LITTERIS Concursos Públicos

LÍNGUA PORTUGUESA /
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
Leia o texto a seguir e responda às questões 1 a 6.

QUESTÃO 1
Segundo o autor do texto, Leo Fraiman, para vencer os
desafios de um mercado de trabalho cada vez mais
globalizado e dinâmico, é recomendado aos jovens que

Desafios do mercado de trabalho
(A)
O mercado de trabalho vem mudando em uma velocidade
enorme. Educadores que buscam orientar seus alunos sobre
o futuro buscam meios de se manterem atualizados sobre o
assunto. A cada ano, descobertas são feitas e novidades não
param de aparecer. Com elas surgem novas profissões, novas
demandas de trabalho. Por outro lado, algumas ocupações
desaparecem.
Mesmo em época de pleno emprego, as empresas
encontram enormes dificuldades de contratar pessoas
qualificadas no Brasil. Existem profissionais com pouco
conhecimento técnico necessário para exercer as muitas
funções. Outros profissionais, por sua vez, precisam
desenvolver habilidades pessoais e os valores considerados
necessários pelas empresas para enfrentar a complexidade do
mercado atual.
O período de escolha profissional é um caminho repleto de
obstáculos a serem vencidos. O adolescente pode receber
influências e pressões familiares, ser muito cobrado, ouvir
"verdades prontas" de muitas pessoas que desejam opinar
sobre o que ele deve fazer para o resto da vida. Além disso, a
adolescência é um período de dúvidas e angústias
naturalmente, sobre si mesmo, o grupo, o próprio corpo, entre
milhares de outras questões. Poder contar com o apoio de um
orientador, um educador que se coloca à disposição para
pesquisar e aconselhar sobre a escolha profissional, pode ser
muito favorável para esse aluno.
Muitos jovens escolhem uma profissão sem vontade real,
baseados em falsas ideias, nas expectativas dos pais ou em
aspirações de conquistas materiais. Por isso, lhes falta o que
chamo de "brilho nos olhos". E não são esses os profissionais
que o mercado de trabalho brasileiro quer e precisa para
vencer os desafios impostos por um mundo cada vez mais
globalizado, interligado, dinâmico e mutável.
A nova realidade do mercado de trabalho cada vez mais
demanda pessoas pensantes, capazes de analisar o cenário e
de pensar em maneiras de transformá-lo e melhorá-lo, e
reflexivas, que inovem com criatividade, alegria e mobilidade.
Aquelas que têm alta identificação entre suas metas
pessoais e o estilo de vida da profissão escolhida, que fazem
acontecer, que possuem visão empreendedora e que
entregam resultados, são pessoas integradas com a sua
comunidade.
Assim, um papel vital do educador no contexto atual é
estimular seus alunos a, desde cedo, manter uma atitude
positiva e proativa para a construção da própria vida, a
escolher focar a mente naquilo que é positivo. Um exemplo de
estratégia prática é falar sobre assuntos relacionados ao
mercado de trabalho durante as aulas. Por que não abordar o
tema das novas tecnologias em uma aula de redação? Ou
sobre as tendências migratórias em uma aula de geografia?
Com iniciativas como essas, as aulas expositivas se tornam
mais interessantes, dinâmicas e atuais, conversando
diretamente com a realidade e com o futuro de seus alunos. E
você, tem pensado a respeito de como pode colaborar para
ajudá-los?
(Texto escrito por Leo Fraiman)

recebam orientações de seus pais quanto ao caminho
profissional a ser seguido.
(B) se preparem para enfrentar a concorrência dos colegas
de trabalho.
(C) observem a questão financeira ao escolher o seu
emprego.
(D) desenvolvam
habilidades
pessoais
e
valores
considerados necessários para enfrentar a nova
realidade do mercado de trabalho.
QUESTÃO 2
Sobre as mudanças do mercado de trabalho, é INCORRETO
afirmar que
(A) a velocidade é um fator intrínseco à mudança.
(B) novas descobertas desencadeiam novas profissões.
(C) conhecimento técnico é dispensável no exercício das
novas funções.
(D) capacidade de pensar e analisar o cenário são
competências pessoais demandadas no novo mercado
de trabalho.
QUESTÃO 3
Na frase “Por isso, lhes falta o que chamo de "brilho nos
olhos".”, o termo em destaque foi utilizado no sentido de
(A)
(B)
(C)
(D)

proatividade.
entusiasmo.
integridade.
criatividade.

