
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 10/2017 – PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

 

1 
 

CARGO: SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 10/2017 – PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

 

3 
 

CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Assinale a alternativa que apresenta a sequência que completa corretamente as frases apresentadas 

abaixo: 

I – Eu ____________ música todas as noites.  

II – Ontem eu _____________ uma série de exercícios. 

III – Não tenho a intenção de esconder nada, assim que seus pais chegarem ___________ o fato 

ocorrido. 

a) houvia – fiz – contarei  

b) ouvia – fiz – contarei    

c) houvia – fez – contaremos  

d) ouvia – fez - contará 

e) ouço – farei - contarás 

Atenção! O texto abaixo será subsídio para as questões 2 e 3: 

Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si 

É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti 

É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz 

É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós 

É saber se sentir infinito 

Num universo tão vasto e bonito, é saber sonhar 

Então fazer valer a pena 

Cada verso daquele poema sobre acreditar 
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2 - Observe as palavras em destaque no trecho da canção Trem Bala de Ana Vilela: 

a) Os dois vocábulos em destaque exercem a função sintática de adjetivos. 

b) Os dois vocábulos em destaque exercem a função sintática de numerais. 

c) Os dois vocábulos em destaque exercem a função sintática de substantivos. 

d) Os dois vocábulos em destaque exercem a função sintática de advérbios. 

e) Os dois vocábulos em destaque exercem a função sintática de verbos. 

3 - A palavra que pode substituir o vocábulo em destaque, sem alteração de sentido está em: 

É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti 

a) reza  

b) vela  

c) ora 

d) trabalha 

e) negligencia  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - Considere a expressão: . O valor de  é: 

a)  

b)  

c) 24 

d) 28 

e)  

5 - Paulo mora em Ipumirim-SC e em um final de semana quer visitar alguns amigos na Praia dos 

Ingleses, litoral Catarinense. A viagem de ida e volta de ônibus, deslocamento local com táxi e outros 

gastos, custará aproximadamente R$ 270,00. Paulo pretende ir com seu carro, que faz em média 13 

quilômetros com um litro de gasolina. O preço médio da gasolina é de R$ 3,90 e ele calcula que terá 

que rodar com seu carro, aproximadamente, 975 quilômetros.  Paulo decidiu viajar de carro pois dois 
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amigos propuseram ir junto e vão repartir igualmente todos os gastos. Levando em conta o desgaste 

do veículo e outras eventuais despesas, Paulo calcula que irá gastar mais R$ 124,50. Dessa forma 

Paulo irá: 

a) Economizar R$ 131,00 

b) Gastar R$ 147,00 a mais 

c) Gastar o mesmo que fosse de ônibus 

d) Gastar apenas R$ 15,00 a mais 

e) Economizar R$ 195,00 

6 - Em uma granja um lote de 150 suínos comem 3000 quilogramas de ração em 5 dias. Outro lote de 

200 suínos com as mesmas características que o anterior, irão comer em 30 dias: 

a) 28 toneladas de ração 

b) 18 toneladas de ração 

c) 17 toneladas de ração 

d) 24 toneladas de ração 

e) 21 toneladas de ração 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - O Brasil, como país emergente, possui significativa demanda energética em crescimento. Por esse 

motivo, deve-se definir a fonte de energia, com os menores impactos ambientais e sociais sem 

impedir a expansão. Essa conjuntura gera conflitos entre ambientalistas, governo, população e 

empresas. Nos últimos anos, a matriz energética brasileira vem-se diversificando, sobretudo com a 

incorporação dos agrocombustíveis, como o etanol. O principal produto empregado na fabricação 

desse agrocombustível no Brasil é a(o):  

a) cana-de-açúcar 

b) erva-mate 

c) cera de carnaúba 

d) coco de babaçu 

e) açaí  
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8 - Os intensos conflitos e guerras civis, a violação dos direitos humanos e as más condições de vida 

têm levado milhares de pessoas, dos mais diversos países, a fugirem para outras localidades. Apesar 

de enfrentarem riscos na saída de seus países, que acontece principalmente pelo mar mediterrâneo, 

as suas dificuldades não terminam com a imigração. Em várias nações esses seres humanos nem 

sequer são acolhidos. Nos últimos cinco anos, a guerra da Síria já vitimou centenas de milhares de 

pessoas e gerou o fenômeno conhecido como crise dos: 

a) apátridas. 

b) repatriados. 

c) refugiados. 

d) expatriados. 

e) anistiados. 

