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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
As invasões bárbaras dos séculos II, IV e V de
nossa era provocaram o deslocamento e a
queda do Império Romano, determinando,
mais precisamente, o final das estruturas
políticas e administrativas do Império Romano
do Ocidente. A insegurança que, após essas
invasões, passou a reinar nas sociedades
essencialmente agrícolas do Ocidente
estimulou os habitantes a se refugiarem em um
certo número de organizações urbanas
fortificadas ou nas cercanias do castelo de
alguns proprietários poderosos, os quais, em
troca de proteção que lhes davam, exigiam
uma certa quantidade de pagamentos em
espécie. Contudo, as situações variavam muito
de um lugar para outro; a dominação exercida
pelos poderosos assumia, algumas vezes, mais
um caráter de extorsão brutal do que o de um
processo de trocas. Ao estudarmos essas
estruturas que anunciavam o começo do
feudalismo, veremos que o problema essencial
das populações, a partir de então, era o da
segurança dos bens e das próprias pessoas: essa
segurança não podia mais ser garantida pelo
poder imperial enfraquecido. A civilização
urbana foi, então, dando lugar a micros
sociedades que, restringidas a si mesmas,
sofreram um processo nítido de decadência,
evidenciado pelo declínio demográfico, pela
escassez de moeda ou de outros valores de
troca semelhante à monetária e, em
consequência, pela sensível contração dos
intercâmbios comerciais. Esse fenômeno de
declínio, particularmente perceptível no século
V, afetou todos os territórios do Império
Romano do Ocidente. (JESSUA, Claude.
Capitalismo. São Paulo: L&PM Pocket, 2009,
pp. 13/14).
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QUESTÃO 01
De acordo com o texto, assinale a alternativa
correta:
(A) O texto trata do Império Romano do
Oriente e a queda de Constantinopla.
(B) O texto trata do enfraquecimento de um
dos Impérios mais importantes da História.
(C) O texto trata do surgimento do comunismo
entre os povos romanos.
(D) O texto trata das associações de segurança
privada na Antiguidade.
(E) O texto trata do Império Napoleônico.

QUESTÃO 02
Ainda de acordo com o texto, assinale a
alternativa correta:
(A) O Império Romano não se enfraqueceu
gradativamente; pelo contrário, foi destruído
imediatamente.
(B) As invasões bárbaras possibilitaram ao
Império Romano reunir forças e se tornar,
assim, uma potência ainda mais forte.
(C) Para se proteger da violência, as pessoas
procuravam abrigo junto aos grandes
proprietários e, em troca, lhes era exigido
pagamento.
(D) Os grandes proprietários não usaram a
mão-de-obra da população, pois esta era
desqualificada.
(E) O Império Romano do Ocidente ruiu no
século VII d.C.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 06

Através da leitura do texto, pode-se perceber o
seguinte:

O trecho “sofreram um processo nítido de
decadência” (linhas 28/29)” poderiam ser
substituídos sem alteração no sentido por:

(A) As mudanças ocorridas foram marcantes a
ponto de entrarem para a História como o fim
de uma época e o surgimento de um novo
período (medievalismo/feudalismo).
(B) As mudanças ocorridas tratam do período
de transição entre a Era Moderna e a Era
Contemporânea.
(C) O texto refere-se às transformações
ocorridas durante a Revolução Francesa.
(D) O texto refere-se às transformações
ocorridas em decorrência da Revolução
Industrial.
(E) O texto trata da Revolução Laranja.

QUESTÃO 04
A palavra, “contudo”, utilizada no texto (linha
15) classifica-se como:
(A) conjunção aditiva.
(B) conjunção coordenativa.
(C) conjunção simétrica.
(D) conjunção adversativa.
(E) conjunção assertiva.

(A) sofreram um visível movimento de
declínio.
(B) passaram por um momento invisível de
declínio.
(C) atravessaram momento visível de declínio,
mas muito breve e insignificante.
(D) sofreram influências externas.
(E) sofreram um processo nítido de euforia.

QUESTÃO 07
De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa e quanto à ocorrência de crase,
assinale a alternativa correta:
(A) Não dirijo a palavra à qualquer pessoa.
(B) Cheguei à casa do patrão com meia hora de
antecedência.
(C) Estamos abertos de terça à sexta-feira.
(D) A farmácia concedia desconto de 15% à
70%.
(E) Os problemas à seguir dizem respeito ao
assunto sobre o qual conversamos ontem.

