acontecendo. 

c) O maior coeficiente de suicídio se dá por transtorno 

de humor associado à utilização de substâncias 

psicoativas. 

d) Por isso, é preciso ficar atento quando à pessoa 

demonstra zero interesse na vida ou nos outros. 

 
Questão 09 

Os sinais de pontuação estão CORRETAMENTE 

empregados somente no item: 

 

a) Outra medida, é retirar acesso de ferramentas 

potencialmente destrutivas dentro de casa – como 

arma, remédios e substâncias tóxicas – para evitar o 

uso delas em um impulso. 

b) A mudança de comportamento é o momento em 

que a gente se aproxima da pessoa para saber o que 

está acontecendo, porque quem sabe dividindo ela vai 

entender, que é só uma fase. 

c) A simulação de melhora é comum em diversos 

casos de suicídio; então, se uma pessoa que 

normalmente é deprimida parecer subitamente alegre, 

é importante acompanhá-la para garantir que ela não 

tentará o suicídio. 

d) O adolescente apresenta, outros sintomas, ele vai 

se trancar no quarto, não vai falar com ninguém; isso 

vai ser entendido como fenômeno da adolescência 

normal, já que ele não consegue expressar seu 

sofrimento de uma forma clara. 

 
Questão 10 

A substituição da expressão destacada pela expressão 

posta entre parênteses mantém a correção gramatical 

do período e os sentidos originais do texto somente 

no item: 

 

a) “APESAR DE AINDA SER alto, o número de 

japoneses que se suicidam ao ano caiu 

gradativamente, [...]” (Ainda que seja). 

b) “A PARTIR DESSE pico, filhos de vítimas foram 

à imprensa pedir atenção para o assunto [...]” (A 

despeito desse). 

c) “DE FATO, entre todos os fatores de risco, o maior 

previsor de suicídio é a ocorrência de doenças 

mentais.” (É fato). 

d) “PARECE ÓBVIO QUE o assunto deve ser visto 

como um problema de saúde pública.” (É latente 

que). 

 

Questão 11 

No que se refere à improbidade administrativa e às 

disposições da Lei, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, 

caberá a autoridade administrativa responsável pelo 

inquérito representar ao Ministério Público, para a 

indisponibilidade dos bens do indiciado. 

b) A posse e o exercício de agente público ficam 

condicionados à apresentação de declaração dos bens 

e valores que compõem o seu patrimônio privado, a 

fim de ser arquivada no serviço de pessoal 

competente. 

c) A declaração de bens será anualmente atualizada e 

na data em que o agente público deixar o exercício do 

mandato, cargo, emprego ou função. 

d) Todas estão corretas. 

 
Questão 12 

Acerca da Improbidade Administrativa, marque a 

alternativa CORRETA:  
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a) Constitui ato de improbidade administrativa que 

importa enriquecimento ilícito receber, para si ou 

para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou 

qualquer outra vantagem econômica, direta ou 

indireta, a título de comissão, percentagem, 

gratificação ou presente de quem tenha interesse, 

direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado 

por ação ou omissão decorrente das atribuições do 

agente público. 

b) Constitui ato de improbidade administrativa que 

importa enriquecimento ilícito perceber vantagem 

econômica, direta ou indireta, para facilitar a 

alienação, permuta ou locação de bem público ou o 

fornecimento de serviço por ente estatal por preço 

inferior ao valor de mercado. 

c) Constitui ato de improbidade administrativa que 

causa prejuízo ao erário permitir ou facilitar a 

aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por 

preço superior ao de mercado. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

Questão 13 

Conforme o que dispõe a Constituição Federal no 

Capítulo VII “Da Administração Pública” o concurso 

público terá validade: 

 

a) De até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 

período. 

b) De até um ano, prorrogável uma vez, por igual 

período. 

c) De até dois anos, improrrogáveis. 

d) De até um ano, improrrogáveis. 

Questão 14 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, 

versa sobre os Princípios Básicos da Administração 

Pública. Em relação ao tema, analise os itens a seguir: 

I. Segundo Hely Lopes Meirelles, o princípio da 

legalidade compreende a obrigação de cumprir com 

os preceitos da Lei e do Direito (Lei 9.784/99), ou 

seja, além da Lei, deve o administrador cumprir 

também com os princípios de direito. 