QUESTÃO 4
Sobre o papel do educador no contexto atual do mercado de
trabalho é correto afirmar que
(A)

os caminhos de crescimento para os alunos devem ser
definidos pelo educador.
(B) o tema de novas tecnologias não deve ser abordado em
aulas de redação.
(C) os alunos devem ser estimulados a manterem atitudes
positivas em relação à construção de sua própria vida.
(D) os alunos devem ser treinados para focar sua mente no
novo mercado de trabalho.
QUESTÃO 5
É sinônimo da palavra “aspirações”, destacada no quarto
parágrafo, a palavra
(A)
(B)
(C)
(D)

imposição.
ilusão.
premência.
anseio.

Fonte: https://educacao.uol.com.br/colunas/leo-fraiman/2014/09/18/desafiosdo-mercado-de-trabalho.htm
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QUESTÃO 6

QUESTÃO 11

No período: “Além disso, a adolescência é um período de
dúvidas e angústias naturalmente, sobre si mesmo, o grupo, o
próprio corpo, entre milhares de outras questões.”, o termo
destacado pode ser substituído, sem alterar o sentido, por:

Antes do Novo Acordo Ortográfico, a palavra “infraestrutura”
era separada por hífen, o que não é mais correto. Assinale a
alternativa em que o emprego do hífen em todas as palavras
obedece às novas regras de ortografia.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Ademais.
Visto que.
Todavia.
Logo.

QUESTÃO 7

Anti-sequestro; inter-regional; sem terra; infraestrutura.
Coautor; mal-educado; minissaia; micro-ondas.
Auto sustentável; pára-quedas; couve-flor; ultrassom.
Subemprego; café-com-leite; extra-forte; mal-vestido.

QUESTÃO 12

Analise se o acento gráfico das palavras destacadas está de
acordo com as atuais regras ortográficas, assinalando (V) para
verdadeiro e (F) para falso.

Na frase: “Por mais que a tecnologia evolua, a mente humana
deverá estar por trás dos processos criativos”, assinale a
alternativa que, substituindo o termo destacado no início do
período, lhe altera o sentido.

(
(
(
(
(
(

(A)
(B)
(C)
(D)

)
)
)
)
)
)

Dói demais desapegar daquilo que a gente acredita.
Ela teve uma idéia fantástica.
Eu te perdôo se você me perdoar.
Aquele homem detêm todo o conhecimento.
Está frio! Vamos pôr casacos.
Muitas crianças tem medo de fantasmas.

Ainda que.
Não obstante que.
A não ser que.
Mesmo que.

QUESTÃO 13
A sequência correta é
Assinale a alternativa cuja pontuação da citação está correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

V, F, F, F, V, F.
V, V, F, V, F, V.
F, V, V, V, F, F.
V, F, V, F, V, F.

QUESTÃO 8
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas
corretamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

Execussão; gorjeta; deboche; recorde.
Sujeito; traseira; distorção; subcídio.
Beneficiente; esplêndido; manjericão; permissão.
Consenso; chilique; pretensioso; inexorável.

QUESTÃO 9
Assinale a alternativa em que a oração está totalmente de
acordo com a Norma Padrão da Língua Portuguesa.
(A)

Ainda estava nítido em sua memória os momentos felizes
e o sorriso da esposa.
(B) Deu dez horas no relógio da igreja, quando começou uma
série de explosões.
(C) Dão-se aulas de piano.
(D) Até o final do mês passado, ainda existia itens no
estoque.
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa onde as regras de concordância verbal
estão respeitadas.
(A)
(B)
(C)
(D)

Faz anos que não os vejo.
Eram de se esperar que houvessem falhas no relatório.
Não existe sonhos impossíveis.
Vende-se móveis direto da fábrica.
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“Para superar de verdade nossos problemas, precisamos
nos reinventar. Mergulhar dentro dos próprios
pensamentos e encontrar uma pontinha de esperança
que nos faça querer seguir em frente e parar de chamar
tanta atenção pra algo que, no final das contas, é só
nosso.”
(B) “Para superar, de verdade, nossos problemas,
precisamos nos reinventar. Mergulhar dentro dos
próprios pensamentos, e encontrar uma pontinha de
esperança que nos faça querer seguir em frente, e parar
de chamar tanta atenção pra algo que no final das contas
é só nosso.”
(C) “Para superar de verdade nossos problemas, precisamos
nos reinventar. Mergulhar, dentro dos próprios
pensamentos, e encontrar uma pontinha de esperança,
que nos faça querer seguir em frente, e parar de chamar
tanta atenção pra algo que, no final das contas, é só
nosso.”
(D) “Para superar, de verdade, nossos problemas
precisamos nos reinventar. Mergulhar dentro dos
próprios pensamentos e encontrar uma pontinha de
esperança que nos faça querer seguir em frente e parar
de chamar tanta atenção pra algo que no final das contas:
é só nosso.”
(A)