QUESTÃO 05

QUESTÃO 08

A palavra “contração”, utilizada no texto (linha
32), pode ser substituída por:

Assinale a alternativa em que há ERRO na
concordância:

(A) alargamento.

(A) Não somos nenhuns benfeitores, disseram
eles.

(B) suplemento.
(C) aditamento.
(D) desenvolvimento.
(E) estreitamento.

(B) Já está incluso na conta a gorjeta do
garçom.
(C) Horas extras complementam, às vezes, o
salário.
(D) O trabalhador mesmo acusou a gerente.
(E) Estou quite com a Justiça Eleitoral.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 13

No que se refere ao correto uso dos pronomes,
assinale a alternativa correta:

Para cercar totalmente o terreno de uma casa,
devem ser construídos 80 metros de muro. O
pedreiro já levantou 40% do comprimento do
muro, o que significa que ainda estão faltando:

(A) Nos falaram que era tudo verdade.
(B) Nada disseram-me a respeito da nova
doença.

(A) 46 metros.

(C) Essa é a pessoa que orientou-nos no
passeio.

(B) 48 metros.

(D) Eles jamais cumprimentaram-se.

(D) 52 metros.

(E) Quem te disse isso?

(E) 54 metros.

(C) 50 metros.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 14

Sobre a palavra “manufaturas”, pode-se
afirmar o seguinte, EXCETO:

Um atleta percorreu 300 metros em 20
segundos. Qual foi a velocidade média do
atleta nesse percurso?

(A) É uma palavra paroxítona.
(B) É um substantivo feminino.

(A) 6 m/s.

(C) É antônimo de feito à mão.

(B) 8 m/s.

(D) É uma palavra polissílaba.

(C) 10 m/s.

(E) Significa trabalhos manuais.

(D) 12 m/s

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Doze operários realizam um trabalho em 36
dias. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, 18
operários realizam o mesmo trabalho em
quantos dias?
(A) 21

(E) 15 m/s.

QUESTÃO 15
Quantos litros de água são necessários para
encher uma caixa d’água cujo volume interno
é de 5m³?
(A) 25.

(B) 22.

(B) 250.

(C) 24

(C) 50.

(D) 26.

(D) 5.000.

(E) 28
QUESTÃO 12
Um livro tem 135 páginas, sendo que já li 3/5
desse livro. Quantas páginas eu já li?
(A) 73.
(B) 77.
(C) 81.
(D) 83.
(E) 87.

(E) 2.500.
QUESTÃO 16
Qual é a medida “x” do lado de uma praça
quadrada, sabendo que sua área mede 400 m²?
(A) 200 metros.
(B) 2.000 metros.
(C) 20 metros.
(D) 40 metros.
(E) 400 metros.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

Calcula-se a área de um quadrado elevando a
medida do seu lado ao quadrado. Um terreno
quadrado possui 12,5m de lado. Qual é a sua
área?

João comprou uma televisão no valor de
R$ 820,00, e, como pagou à vista, obteve um
desconto de 20%. Assinale qual foi o valor do
desconto:

(A) 156,25m².

(A) R$ 174,00.

(B) 144, 80m².

(B) R$ 164,00.

(C) 145,25m².

(C) R$ 656,00.

(D) 146,10m².

(D) R$ 114,00.

(E) 155,90m².

(E) R$ 176,50.
QUESTÃO 18

(A) 24.

ATUALIDADES
QUESTÃO 21
Jair Bolsonaro, na época candidato a
Presidente da República pelo Partido Social
Liberal (PSL) sofreu um atentado contra sua
vida no dia 06 de setembro de 2018. Assinale
a alternativa que indica a cidade onde tal fato
ocorreu:

(B) 32.

(A) Governador Valadares.

(C) 48.

(B) Uberlândia.

(D) 54.

(C) Juiz de Fora.

(E) 60.

(D) Ipatinga.

Andreia e Bruno são dois dos filhos de Cícero
e Damiana. A soma do número de irmãs de
Andreia com o número de irmãos de Bruno é
12, e a soma das irmãs de Bruno com as irmãs
de Andreia é 11. Assim, o produto entre o
número de filhos e o número de filhas de
Cícero e Damiana é igual a:

(E) Uberaba.
QUESTÃO 19
Se uma tonelada de açúcar custa R$ 3.500,00,
qual é o preço de 6 quilos?

QUESTÃO 22

(C) R$ 19,00.

