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4) O sinônimo da palavra “ébria” é:
a) Bêbada.
b) Morta.
c) Viva.
d) Nenhuma das alternativas.

Língua Portuguesa
Este texto é referente às questões de 1 a 10:
O SOCORRO

5) A palavra “mortinho” é considerada:
a) Aumentativo.
b) Diminutivo.
c) Verbo.
d) Nenhuma das alternativas.

Ele foi cavando, cavando, cavando, pois sua
profissão, coveiro, era cavar. Mas, de repente, na
distração do ofício que amava, percebeu que
cavara demais. Tentou sair da cova e não
conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que
sozinho não conseguiria sair. Gritou. Ninguém
atendeu. Gritou mais forte. Ninguém veio.
Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar,
desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova,
desesperado.
A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das
horas tardias. Bateu o frio da madrugada e, na
noite escura, não se ouviu um som humano,
embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e
coaxares naturais dos matos. Só pouco depois da
meia-noite é que vieram uns passos. Deitado no
fundo da cova o coveiro gritou. Os passos se
aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em
cima, perguntou o que havia: O que é que há?
O coveiro então gritou, desesperado: Tire-me
daqui, por favor. Estou com um frio terrível! Mas,
coitado! - condoeu-se o bêbado - Tem toda razão
de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de
você, meu pobre mortinho! E, pegando a pá,
encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente.
(FERNANDES,
Millôr.
Disponível
http://www.citador.pt/textos/o-socorro-millorfernandes).

6) A divisão silábica correta da palavra “socorro”
(título do conto) é:
a) So-co-rro.
b) So-corro.
c) So-cor-ro.
d) Nenhuma das alternativas.
7) “Estou com um frio terrível!”. Esta frase é do
tipo:
a) Negativa.
b) Exclamativa.
c) Interrogativa.
d) Nenhuma das anteriores.
8) A palavra “enrouqueceu” é formada pelo
processo de:
a) Derivação, pois pegou uma palavra que já
existe e se criou uma nova.
b) Sigla, porque se formou de letras iniciais (IPTU,
INSS...).
c) Onomatopeia, porque imita um som.
d) Nenhuma das anteriores.

em:

9) Na frase “meu pobre mortinho!”, a palavra
“pobre” é:
a) Substantivo, porque dá nome a um ser.
b) Numeral, pois indica a quantidade de pessoas.
c) Adjetivo, porque dá uma qualidade ao ser.
d) Nenhuma das alternativas.

1) Segundo o conto, o coveiro estava na cova
porque:
a) Ele estava andando pelo cemitério e caiu.
b) Ele ficou com medo de alguma coisa e se
escondeu lá dentro.
c) Ele cavou demais e quando viu, estava lá
dentro.
d) Nenhuma das alternativas.

10) Assinale a alternativa que mostra a frase que
tem verbos (palavras que indicam ação) no
passado:
a) “Os passos se aproximaram”.
b) “Bateu o frio da madrugada”.
c) “Tem toda razão de estar com frio.”
d) Nenhuma das alternativas.

2) De acordo com a moral da história, é bom saber
que:
a) Deve se pedir ajuda a qualquer pessoa.
b) Deve se escolher muito bem a quem se pede
socorro.
c) Nunca se deve pedir ajuda a ninguém.
d) Nenhuma das alternativas.

Conhecimentos Gerais
11) Sobre a Lei Orgânica do Município de
Cruzeiro, SP, Capítulo II, compete privativamente
ao município:
a) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a
legislação municipal.
b) Legislar sobre assuntos do seu peculiar
interesse.

3) Ao tentar ajudar, o bêbado se enganou porque:
a) Ele pensou que o coveiro queria ficar dentro da
cova.
b) Ele ouvia o coveiro chamar, mas não sabia de
onde vinha o chamado.
c) Ele pensou que o coveiro era um morto.
d) Nenhuma das alternativas.
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c) Disciplinar a utilização
privados.
d) Nenhuma das alternativas.

dos

logradouros

à aceleração do fluxo de crédito de bancos
públicos e privados, assim como o baixo nível de
endividamento das famílias, da diminuição do
desemprego, do aumento da renda, da diminuição
dos juros, da baixa de impostos, etc.
d) Nenhuma das alternativas.