QUESTÃO 14
Em relação à regência verbal, todas as opções estão corretas,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cheguei a Curitiba.
O filho desobedeceu ao pai.
Simpatizo-me com aquele rapaz.
Prefiro sair a ficar em casa sem fazer nada.
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QUESTÃO 15
Leia a tirinha do famoso gato Garfield e seu dono o Sr. Jon
Arbuckle.

QUESTÃO 19
Todas as palavras ou expressões destacadas abaixo
funcionam primordialmente como elementos de coesão no
texto, EXCETO em
(A)
(B)
(C)
(D)

À medida em que o tempo passava, a dor aumentava.
Ela foi embora e você nem ao menos percebeu.
Farei todos os estudos, logo terei boas notas.
Desaprovou o comportamento do amigo assim que
soube de todos os fatos.

QUESTÃO 20
O humor da tirinha é baseado principalmente
(A)
(B)
(C)
(D)

na característica ambígua da palavra gordo;
na incerteza do Garfield sobre a sua aparência física.
no sentido figurado do termo ilusão de ótica.
na insinuação do Sr. Jon Arbuckle sobre a aparência
física do Garfield.

Assinale a alternativa em que há desvio do padrão culto da
língua.
(A)
(B)
(C)
(D)

O serviço prestado engloba a entrega em domicílio.
O presidente chegará daqui a pouco.
No meu entender, o trabalho estava impecável.
A nível de reconhecimento pessoal, iremos promovê-lo.

QUESTÃO 16
QUESTÃO 21
Considere o uso da palavra bem nas seguintes frases.
Considere as seguintes frases.
I.
II.
III.
IV.

Faça sempre o bem sem olhar a quem.
Os livros estão muito bem organizados.
Senti-me bem mal ao ler a notícia.
Ainda bem!

Assinale a alternativa que indica corretamente a classe de
palavras que pertencem as palavras em negrito.

I.
II.
III.
IV.
V.

Não me mandaram recados.
Emprestar-te-ei os livros.
Deram-lhe mais uma chance.
Não! Tirem-me daqui.
Me permitam um palpite.

A colocação do pronome oblíquo átono está correta em
(A)
(B)
(C)
(D)

I. adjetivo; II. adjetivo; III. advérbio; IV. interjeição
I. substantivo; II. adjetivo; III. pronome; IV. substantivo
I. substantivo; II. advérbio; III. pronome; IV. advérbio
I. substantivo; II. adjetivo; III. advérbio; IV. interjeição

(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III, apenas.
I, III, IV e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
II, IV e V, apenas.

QUESTÃO 17
QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que apresenta ERRO de concordância
nominal.
(A) O eleitor estava quite com a Justiça Eleitoral.
(B) Aquela mulher parecia meia aborrecida.
(C) Os vestidos das madrinhas mostravam tonalidades
verde-esmeralda.
(D) Homens e mulheres desconhecidos foram apreendidos
pela polícia.
QUESTÃO 18
Assinale a alternativa em que a ocorrência da crase está
aplicada corretamente.
(A)
(B)
(C)
(D)

Dirigiu-se àquela sala fechada.
Fui à Londres no ano passado.
Ele chegará em casa após às dez horas.
Fiquei cara à cara com o juiz.
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Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas
da frase abaixo.
Os graduandos que ________ aprovação no curso _________
o diploma de graduação, que será ________ na colação de
grau.
(A)
(B)
(C)
(D)

obtiveram – requiseram – entregado
obtiveram – requereram – entregue
obteram – requiseram – entregue
obtiveram – requisitaram – entregado

QUESTÃO 23
Em relação ao plural dos nomes compostos, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

guarda-chuva – guarda-chuvas.
má-formação – má-formações.
guarda-noturno – guardas-noturnos.
abaixo-assinado – abaixo-assinados.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 27

Considere o seguinte trecho.