II. Cumprir a lei na frieza de seu texto não basta. A 

administração deve ser orientada pelos princípios de 

Direito e Moral, para que, ao legal, se junte o honesto 

e o conveniente. Esse é o fundamento do Princípio da 

Moralidade. 

III. O Princípio da Publicidade proíbe qualquer 

forma de promoção pessoal de agentes e autoridades 

em cima de feitos, obras ou serviços públicos. Não 

pode o nome da autoridade ser vinculado ao da 

Administração Pública como responsável pelos feitos 

e obras públicas. 

IV. O Princípio da Eficiência exige que a 

Administração atue com presteza, perfeição e sempre 

tenha por objetivo o atingimento de resultados 

práticos (busca pelo interesse público). Também 

chamado de princípio da boa-administração. Aqui, a 

Administração não deve se contentar em exercer seus 

atos dentro da legalidade, mas buscando resultados 

positivos para o serviço público. 

Analisados os itens expostos, é CORRETO afirmar 

que: 

a) Apenas o item I está incorreto.   

b) Apenas o item II está incorreto. 

c) Apenas o item III está incorreto.  

d) Apenas o item IV está incorreto. 
 

Questão 15 

Acerca dos Poderes Administrativos assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

a) O Poder Vinculado é o poder que a Administração 

tem de praticar atos administrativos com 

discricionariedade, usando da conveniência e 

oportunidade. 

b) O Poder Hierárquico é aquele através do qual a lei 

permite à Administração Pública aplicar penalidades 

às infrações funcionais de seus servidores e demais 

pessoas. 

c) O Poder Discricionário concede à Administração 

o poder de praticar atos administrativos, valorando a 

oportunidade e conveniência do ato discricionário, 

estabelecendo dentro dos limites legais, seu conteúdo. 

d) O Poder Regulamentar é a faculdade que dispõe a 

Administração de condicionar e restringir o uso e 

gozo de bens, atividades e direitos individuais em 

benefício da coletividade.  

 

Questão 16 

Um redator digitou em certo dia, as 40 primeiras 

páginas de um livro. A partir desse dia, ele digitou a 

cada dia tantas páginas quanto havia digitado no dia 

anterior mais 10 páginas. Se o redator trabalhou 5 

dias, então ele digitou: 

a) 200. 

b) 250. 

c) 300. 

d) 350. 
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Questão 17 

Uma mãe tem 42 anos e seus filhos 9, 10 e 11 anos. 

Daqui a 11 anos, a soma das idades dos três filhos 

menos a idade da mãe será de: 

a) 13 anos. 

b) 12 anos. 

c) 11 anos. 

d) 10 anos. 

10 anos 

 

Questão 18 

Uma cozinheira começou a fazer o jantar às 16h e 

30min. Logo esse tempo em horas é: 

a) 16,3 horas. 

b) 16,5 horas. 

c) 16,7 horas. 

d) 16,6 horas. 

 

Questão 19 

O correio eletrônico (e-mail) é o serviço básico de 

comunicação na rede. Ele é muito rápido, envia e 

recebe mensagens em questão de minutos. Enviar 

dados via correio eletrônico é muito fácil. Tudo o que 

você precisa é ter acesso a rede, dispor de um 

programa de correio eletrônico e conhecer o endereço 

da pessoa com quem deseja se comunicar. NÃO é um 

programa de correio eletrônico: 

a) Netscape Navigator. 

b) Outlook Web App. 

c) Entourage 2008 Web Services Edition. 

d) Outlook 2011 para Mac. 
 

Questão 20 

No Word 2013, se um documento estiver aberto e for 

pressionada a tecla F1, abrirá a janela: 

 

a) Substituir.   b) Ajuda.   

c) Localizar.    d) Navegação.  