12) No Art. 4º da Lei Orgânica do Município de
Cruzeiro, SP, compete ao Município, em
concorrência com a União e o Estado, as
seguintes atribuições, EXCETO:
a) Cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência.
b) Combater a dengue, a zika, a chikungunya e o
vírus H1N1.
c) Promover e incentivar o turismo como fator de
desenvolvimento social e econômico.
d) Nenhuma das alternativas.

16) Quem foi o primeiro brasileiro a carregar a
tocha olímpica na cerimônia de revezamento
realizada em Olímpia na Grécia dos Jogos Rio2016?
a) Alexandre Ramos Samuel, o Tande, ex-jogador
de vôlei.
b) Giovane Gávio, ex-jogador de vôlei.
c) Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete.
d) Nenhuma das alternativas.
17) De janeiro a março de 2016, o Brasil registrou
225 casos de síndrome respiratória aguda grave
(SRAG) provocada pelos diferentes tipos de
influenza. Ela é caracterizada por falta de ar e
outras complicações que exigem internação e
podem matar. Em 188 dessas ocorrências, a
presença do vírus A (H1N1) foi confirmada. Ele
matou 30 pessoas (dados até 12 de março de
2016).

13) No final de 2014, aos 20 anos, qual brasileiro
conquistou o título de primeiro campeão mundial
de surfe?
a) Gabriel Medina.
b) Sandro Dias, o Mineirinho.
c) Thiago Pereira.
d) Nenhuma das alternativas.
14) “Os ministros encontraram indícios de
irregularidades, entre elas as „pedaladas fiscais‟,
manobras para aliviar, momentaneamente, as contas
públicas.”

Disponível em:
<http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/03/era-o-quefaltava-surto-de-gripe-h1n1.html>

Sobre esse assunto, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Em menos de três meses, o número de casos
supera o total do ano inteiro de 2015 – quando
ocorreram 141 registros e 36 óbitos. O Estado de
São Paulo é o mais atingido: 157 casos e 23
mortes.
b) As estatísticas são um retrato fiel do que ocorre
nos corredores dos hospitais porque as
instituições são obrigadas a notificar todos os
casos, desde os menos relevantes, quanto os
mais graves.
c) A vacina adotada pela Secretaria Estadual de
Saúde é a mesma do ano passado. Protege
contra o H1N1, o H3N2 e uma cepa do vírus B. É
a única disponível. Quem receber a dose do ano
passado não precisa tomar a versão deste ano.
d) Nenhuma das alternativas.

Disponível em: <
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/entendapedaladas-fiscais-e-o-que-o-tcu-avalia-nas-contas-dogoverno.html>
Acesso em: 03 abril, 2016.

O que significa as chamadas “pedaladas fiscais”?
a) A inadimplência fiscal.
b) A corrupção desenfreada do governo sobre o
povo brasileiro.
c) Foi o nome dado à prática do Tesouro Nacional
de atrasar de forma proposital o repasse de
dinheiro para bancos (públicos e também
privados) e autarquias, como o INSS.
d) Nenhuma das alternativas.
15) Fevereiro de 2016 surpreendeu e foi um mês
de bom desempenho do varejo na comparação
com janeiro do mesmo ano. Sobre a economia do
país, assinale a alternativa CORRETA:
a) Nesse período (fev/16) as vendas registraram
alta de 1,2%, a melhor taxa para o mês desde
2010 (2,7%), segundo dados da Pesquisa Mensal
de Comércio (PMC) divulgados pelo IBGE.
b) O bom desempenho mensal foi tão grande que
permitiu que o setor recuperasse as perdas
acumuladas nos últimos anos.
c) Apesar do bom resultado registrado na
passagem de janeiro para fevereiro as
perspectivas para o consumo e as vendas do
varejo no curto prazo continuam favoráveis devido

18) O que está escrito no brasão de Cruzeiro, SP?
a) Cultura, Civismo, Paz, Liberdade e Trabalho.
b) Honra, Fraternidade, Paz, Igualdade e
Trabalho.
c) Civismo, Honra, Patriotismo, Liberdade e
Honestidade.
d) Nenhuma das alternativas.
19) Complete as lacunas e em seguida assinale a
alternativa que corresponda a alternativa
CORRETA:

3

Cruzeiro é
um município brasileiro
da Região
Metropolitana
do
_____________
e
_______________ , no estado de São Paulo, no
cone leste paulista.
a) Vale do Recôncavo baiano; Litoral Sul.
b) Vale do Contestado; Litoral Norte.
c) Vale do Paraíba; Litoral Norte.
d) Nenhuma das alternativas.

c) Desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir
no trabalho e em estudos posteriores.
d) Nenhuma das alternativas.
23) Referente ao Art. 205. Constituição Federal. A
educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com:
a) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um.
b) Colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.
c) Pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino.
d) Nenhuma das alternativas.