O valor de 𝑥 na equação

Eu tô te seguindo
Eu tô te amando
Eu encontrei a razão
Que faz a gente flutuar
E ter coragem pra se aventurar
Pro meu destino
Eu tô desenhando
Dentro do meu coração
Os meus dias com você
Pra fazer o amor acontecer
Munhoz e Mariano. “Tô Te Amando”

Na letra da música “Tô te Amando”, o uso dos verbos seguir,
amar e desenhar no gerúndio cria um efeito de
(A)
(B)
(C)
(D)

estabilidade.
pontualidade.
dinamicidade.
finalidade.

QUESTÃO 25
Analise a figura abaixo do autor Erinaldo da Silva (Lila)

(A)
(B)
(C)
(D)

1

1

+4=
2

𝑥
15

é:

10
11,25
12
13,75

QUESTÃO 28
Uma sequência numérica é formada pelos seguintes números:
1, 3, 9, 27, 81
O próximo número desta sequência é
(A)
(B)
(C)
(D)

149.
165.
197.
243.

QUESTÃO 29
Um time de voleibol ganhou 40 jogos de 60 disputados. Ainda
faltam 32 jogos para terminar o campeonato. Assinale a
alternativa que indica quantos jogos o time ainda precisa
ganhar para terminar o campeonato com um recorde de 75%
dos jogos ganhos.
(A)
(B)
(C)
(D)

25
26
28
29

QUESTÃO 30
Se a média aritmética dos números 8, 11, 25 e p é igual a 15,
então 8 +11 + 25 + p é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
Quanto às características, o texto pertence ao gênero
(A)
(B)
(C)
(D)

charge.
piada.
tirinha.
história em quadrinhos.

QUESTÃO 31
Considere as seguintes velocidades médias que um cavalo
consegue atingir:
•
•
•

MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 26
O produto de 0,03 por 0,05 é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)

1,5%
0,15%
0,015%
0,0015%
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16
44
56
60

No galope: 60 km/hora
No meio-galope: 30 km/hora
No trote: 15 km/hora

Considere que este cavalo galopou por 10 minutos, fez meiogalope por 20 minutos e trotou por 40 minutos
ininterruptamente nas velocidades indicadas acima. Qual a
distância que este cavalo percorreu?
(A)
(B)
(C)
(D)

30 km
35 km
40 km
55 km
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QUESTÃO 32
Em uma eleição local, os votos para os candidatos A, B e C
aconteceram na razão de 4 : 3 : 2, respectivamente. Se nesta
eleição havia somente três candidatos, e foram computados
um total de 1.800 votos, sendo nenhum voto nulo ou em
branco, o candidato B recebeu
(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 35
João está participando de um concerto da orquestra da escola.
Ele vê seu colega Paulo sentado 12 metros à sua frente e sua
colega Ana sentada 5 metros à sua esquerda, conforme
dispostos na ilustração abaixo. Assinale a alternativa que
indica o quão distantes estão Paulo e Ana.

300 votos.
400 votos.
450 votos.
600 votos.

QUESTÃO 33
No gráfico abaixo, mostra-se como variou as importações e
exportações de barris de petróleo em um determinado país ao
longo dos anos.

(A)
(B)
(C)
(D)

10 metros
12 metros
13 metros
14 metros

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES

QUESTÃO 36

Durante este período é correto afirmar que
(A)

nunca as exportações de petróleo atingiram o nível das
importações.
(B) no período entre jan/2016 e jan/2017, o nível das
importações de petróleo ficou entre 1.0 e 1.2 milhão de
barris por dia.
(C) no final de 2017 as exportações de petróleo atingiram 0,8
milhão de barris por dia.
(D) o ano de 2017 se caracteriza pela queda nos níveis de
importações e exportações de barris de petróleo.
QUESTÃO 34
Considere o seguinte quadrado.

Físico teórico e cosmólogo britânico, tornou-se um dos
cientistas mais famosos da atualidade. Desenvolveu estudos
sobre a inflação cósmica nos anos 1980 e realizou extensas
pesquisas sobre gravidade quântica. Escreveu o livro ‘O
Universo Numa Casca de Noz” e era portador de esclerose
lateral amiotrófica (ELA), uma rara doença degenerativa que
paralisa os músculos do corpo sem, no entanto, atingir as
funções cerebrais.
Trata-se de
(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 37
O português é a língua oficial em vários países da África,
EXCETO em
(A)
(B)
(C)
(D)

Se os comprimentos dos lados deste quadrado fossem
triplicados, assinale a alternativa correta sobre sua nova área.
(A)
(B)
(C)

A nova área do quadrado será equivalente a 3 vezes a
área anterior.
A nova área do quadrado será equivalente a 9 vezes a
área anterior.
1
A nova área do quadrado será da área anterior.
3

(D) A nova área do quadrado será equivalente a 27 vezes a
área anterior.