9 - Nos Estados modernos vigora um sistema de repartição do poder governamental em três esferas 

de atuação. Aquele que tem a seu cargo as funções políticas e administrativas de um Estado é o 

poder:  

a) Câmara 

b) Legislativo 

c) Executivo 

d) Judiciário 

e) Moderador 

10 - O presidente Michel Temer bem que tentou abrir a Reserva Nacional de Cobre e Associados 

(Renca), na floresta amazônica, para a exploração das mineradoras a toque de caixa. Mas, a reação de 

ambientalistas e da comunidade internacional foi tão grande que ele precisou voltar atrás, pelo menos 

por enquanto. Na segunda-feira, 25 de setembro, o Governo anunciou a extinção total do decreto que 

previa a abertura da Renca, para a entrada de empresas de mineração que cobiçavam ouro, cobre e 

outros tesouros na região. A decisão foi publicada nesta terça-feira, 26 de setembro, no Diário 

Oficial. (https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/25/politica/1506372008_097256.html).  

https://brasil.elpais.com/tag/michel_temer/a
https://brasil.elpais.com/tag/renca_reserva_nacional_cobre_asociados/a
https://brasil.elpais.com/tag/renca_reserva_nacional_cobre_asociados/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/24/politica/1503605287_481662.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/25/politica/1506372008_097256.html
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Segundo o Ministério de Minas e Energia, o governo retomará o debate sobre exploração mineral da 

área "mais à frente". A área, com mais de 4 milhões de hectáres, fica entre os estados do -

______________________ e do ________________ e tem tamanho equivalente ao da Dinamarca. 

Os minerais ali encontrados têm grande valor no mercado internacional, pois as jazidas são ricas em 

cobre, ouro, titânio, tântalo e tungstênio, considerados minerais nobres. 

(https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml)  

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a informação:  

a) Amapá; Pará. 

b) Acre; Amazonas. 

c) Acre; Roraima. 

d) Amazonas; Amapá. 

e) Roraima; Pará. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

SECRETÁRIO DE ESCOLA 

11 - Empregar corretamente os pronomes de tratamento em Redações Oficiais são essenciais para o 

profissional que irá trabalhar com o processo de comunicação escrita nas organizações. Marque a 

alternativa que corresponde ao pronome de tratamento adequado para as seguintes autoridades 

respectivamente: Vice-Presidente da República, Reitor de Universidade e Arcebispo:  

a) Vossa Excelência Reverendíssima; Vossa Magnificência; Vossa Excelência. 

b) Vossa Magnificência; Vossa Excelência Reverendíssima; Vossa Excelência. 

c) Vossa Excelência; Vossa Magnificência; Vossa Excelência Reverendíssima. 

d) Vossa Excelência Reverendíssima; Vossa Excelência; Vossa Magnificência. 

e) Vossa Magnificência; Vossa Excelência; Vossa Excelência Reverendíssima. 

 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/governo-federal-quer-extinguir-area-de-reserva-para-mineracao-ao-sul-do-amapa.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml
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12 - Memorando é um gênero textual comum nas comunicações internas oficiais de instituições, 

empresas e órgãos públicos. Os memorandos servem como um meio de transmitir uma informação 

para funcionários de um mesmo local de maneira rápida e menos burocrática. Para isso, as respostas 

deste ato administrativo devem ser feitas no próprio memorando, evitando o acúmulo de 

documentações. A principal particularidade deste gênero textual é a objetividade. Por fazer parte da 

comunicação interna, o memorando deve ser feito com uma linguagem breve, direta e precisa. 

De modo geral, a ordem sequencial CORRETA de um memorando deve ser:  

a) Vocativo; Título; Texto; Fecho. 

b) Data; Título; Texto; Assunto. 

c) Título; Assunto; Destinatário; Remetente. 

d) Número do memorando; Assunto; Destinatário; Vocativo. 

e) Número do memorando; Destinatário; Remetente; Assunto; Texto e Assinatura.  

13 - O Educacenso é uma radiografia detalhada do sistema educacional brasileiro. A ferramenta 

permite obter dados individualizados de cada estudante, professor, turma e escola do país, tanto das 

redes públicas (federal, estaduais e municipais) quanto da rede privada. O Educacenso é um sistema 

que visa coletar, organizar, transmitir e disseminar os dados censitários. Para isso, mantém um 

cadastro único de escolas, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula, em uma base de 

dados centralizada no INEP, possibilitando maior rapidez na atualização das informações. A 

periodicidade, a forma de envio e o responsável pelo preenchimento dos dados da Educacenso são, 

respectivamente: 

a) a cada dois anos; on-line, pelo respondente de cada escola previamente cadastrado no 

sistema. 

b) anualmente; por formulários próprios enviados às escolas; pelo respondente de cada escola 

previamente cadastrado no sistema. 

c) anualmente; on-line; pelo respondente de cada escola previamente cadastrado no sistema. 

d) anualmente; on-line; exclusivamente pelo diretor da Escola. 
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e) cada dois anos; por formulários próprios enviados às escolas; exclusivamente pelo diretor da 

Escola. 