No dia 03 de outubro de 2018 faleceu um
importante físico experimental, ganhador de
prêmios como o Nobel de Física pelo seu
trabalho sobre partículas subatômicas. Trata-se
de:

(D) R$ 17,00.

(A) Seal Elliot.

(E) R$ 24,50.

(B) James Rodovan.

(A) R$ 21,00.
(B) R$ 23,00.

(C) Celius Mcarthur.
(D) Zahir O’Donnel.
(E) Leon Lederman.
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Uma série de protestos na França, iniciados no
mês de Novembro deste ano, se tornou
conhecida como “Protestos dos Coletes
Amarelos”. Tais protestos são motivados
principalmente em razão de(o/a):

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 26
Em se tratando do sistema operacional MS
Windows 7 (em português), assinale a pasta
que apresenta toda a estrutura do sistema
operacional:

(A) aumento de impostos sobre combustíveis.

(A) \Windows.

(B) descobertas de casos de corrupção no
governo.

(B) /Windows.

(C) imigração no país.

(D) \Ferramentas.

(D) reforma trabalhista na Europa.

(E) /Documentos.

(C) /Usuários.

(E) aumento dos acidentes de trânsito no país.

QUESTÃO 27

QUESTÃO 24

Qual das extensões de arquivo indicadas
abaixo refere-se a um arquivo salvo no
Microsoft Word 2010?

Em decorrência da grave crise humanitária na
Venezuela, muitas pessoas estão abandonando
sua terra natal e procurando abrigo em outros
países, inclusive no Brasil. Localizada no
Estado de Roraima, essa cidade é a principal
porta de entrada dos imigrantes venezuelanos:

(A) *.word.
(B) *.docx.
(C) *.http.
(D) *.sms.
(E) *.htmj.

(A) Maracaibo.
(B) Porto Velho.
(C) Macapá.
(D) Pacaraima.
(E) Rondonópolis.

QUESTÃO 25
A Espanha sempre foi palco de acaloradas
discussões sobre autonomia e independência
de suas regiões. Atualmente, o conflito está
localizado na região de(a):
(A) Castela.
(B) Andaluzia.
(C) País Basco.
(D) Navarra.
(E) Catalunha.
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QUESTÃO 28
Se o usuário estiver elaborando uma
apresentação multimídia no MS Power Point
2010, como deve ele proceder para inserir
rapidamente um slide através do atalho?
(A) CRTL + N.
(B) CRTL + M.
(C) CRTL + S.
(D) CRTL + Y.
(E) CRTL + P.
QUESTÃO 29
Em se tratando de MS Excel 2010 (em
português), assinale a opção que permite juntar
células como se fosse uma única célula dentro
de uma planilha:
(A) Nivelar Células.
(B) Equalizar Células.
(C) Mesclar Células.
(D) Remeter Células.
(E) Manter Células.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que apresenta um
exemplo de sítio eletrônico utilizado por órgão
governamental.

Uma secretária de escola utiliza um método
que trabalha com uma tabela constituída de
divisões do alfabeto, previamente planejada e
numeradas em ordem crescente usando
também notações fechadas para evitar que,
uma vez numeradas, as divisões sejam
alteradas. Que nome se dá a esse método de
arquivamento?

(A) http://www.xxx.com.br.
(B) http://www.xxx.com
(C) http://www.xxx.adv.br.
(D) http://www.xxx.med.br
(E) http://www.xxx.gov.br

(A) Método Outex.
(B) Método Alfabético.
(C) Método Alfanumérico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
No que se refere às competências do Secretário
Escolar, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – Orientar, supervisionar e coordenar
trabalhos a serem desenvolvidos por
auxiliares, bem como executar outras tarefas
que se fizerem necessárias para o bom
desempenho da rotina escolar, incluindo a
substituição de professor, desde que sua
formação assim o permita.
II – Lavrar e assinar atas em geral, lavrar
termos de abertura e encerramento dos livros
de escrituração escolar e elaborar modelos de
certificados e diplomas a serem expedidos pela
escola.
III – Receber e expedir as correspondências da
escola, bem como arquivar recortes e
publicações
de
interesse
para
o
estabelecimento de ensino e encarregar-se de
publicação e controle dos avisos em geral.