20) A cidade de Cruzeiro, SP, nasceu da ferrovia
que ligava três estados, quais são eles?
a) Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
b) São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
c) Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
d) Nenhuma das alternativas.
Conhecimentos Específicos
21) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional Art. 61. Consideram-se
profissionais da educação escolar básica os que,
nela estando em efetivo exercício e tendo sido
formados em cursos reconhecidos, são:
I – Professores habilitados em nível médio ou
superior para a docência na educação infantil e
nos ensinos fundamental e médio.
II – Trabalhadores em educação portadores de
diploma de pedagogia, com habilitação em
administração,
planejamento,
supervisão,
inspeção e orientação educacional, bem como
com títulos de mestrado ou doutorado nas
mesmas áreas.
III – Trabalhadores em educação, portadores de
diploma de curso técnico ou superior em área
pedagógica ou afim.
IV - Programas de educação continuada para os
profissionais de educação dos diversos níveis.
V - A formação docente, exceto para a educação
superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo,
trezentas horas.

24) A Declaração de Salamanca trata de
princípios, políticas e práticas na área das
necessidades educativas especiais, assinale a
alternativa que se refere a um dos princípios:
a) Recrutamento e Treinamento de Educadores.
b) Perspectivas Comunitárias.
c) O ensino deve ser diversificado e realizado num
espaço comum a todas as crianças.
d) Nenhuma das alternativas.
25) A Secretaria Escolar é o setor componente da
unidade escolar responsável pela documentação
sistemática da vida da escola em seu conjunto.
Seu papel é o de proceder, segundo determinadas
normas, ao registro: assinale a alternativa
INCORRETA:
a) da vida escolar dos alunos;
b) da vida funcional dos professores, dos técnicos
e administrativos;
c) dos fatos escolares;
d) Nenhuma das alternativas.

Analise as afirmativas acima. Estão CORRETAS:
a) Apenas as afirmativas I, II e III.
b) Apenas as afirmativas I, III e IV.
c) Apenas as afirmativas IV e V.
d) Nenhuma das alternativas.

26) Sobre o conceito de Escrituração Escolar
podemos afirmar que:
a) É 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.
b) É toda documentação: dos alunos, da unidade
escolar, dos servidores, pedagógicos, financeiros,
administrativos, correspondências e legislações.
c) É a manutenção de controle sobre um grupo,
uma situação ou uma organização, de forma a
garantir os melhores resultados.
d) Nenhuma das alternativas.

22) Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional Art. 22. A educação básica
tem por finalidade:
a) Reclassificar os alunos, inclusive quando se
tratar de transferências entre estabelecimentos
situados no País e no exterior, tendo como base
as normas curriculares gerais.
b) Deverá adequar-se às peculiaridades locais,
inclusive climáticas e econômicas, a critério do
respectivo sistema de ensino, sem com isso
reduzir o número de horas letivas previsto nesta
Lei.

27) Diário de Classe é o documento fundamental
para registro do diagnóstico inicial da turma,
frequência do aluno, planejamento, avaliações e
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relatório final do trabalho do professor, bem como
da carga horária prevista na Matriz Curricular.
Marque a alternativa CORRETA relativa ao diário
de classe:
a) Compete ao professor verificar e vistar,
bimestralmente, os Diários de Classe e não
permitir a sua retirada da unidade escolar.
b) Compete à Secretaria Escolar conferir as notas
registradas nos Diários de Classe com as notas
registradas nos respectivos canhotos.
c) Compete ao diretor a escrituração do Diário de
Classe.
d) Nenhuma das alternativas.

forma que possa ser consultado, com facilidade, o
arquivo se organiza em arquivo vivo e arquivo
permanente. Defina arquivo vivo:
a) Também denominado como de movimento ou
dinâmico que contém todos os documentos dos
alunos matriculados no ano em curso, bem como,
os que dizem respeito ao estabelecimento de
ensino.
b) Também denominado como estático ou morto
que contém as pastas dos alunos transferidos ou
concludentes.
c) Contém todos os documentos indicados no
arquivo dinâmico, relativos aos anos anteriores.
d) Nenhuma das alternativas.