14 - Considere a figura a seguir, que ilustra o acesso ao site do Ministério de Educação –MEC 

disponível na Internet. 

 

Com relação ao endereçamento de recursos da Internet, analise as afirmativas que seguem:  

I- http://www.mec.gov.br/home/ é uma URL (Uniform Resource Locator). 

II- home é o local, de endereçamento lógico ou físico, onde se encontra o recurso (ex.: arquivo) 

dentro do servidor. 

III- www.mec.gov.br é o domínio principal que indica o endereço do servidor. 

Está CORRETO o que se afirma em:  

a) Somente I. 

b) Somente II. 

c) Somente III. 

d) Somente I e II. 

e) As alternativas I; II e III.  

http://www.mec.gov.br/home/
http://www.mec.gov.br/
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15 - Atualmente existe uma infinidade de sistemas de armazenamento em nuvem que vieram para 

facilitar o acesso de arquivos e execução de diferentes tarefas pela internet. São dispositivos de 

armazenamento nas nuvens: 

I- Google Drive 

II- OneDrive 

III- Disco Rígido 

IV- Dropbox 

V- Pen drive 

As alternativas CORRETAS são:  

a) As alternativas I; II; III; IV e V. 

b) Apenas I; II e IV. 

c) Apenas I; II; III e V. 

d) Apenas I, III e IV. 

e) Apenas I e IV. 

16 - O histórico escolar de um aluno matriculado regularmente numa escola deverá obrigatoriamente 

se assinado: 

a) Pelo Diretor. 

b) Pelo Diretor e Secretário Geral. 

c) Pelo Secretário Geral. 

d) Pelo Diretor e Vice- Diretor. 

e) Pelo Diretor e Professor. 

17 - Ser cordial, explicar claramente as solicitações, atender bem é tudo que se espera de uma pessoa 

que esteja exercendo o papel de lidar com o público. Para que isso ocorra, devemos adotar as 

seguintes práticas, EXCETO: 
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a) prestar atenção à solicitação do outro, sabendo ouvir com paciência, e atender às pessoas 

sem privilégios. 

b) esquivar-se de pessoas que não sabem se expressar e vêm mal vestidas. 

c) entender que a comunicação se dá em se adaptar às situações, ao tema, às pessoas 

envolvidas. 

d) perceber que qualquer informação da parte de quem faz um atendimento depende do 

conhecimento sobre o outro. 

e) evitar mal-entendidos para que não ocorram ruídos na comunicação e concentrar-se na 

interação, ouvindo o outro com atenção. 

18 - No tocante o uso do Microsoft Word podemos inserir número de páginas nos textos, isso para 

proporcionar maior organicidade do layout do documento. Para fazer isso como se deve proceder: 

a) Inserir, número de páginas, escolhe o modelo e a formatação desejada. 

b) Layout da página, escolhe o modelo e a formatação desejada. 

c) Exibição, número de páginas, escolhe o modelo e a formatação desejada. 

d) Referências, inserir, número de páginas. 

e) Layout da página, inserir número de páginas. 

19 - É de responsabilidade da Secretária da Escola o controle das atividades administrativas, tais 

como: 

I- Registro da vida escolar do aluno. 

II- Preparação da correspondência interna e externa à escola. 

III- Guarda da documentação, bem como o processamento das informações que circulam interna e 

externamente à escola. 

Assinale a alternativa cujas afirmativas estão CORRETAS: 

a) Apenas I. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 10/2017 – PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

 

12 
 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II.  

e) As alternativas I; II e III. 

20 - Ata é um registro escrito sobre todos os acontecimentos e assuntos debatidos durante uma 

reunião. A ata se configura como uma modalidade textual da linguagem escrita, utilizada 

principalmente no contexto profissional para manter o registro de decisões e argumentos que foram 

previamente apresentados durante as reuniões. Por ter uma utilização formal, as atas apresentam um 

conjunto de normas de produção, que constituem a chamada “redação técnica”. Levando em 

consideração a redação de atas assinale a alternativa CORRETA. 

a) A ata de abertura do ano letivo tem como objetivo registrar o encerramento do ano letivo. 

b) A ata deve ser redigida no tempo verbal presente do indicativo. 

c) Em atas manuscritas, se houver engano e for percebido imediatamente, o secretário deve 

rasurar o documento. 

d) A ata é um documento de valor jurídico, exigindo, portanto, a abertura de 1,5cm de 

parágrafo a cada nova frase. 

e) Em uma ata os números devem ser escritos por extenso ou traduzidos em palavras entre 

parênteses. 

 