 

 

 

 

 

 

Questão 21 

A secretaria escolar é a ponte entre as ações da gestão 

escolar e os demais integrantes da escola e da 

comunidade escolar. Integrar o grupo gestor de uma 

escola implica numa ação refletida, consciente e 

comprometida com a construção da escola que todos 

queremos. O trabalho neste setor exige que os 

funcionários: 

 

a) Trabalhem de maneira individualizada. 

b) Não sintam necessidade de mantar comunicação 

direta. 

c) Trabalhem de forma coletiva. 

d) Não precisam utilizar tecnologias. 

 

Questão 22 

É um instrumento de registro onde se verifica e avalia 

de forma individual, contínua e diária, a evolução da 

aprendizagem. Ela serve para que professores possam 

acompanhar o progresso de cada aluno: 

 

a) Ficha de acompanhamento individual do aluno. 

b) Agenda semanal da coordenação escolar. 

c) Matrícula escolar. 

d) Conselho de Classe. 

 

Questão 23 

O documento que comprova a vida escolar do 

estudante, onde são registradas as avaliações, a 

frequência e a carga horária cumprida é: 

 

a) O Regimento Geral Escolar. 

b) A Agenda Semanal. 

c) O Histórico Escolar. 

d) A Ficha de Ações individualizadas. 

 

Questão 24 

Diploma e certificado são documentos que 

comprovam a formação e servem como porta de 

entrada no mercado de trabalho. São características 

dos mesmos, respectivamente: 

 

a) Documento próprio de Planejamento ou eventos 

rápidos e documento formal para qualquer tipo de 

graduação. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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b) Controle de aprovação formal e verificação de 

participação em congressos. 

c) Ambos possuem a mesma função e possuem 

nomenclaturas diferentes de acordo com a região em 

que são emitidos. 

d) Documento formal emitido por instituições de 

ensino com cursos reconhecidos pelo MEC e 

documento registrado na própria instituição que 

atesta que seu titular participou de algum evento. 

 

Questão 25 

Trabalha o registro sistemático dos fatos e dados 

relativos à vida escolar do aluno e da unidade escolar, 

com a finalidade de assegurar, em qualquer época, a 

verificação da identidade de cada aluno, da 

regularidade de seus estudos, da autenticidade de sua 

vida escolar e do funcionamento da escola: 

 

a) Histórico escolar. 

b) Arquivamento. 

c) Escrituração escolar. 

d) Expediente interno. 

 

Questão 26 

Atesta que o aluno está matriculado e frequentando 

uma instituição de ensino. Neste documento deve 

constar: identificação do aluno, ano, série, curso e ano 

letivo. Estamos nos referindo a: 

 

a) Declaração de matrícula, somente. 

b) Declaração de matrícula e frequência. 

c) Declaração de transferência. 

d) Histórico geral. 

 

Questão 27 

A melhor opção que define o aproveitamento de 

estudos é: 

 

a) Organização de disciplinas que o aluno pretende 

realizar em um único semestre. 

b) Opção disponível para o aluno que já cursou 

disciplina equivalente em uma graduação anterior ou 

em instituição de ensino da qual se transferiu. 

c) Controle de conteúdo já realizado e que está 

anexado ao histórico escolar. 

d) Opção de repetir uma disciplina quando o aluno 

não sente que atingiu o conhecimento mínimo 

necessário do conteúdo. 

 

Questão 28 

Relacionado a forma de escrita de Redação oficial, 

uma ata deve possuir as seguintes características, 

EXCETO: 

  

a) Não pode possuir rasuras ou emendas. 

b) Não pode possuir parágrafos. 

c) Por ser direta, deve conter abreviaturas e 

expressões. 

d) Deve ser usado verbo no pretérito perfeito do 

indicativo.  

 

Questão 29 

As correspondências oficiais se distinguem mais pela 

finalidade do que pela forma. Qual dos documentos 

tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais 

pelos órgãos da Administração Pública entre si e 

também com particular? 

 

 

a) Ofício. 

b) Carta. 

c) Ata. 

d) Memorando. 

 

Questão 30 

O Relatório contém informações sobre tarefas 

executadas e/ou sobre fatos ou ocorrências, inquéritos 

e sindicâncias. Sobre a estrutura do Relatório assinale 

a opção que apresenta característica do 

Desenvolvimento: 

  

a) Relato minudente dos fatos apurados. 

b) Indicação do fato investigado, do ato ou da 

autoridade que determinou a investigação. 

c) Enuncia o propósito do relatório. 

d) Recomendações de providências ou medidas 

cabíveis. 