28) Histórico Escolar é o documento que registra a
vida escolar do aluno. Assinale a maneira
CORRETA que ele deve ser preenchido:
a) Com dados de identificação da unidade escolar,
dados de identificação do aluno, situação escolar
do aluno no ano letivo concluído ou no ano em
curso.
b) Com Registros de frequência do aluno; a
avaliação e o controle do aproveitamento do
aluno; os dias letivos, inclusive datas de
recuperação, provas e exames finais.
c) Em duas vias, devidamente datado e assinado
pelo Secretário Escolar e Diretor da unidade
escolar, com seus respectivos carimbos, sendo
uma via entregue ao aluno e a outra arquivada em
sua pasta.
d) Nenhuma das alternativas.

31) Matrícula 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. Assinale a alternativa
INCORRETA sobre a afirmativa acima:
a) A matrícula registra todos os fatos relativos à
vida escolar dos alunos e da instituição de ensino.
b) A matrícula é exigida para o acesso de todos os
alunos em qualquer nível ou modalidade de
ensino.
c) A matrícula celebra um pacto entre a família e a
escola, daí a necessidade de, nesse momento,
tornar conhecidos os instrumentos de gestão
escolar.
d) Nenhuma das alternativas.
32) A transferência de aluno poderá ocorrer em
três momentos distintos: Faça a correspondência
entre as colunas abaixo:

29) O DECRETO Nº 5.154 DE 23 DE JULHO DE
o
2004. Art. 1 A educação profissional, prevista
o
no art. 39 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), observadas as diretrizes curriculares
nacionais definidas pelo Conselho Nacional de
Educação, será desenvolvida por meio de cursos
e programas de:
I - qualificação profissional, inclusive formação
inicial e continuada de trabalhadores;
II - centralidade do trabalho como princípio
educativo;
III - a indissociabilidade entre teoria e prática;
IV - educação profissional técnica de nível médio;
V - educação
profissional
tecnológica
de
graduação e de pós-graduação;

(1) Durante o ano letivo.
(2) Após o término do ano letivo.
(3) Ex-ofício.

Estão CORRETAS as afirmativas:
a) Somente I e III.
b) Somente I, IV e V.
c) Somente I, III e V.
d) Nenhuma das alternativas.

(A) A escola de origem expedirá o histórico
escolar, devidamente preenchido com as
especificações cabíveis e, quando for o caso,
acompanhado do certificado de conclusão do
curso.
(B) Será efetivada, entre instituições vinculadas a
qualquer sistema de ensino, em qualquer época
do ano, independente da existência de vaga.
(C) Deverá ser observado com atenção, o
preenchimento
do
histórico
escolar
das
séries/ciclos/nível, no qual constará a expressão
“cursando”, no espaço devido, acompanhado da
ficha individual que apontará os resultados
parciais, respeitando a base nacional comum e
também a parte diversificada.

30) Arquivo escolar 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. O secretário escolar é
responsável pelo arquivo, devendo organizá-lo de

Assinale a correspondência CORRETA:
a) 1-A; 2-B; 3-C.
b) 1-C; 2-A; 3-B.
c) 1-B; 2-C; 3-A.
d) Nenhuma das alternativas.
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36) Com base no Estatuto da Criança e do
Adolescente Art2º, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei,
a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de
idade.
b) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei,
a pessoa até doze anos de idade completos, e
adolescente, aquela entre quatorze e dezoito anos
de idade.
c) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei,
a pessoa até onze anos de idade incompletos, e
adolescente, aquela entre doze e vinte anos de
idade.
d) Nenhuma das alternativas.