Cabo Verde.
Moçambique.
São Tomé e Príncipe.
Serra Leoa.

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna
abaixo.
A menina paquistanesa Malala Yousafzai é um dos grandes
nomes da luta ______________. Seu engajamento fez com
que ela se tornasse, aos 17 anos, a pessoa mais jovem a
ganhar o Prêmio Nobel da Paz, em 2014.
(A)
(B)
(C)
(D)
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James Hansen.
Stephen Hawking.
Charles Townes.
Edward Witten.

pela igualdade de gêneros.
contra a intolerância religiosa.
a favor da justiça para os países menos favorecidos.
contra o trabalho infantil.
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QUESTÃO 39
Em 2018, completam-se 130 anos da abolição da escravatura
no Brasil. Sobre esse processo histórico tão importante,
considere as afirmações a seguir.

QUESTÃO 42
A Lei n.º 8.069, de 13/07/1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente, estabelece que
(A)

I.

A Lei do Ventre Livre foi uma lei abolicionista, que
considerava livres todas as mulheres escravas que
estivessem grávidas.
A transição do Brasil para o fim da escravatura foi rápida
e progressista, graças à proibição do tráfico negreiro.
O Brasil foi o último país de todo o continente americano
a abolir o trabalho escravo em seu território.
A abolição da escravatura foi acompanhada de uma série
de políticas e outras leis que buscaram promover a
integração dos negros libertos na sociedade.

II.
III.
IV.

Estão corretas as afirmativas
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III, apenas.
II, III e IV apenas.
III, apenas.
I e IV, apenas.

é, para todos e quaisquer fins, considerada criança a
pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e vinte e um anos de
idade.
(B) é considerado tratamento cruel ou degradante a conduta
ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao
adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão.
(C) o poder público, as instituições e os empregadores
propiciarão condições adequadas ao aleitamento
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a
medida privativa de liberdade.
(D) os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à
saúde de gestantes, públicos e particulares, são
obrigados a identificar o recém-nascido e sua mãe
mediante o registro de impressão digital e plantar, sem
prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade
administrativa competente.
QUESTÃO 43

QUESTÃO 40
Em meados de setembro de 2018 um incêndio de grandes
proporções destruiu o Museu Nacional, no estado do Rio de
Janeiro. A maior parte do acervo, de cerca de 20 milhões de
itens, foi totalmente destruída. Dentre as principais perdas do
patrimônio histórico brasileiro, amplamente anunciada, que
estavam em exposição neste Museu destaca-se:
“Luzia”, o mais antigo fóssil humano já encontrado nas
Américas.
(B) a obra “Abaporu”, da artista brasileira Tarsila do Amaral.
(C) coleção das primeiras partituras do compositor brasileiro
Heitor Villa-Lobos.
(D) a obra “O Lavrador de Café”, do artista brasileiro Cândido
Portinari.
(A)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade,
uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão,
formalidade e uniformidade. Um documento no Padrão Ofício
deve conter, como uma de suas partes,
(A)

local e data em que foi assinado, por extenso, com
alinhamento à esquerda.
(B) destinatário, ou seja, o nome e o cargo da pessoa a quem
é dirigida a comunicação. O endereço deverá ser
acrescido se o ofício for enviado pelo correio.
(C) nos casos em que não for de mero encaminhamento de
documentos, os parágrafos do texto numerados, mesmo
nos casos em que estes estejam organizados em itens
ou títulos e subtítulos.
(D) no fecho, para autoridades superiores saudação ao
destinatário com “Respeitosamente” e para autoridades
de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior
“Atenciosamente”.
QUESTÃO 44