 

Questão 31 

A formação dos estudos para aqueles indivíduos que 

não concluíram durante o tempo normal de 

aprendizado está corretamente representada no item: 

 

a) Ensino Superior presencial.  

b) Ensino Regular para pessoas fora da faixa etária. 
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c) Estudos particulares residenciais. 

d) Ensino Supletivo.  

 

Questão 32 

Os Princípios Arquivísticos constituem o marco 

principal da diferença entre a arquivística e as outras 

ciências documentárias. É característica do Princípio 

da Proveniência: 

 

a) É a qualidade segundo a qual os arquivos espelham 

a estrutura, funções e atividades da entidade 

produtora/acumuladora em suas relações internas e 

externas. 

b) Os arquivos devem ser organizados em obediência 

à competência e às atividades da instituição ou pessoa 

legitimamente responsável pela produção, 

acumulação ou guarda dos documentos. 

c) Os fundos de arquivo devem ser preservados sem 

dispersão, mutilação, alienação, destruição não 

autorizada ou adição indevida.  

d) Todo procedimento ou tratamento empreendido 

em arquivos pode ser revertido, se necessário. 

 

Questão 33 

Sobre o registro das correspondências recebidas, 

pode-se utilizar protocolo seguindo padrão 

tradicional.  Esse modelo está apresentado abaixo, 

EXCETO em: 

a) Emitente. 

b) Destinatário. 

c) Observações. 

d) Tipo de Correspondência. 

 

Questão 34 

A Folha de pagamento possui três funções. Assinale 

a opção que descreve corretamente estas funções: 

 

a) Operacional, contábil e fiscal.  

b) Política, contábil e social. 

c) Ética, moral e social. 

d) Operacional, descritiva e moral. 

 

Questão 35 

O Setor de Escrituração é de responsabilidade do 

Secretário Escolar e organizado de modo a permitir a 

verificação de documentos referentes às atividades 

técnico-pedagógicas. Com isso, o setor de 

escrituração consta de:  

 

a) Livro de registro de matrícula. 

b) Prontuário de profissionais da educação. 

c) Fichas coletivas. 

d) Pasta de atividades militares. 

 

Questão 36 

De acordo com o artigo 42 do Regimento escolar, as 

pastas de relatórios de professores e pastas de 

correspondências expedidas fazem parte:  

 

a) Do setor de escrituração. 

b) Do setor de arquivo.  

c) Do setor pessoal. 

d) Do setor administrativo.  

 

Questão 37 

O Regimento escolar propõe um Setor de Protocolo, 

este possui como característica:  

 

a) É o local definido para toda solução de problemas. 

b) Local onde são organizadas as estruturas de uma 

escola. 

c) É organizado com toda a documentação referente 

à entrada e saída de documentos e correspondências. 

d) Estabelecer reuniões presenciais com os pais de 

alunos. 

  

Questão 38 

O termo Classificar em Escrituração Escolar 

significa, corretamente: 

 

a) Classificar o nível intelectual de cada aluno 

matriculado. 

b) Estabelecer padrões para disponibilizar mapas de 

classe e evitar a repetência para os mais prejudicados. 

c) Criar uma lista com todas as ações que o aluno 

deve realizar durante o ano letivo. 

d) Matricular o aluno no ano adequado a seu nível de 

competência, respeitada a correlação idade/série.  

 

Questão 39 

A secretaria escolar é importantíssima na dinâmica de 

uma escola. É através do correto lançamento e da 

efetivação dos chamados registros escolares que são 

verificados: 
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a) A antecipação de uma vida escolar. 

b) O desenvolvimento do ensino do docente. 

c) Os direitos de um candidato à matrícula. 

d) O autodesenvolvimento sem necessidade de 

acompanhamento. 

 

Questão 40 

Sobre arquivamento de um documento oficial, 

quando unimos documentos ou processos em caráter 

definitivo devemos realizar: 

a) Uma anexação.  

b) Uma condensação. 

c) Cópia dupla. 

d) Extinção de pelo menos um arquivo.  

 

 