(D) Método Distributivo.
(E) Método Orientador.
QUESTÃO 33
O artigo 3° da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei n. 9.394/1996) apresenta uma
série de princípios sobre os quais o ensino será
ministrado no Brasil. São eles, EXCETO:
(A) valorização da experiência extra-escolar.
(B) pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas.
(C) consideração com a diversidade sexual.
(D) garantia do direito à educação e à
aprendizagem ao longo da vida.
(E) consideração com a diversidade étnicoracial.

QUESTÃO 34

(C) apenas os itens I e III são verdadeiros.

O artigo 214 da Constituição Federal apresenta
uma série de metas e/ou finalidades do Plano
Nacional de Educação. Assinale a alternativa
que NÃO corresponde a uma dessas metas
previstas em lei:

(D) apenas os itens II e III são verdadeiros.

(A) formação para o trabalho.

(E) todos os itens são verdadeiros.

(B) melhoria da qualidade do ensino.

(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas os itens I e II são verdadeiros.

(C) erradicação da pobreza.
(D) universalização do atendimento escolar.
(E) promoção humanística,
tecnológica do País.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

O artigo 4° da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei n. 9.394/1996), apresenta uma
série de garantias que representam os deveres
do Estado no que se refere à educação escolar
pública. Assinale a alternativa que NÃO
corresponde a uma dessas garantias:

O artigo 206 da Constituição Federal também
apresenta uma série de princípios sobre os
quais o ensino será ministrado. Assinale a
alternativa que NÃO corresponde a tais
princípios:

(A) educação básica obrigatória e gratuita dos
5 (cinco) aos 17 (dezessete) anos de idade.
(B) acesso público e gratuito aos ensinos
fundamental e médio para todos os que não
concluíram na idade própria.
(C) educação infantil gratuita às crianças de até
5 (cinco) anos de idade.
(D) oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do educando.
(E) acesso aos níveis mais elevados de ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um.

(B) gestão liberal do ensino público, na forma
da lei.

(A) garantia de padrão de qualidade.

(C) pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino.
(D) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
(E) gratuidade do ensino
estabelecimentos oficiais.

público

em

QUESTÃO 38
QUESTÃO 36
A secretaria escolar é a porta de entrada da
escola para a comunidade externa. Uma vez
bem atendidos, os pais e alunos vão
aprendendo a colaborar para a manutenção de
um ambiente respeitador e saudável. Sendo
assim, assinale a alternativa que NÃO
corresponde a uma prática de bom
atendimento:
(A) Conhecer a área na qual irá atuar e os
serviços a ela relacionados.
(B) Tratar de forma decisiva, mecânica e
artificial a comunidade interna e externa.

Os diários de classe fazem parte do arquivo
corrente, sendo incorporados ao arquivo
permanente por um período e depois é
recomendável a sua incineração. No processo
de incineração de documentos, o secretário de
escola deve:
(A) registrar em ata própria o processo de
incineração citando todos os documentos.
(B) fazer um resumo de toda a documentação
e preencher a ficha de incineração.
(C) reunir todos os documentos da vida escolar
do aluno em um local adequado e reduzi-los a
cinza.

e

(D) reunir toda a documentação e, sozinho)
incinerar os referidos documentos.

(D) Manter condutas educadas, respeitosas e
corteses com as pessoas.

(E) fazer uma cópia e gravar em pen drive os
documentos mais importantes, armazenandoos na sua própria residência.

(C) Prestar atenção aos pedidos
requerimentos feitos pelos pais e alunos.

(E) Estar preparada para lidar com situações
que, às vezes, podem tornar-se estressantes.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

Como se sabe, os arquivos escolares
constituem o repositório das fontes de
informação diretamente relacionadas com o
funcionamento das instituições educativas. Em
uma escola, o tipo de arquivo que se destina a
abrigar os documentos dos alunos que
frequentaram e concluíram, ou, por qualquer
razão, interromperam as atividades escolares,
cuja consulta é esporádica, é denominado:

O secretário de escola, ao redigir a
correspondência da Escola, deve observar as
características da Redação Oficial. Sobre o
tema, analise os itens abaixo e, ao final,
assinale a alternativa que contenha apenas os
itens corretos:

(A) inativo.

III – clareza.

(B) ativo.

IV – concisão.

(C) latente.

V – padrão culto da linguagem.

(D) divisor.

(A) apenas os itens I, II e III são verdadeiros.

(E) sistêmico.

(B) apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.

I – impessoalidade.
II – formalidade.

(C) apenas os itens I, II, IV e V são
verdadeiros.
(D) apenas os itens II, III, IV e V são
verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.
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