QUESTÃO 41
A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, no
capítulo que trata do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte
e ao Lazer, é correto afirmar que
(A)

a criança e o adolescente têm direito à educação, sendolhes assegurado, entre outros, direito de contestar
critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias
escolares superiores.
(B) é assegurado à criança e ao adolescente acesso à escola
pública ou privada, gratuita, próxima de sua residência.
(C) é dever do Estado assegurar ensino fundamental,
obrigatório e gratuito, à criança e ao adolescente, desde
que esteja com idade entre 6 e 14 anos.
(D) é dever dos pais ou responsáveis elaborar propostas
educacionais à direção escolar como medida ativa no
processo pedagógico.
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Os documentos do Padrão Ofício devem obedecer à seguinte
forma de apresentação:
(A)

deve ser utilizada fonte do tipo Arial de corpo 12 no texto
em geral, 11 nas citações, e 10 nas notas de rodapé.
(B) é obrigatório constar a partir da segunda página o número
da página.
(C) o início de cada parágrafo do texto deve ter 2,0 cm de
distância da margem esquerda.
(D) a impressão dos textos deve ser feita na cor preta ou azul
escura em papel branco.
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LITTERIS Concursos Públicos
QUESTÃO 45

As questões 48 a 50 referem-se ao Regimento Comum das
Escolas Municipais de Piracicaba.

Assinale a alternativa correta sobre a redação oficial de uma
ata.
(A)

É documento de valor jurídico e, por esta razão, deve ser
redigida de maneira que não se possa modificar
posteriormente.
(B) Em sua redação devem ser respeitados parágrafos e
alíneas.
(C) Assinam a ata o presidente e o secretário da reunião, que
representam os demais membros participantes.
(D) Não é permitido conter rasuras e espaços em branco,
sendo recomendada a aplicação de corretivos para
eventual existência de rasura e preenchimento dos
espaços em branco com pontos ou outros sinais
convencionais.
QUESTÃO 46
Considere um sistema direto de arquivamento pelo método
alfabético, onde documentos contendo nomes de pessoas
devam ser organizados e guardados. São eles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

João Carlos Costa
José Castelo Branco
Maria Santa Rita
Jorge Carneiro Neto
Dr. Márcio Oliveira
Mônica D´Ávila
Prefeitura do Município de Piracicaba

A ordem correta para o arquivamento é
(A)
(B)
(C)
(D)

5; 1; 4; 2; 3; 6; 7
6; 2; 1; 4; 5; 7; 3
1; 4; 2; 5; 3; 6; 7
4; 2; 1; 6; 5; 7; 3

QUESTÃO 47
Sobre a escala de férias de professores contratados pelo
regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
analise as afirmativas abaixo.
I.

II.
III.

IV.

Nas férias escolares ou recesso escolar, ainda que o
professor não seja chamado a prestar serviço, encontrase à disposição do empregador.
As férias trabalhistas de professores têm a duração de 30
dias úteis.
As férias individuais da professora que se encontra em
licença gestante são concedidas imediatamente ao
término da licença.
O recesso escolar ou férias escolares, devidamente
remunerado, é um direito da categoria dos professores,
sendo que o período em questão não se confunde com o
direito às férias anuais previstas na CLT. Durante as
férias escolares, só poderão ser exigidos dele trabalhos
relacionados com a realização de exames.

QUESTÃO 48
Analise as afirmativas abaixo sobre os documentos das
secretarias das Escolas Municipais.
I.
II.

III.

Os documentos da Secretaria são de uso exclusivo da
escola e das autoridades escolares.
É vedado, sob quaisquer circunstâncias, o manuseio e
cessão de cópias dos documentos a pessoas estranhas
à escola.
Membros da comunidade escolar têm direito à consulta e
ciência dos documentos.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, somente.
II e III, somente.
I e III, somente.
I, II e III.

QUESTÃO 49
A Secretaria da Escola é a instância responsável pelo(a)
(A)
(B)

escrituração, documentação e arquivos escolares.
planejamento, organização, avaliação e integração de
todas as atividades desenvolvidas no âmbito da Unidade
Escolar.
(C) administração de pessoal, material, patrimônio, finanças,
atividades complementares e com a vida escolar.
(D) agrupamento de alunos e sua distribuição por turno,
curso, etapa e turma, assim como quadro curricular por
curso e etapa.
QUESTÃO 50
É atribuição do Secretário de Escola, EXCETO
(A) redigir correspondência oficial.
(B) participar da elaboração do Plano de Gestão da Unidade.
(C) verificar a regularidade da documentação referente à
matrícula e transferência de alunos, encaminhando os
casos especiais à deliberação do Professor
Coordenador.
(D) providenciar o levantamento e encaminhamento aos
órgãos competentes de dados e informações
educacionais.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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