33) A expedição e o registro de diplomas e/ou
certificados são atos de responsabilidade
exclusiva das instituições educacionais do
Sistema de Ensino do Distrito Federal. Os
documentos
escolares
de
conclusão
de
cursos/estudos efetuados pelos alunos, com os
direitos que deles decorrem, são: Diploma,
certificado, certificação parcial. Assinale a
alternativa CORRETA sobre expedição de
diploma:
a) Expedido quando da conclusão de componente
curricular ou do conjunto de componentes, em
caráter obrigatório, no caso dos exames
supletivos, e em caráter optativo na educação
profissional.
b) Expedido quando da conclusão do Ensino
Médio, de capacitação, de aperfeiçoamento, de
especialização, de atualização profissional e
outros de caráter geral.
c) Expedido quando da habilitação da educação
profissional técnica de nível médio, que confere
direito ao exercício de uma profissão.
d) Nenhuma das alternativas.

37) Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à
educação, visando ao pleno desenvolvimento de
sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho, assegurando-selhes:
I - igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino;
IV - direito de organização e participação em
entidades estudantis;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um;

34) Complete as lacunas abaixo:
Uma das atribuições principais do secretário
escolar é conhecer o _____________ e
_____________, observando a _____________ a
cada situação e evitar problemas, corrigir desvios
e oferecer soluções.
a) Regimento Escolar – Proposta Pedagógica –
Legislação Aplicável.
b) Grupo Técnico Pedagógico - Corpo Docente Equipe Pedagógica.
c) Grupo de Apoio Operacional - Corpo Discente Deliberação.
d) Nenhuma das alternativas.

Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) III, IV e V.
d) Nenhuma das alternativas.

35) O regimento escolar é um dos elementos
institucionais da gestão democrática, pois este
documento estabelece parâmetros para as
relações tanto administrativas quanto sociais que
se dão no ambiente educacional escolar. Quanto
ao regimento escolar podemos afirmar como
CORRETO:
a) Trata-se apenas de uma ferramenta de controle
e organização.
b) É um instrumento de democratização das
relações, uma vez que define os limites, os
compromissos e as possibilidades de participação
de cada segmento, de cada função e de cada
indivíduo na definição dos rumos da educação
desenvolvida na escola.
c) O regimento escolar pode contrariar a
legislação da educação, tanto as editadas em
nível nacional, quanto as das instâncias estaduais
e municipais.
d) Nenhuma das alternativas.

38) A Lei nº 11.274, de 06/02/2006, que alteram a
Lei nº 9394/1996, passa a vigorar:
a) O ensino fundamental obrigatório, com duração
de 8 (oito) anos, gratuito na escola pública,
iniciando-se aos 7 (sete) anos de idade, terá por
objetivo a formação básica do cidadão.
b) O ensino fundamental e médio obrigatório, com
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola
pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade,
terá por objetivo a formação básica do cidadão.
c) O ensino fundamental obrigatório, com duração
de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública,
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por
objetivo a formação básica do cidadão.
d) Nenhuma das alternativas.
39) A Lei 11.114, de 16/05/2005 considera
matricular todos os educandos a partir dos seis
anos de idade, no ensino fundamental, atendidas
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as seguintes condições no âmbito de cada
sistema de ensino. Refere-se à lei, EXCETO:
a) Plena observância das condições de oferta
fixadas por esta Lei, no caso de todas as redes
escolares.
b) Atingimento de taxa líquida de escolarização de
pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) da
faixa etária de sete a catorze anos, no caso das
redes escolares públicas.
c) Não redução média de recursos por aluno do
ensino fundamental na respectiva rede pública,
resultante da incorporação dos alunos de seis
anos de idade.
d) Nenhuma das alternativas.
40) Ata de Resultados Finais é o principal
documento de escrituração escolar onde se
registra o resultado final da situação do aluno no
ano letivo, sendo o documento que legitima sua
vida escolar e que servirá de base para expedição
do Histórico Escolar e Guia de Transferência.
Assinale a alternativa CORRETA com base na
afirmativa acima:
a) As Atas de Resultados Finais devem ser
elaboradas
pela
Secretaria
Escolar,
confeccionadas em uma via, sem rasuras e com
abreviaturas.
b) As Atas de Resultados Finais devem ser
conferidas e assinadas pelo Diretor e pelo
Secretário
Escolar,
cabendo-lhes
inteira
responsabilidade por estes atos.
c) As Atas de Resultados Finais é o mecanismo
que garante a realização do processo pedagógico.
d) Nenhuma das alternativas.
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