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NÍVEL MÉDIO 
Cargo: Secretário Escolar 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

(Língua Portuguesa – Matemática – Atualidades, Conveniência Societária 
  e História do Município de Acopiara – Conhecimentos Específicos) 

 
Língua Portuguesa (15 questões) 

 
TEXTO 

Olhar o vizinho é o primeiro passo 
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Não é preciso ser filósofo na atualidade, para perceber que o “bom” e o “bem” não 
prevalecem tanto quanto desejamos. Sob a égide de uma moral individualista, o consumo 
e a concentração de renda despontam como metas pessoais e fazem muitos de nós nos 
esquecermos do outro, do irmão, do próximo. Passamos muito tempo olhando para nossos 
próprios umbigos ou mergulhados em nossas crises existenciais e não reparamos nos 
pedidos de ajuda de quem está ao nosso lado. É difícil tirar os óculos escuros da indiferença 
e estender a mão, não para dar uma esmola à criança que faz malabarismo no sinal, para 
ganhar um trocado simpático, mas para tentar mudar uma situação adversa, fazer a 
diferença. O que as pessoas que ajudam outras nos mostram é que basta querer, para 
mudar o mundo. Não é preciso ser milionário, para fazer uma doação. Se não há dinheiro, 
o trabalho também é bem-vindo. Doar um pouco de conhecimento ou expertise, para 
fazer o bem a outros que não têm acesso a esses serviços, é mais que caridade: é senso 
de responsabilidade. Basta ter disposição e sentimento e fazer um trabalho de formiguinha, 
pois, como diz o ditado, é a união que faz a força! Graças a esses filósofos da prática, 
ainda podemos colocar fé na humanidade. Eles nos mostram que fazer o bem é bom e 
seguem esse caminho por puro amor, vocação e humanismo. 

(Diário do Nordeste.28 abr. 2008) 
 

QUESTÕES 
 

01. Com relação ao gênero, o texto 
A) é uma dissertação 
B) mistura descrição com narração, com predomínio da descrição 
C) mistura descrição com narração, com predomínio da narração 
D) mistura descrição, narração e dissertação, com predomínio da narração e da dissertação 
E) mistura descrição, narração e dissertação, com predomínio da descrição e da dissertação 

  
02. Resume a ideia central do texto 

A) os homens vivem na total alienação 
B) todas as pessoas são muito egoístas 
C) a ajuda ao próximo mudará o mundo 
D) o trabalho das formiguinhas salvará o mundo 
E) ninguém ajuda ninguém nessa vida corrida 

 
03. É correto afirmar-se sobre o texto 

A)  qualquer pessoa sabe que a bondade e o bem sempre prevalecem nas manifestações 
dos seres humanos 

B)  o consumismo exagerado e a busca desenfreada pelo dinheiro nos fazem afastar dos 
nossos semelhantes 

C)  a maioria das pessoas se oferecem para, com muita dedicação e desprendimento, ajudar 
os semelhantes 

D)  não há necessidade de amor, vocação e humanismo para ajudar o próximo: bastam muito 
trabalho e dinheiro 

E)  todos os homens, por dificuldade de comunicação e por ganância, nunca auxiliam os seus 
semelhantes 
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04. “olhando para nossos próprios umbigos”, linhas 04 e 05, corresponde ao sentido de 

A) apurando a nossa visão para baixo 
B) levantando conscientemente a autoestima 
C) baixando, envergonhados, a própria cabeça 
D) radicalizando a nossa própria maneira de ser 
E) preocupando-nos somente com nós mesmos 

 
05. A palavra “égide”, linha 02, significa 

A) falsidade 
B) implantação 
C) orientação 
D) proteção 
E) ocorrência 

 
06. A oração “para mudar o mundo”, linhas 09 e 10, expressa ideia de 

A) explicação 
B) finalidade 
C) posse 
D) tempo 
E) modo 

  
07. Pelo contexto, percebe-se que a palavra “expertise”, linha 11, significa 

A) afobação, ignorância 
B) calma, serenidade 
C) cultura, pesquisa 
D) habilidade, perícia 
E) briga, luta 

 
08. A conjunção “como”, linha 14, no texto, revela ideia de 

A) causa 
B) comparação 
C) condição 
D) exemplificação 
E) conformidade 

 
09. Os “filósofos da prática”, linha 14, no texto, são as pessoas que 

A) ajudam os semelhantes 
B) se formam em filosofia 
C) trabalham com religião 
D) pensam somente nelas 
E) fogem da responsabilidade 

 
10. Está correto o que se afirma na alternativa 

A) a palavra “quanto”, linha 02, traz um ditongo crescente e um dígrafo 
B) a palavra “olhando”, linha 04, traz dois encontros consonantais 
C) a palavra “dinheiro”, linha 10, traz um encontro consonantal e um hiato 
D) a palavra “trabalho”, linha 11, traz dois encontros consonantais. 
E) a palavra “também”, linha 11, traz um encontro consonantal e um dígrafo 

 
11. A palavra “senso”, linha 12, está empregada corretamente em 

A) o senso de 2000 foi realizado em Acopiara 
B) de dez em dez anos, realiza-se o senso demográfico 
C) o povo acopiarense tem senso de humor 
D) conforme o último senso, Acopiara está bem 
E) o acopiarense acompanhou o último senso 
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12. Escreva V (verdadeiro) ou F (falso) 

I   –  As palavras “ajuda”, linha 06, e “basta”, linha 09, no texto, estão empregadas como 
verbos (   ). 

II  –  Os elementos mórficos da palavra “individualista”, linha 02, se separam assim: 
indivídu(o) (raiz), al (sufixo) e ista (sufixo) (   ). 

III –  A palavra “bem-vindo”, linha 11, é formada por composição por justaposição e a 
palavra “conhecimento”, também na linha 11, é derivada por sufixação (   ). 

 

É (são) verdadeira(s) 
A) I, II e III 
B) somente I e II 
C) somente I e III 
D) somente II e III 
E) somente I 

 
 
13. Na expressão “Graças a esses filósofos”, linha 14, haverá crase, caso haja a 

transformação da alternativa 
A) Graças a essas filósofas 
B) Graças aqueles filósofos 
C) Graças a alguns filósofos 
D) Graças a algumas filósofas 
E) Graças a vários filósofos 

 
14. De acordo com a norma, o verbo pode ficar, indiferentemente, no singular ou no plural na 

frase da alternativa 
A) precisa-se (ou precisam-se) de funcionários dedicados 
B) perceberam-se (ou percebeu-se) os detalhes da cidade 
C) cada um dos acopiarenses cuidará (ou cuidarão) da cidade 
D) vendem-se (ou vende-se) frutas no mercado de Acopiara 
E) a maioria dos acopiarenses pratica (ou praticam) esporte 

 
15. A colocação pronominal está correta em 

A) o povo de Acopiara não havia afastado-se da cidade 
B) entregaremos-lhes as propostas do curso de português 
C) nada me haviam dito sobre a cidade de Acopiara 
D) nos lembramos das propostas do curso de português 
E) ninguém machucou-se no jogo em Acopiara 

 
 

Matemática (15 questões) 
 
 
16. Quantos números existem de 35 até 511 

A) 474 
B) 475 
C) 476 
D) 477 
E) 478 

 
17. O mdc de dois números é 12, o mmc é 252 e um dos números é 84. O outro numero é 

A) 12 
B) 24 
C) 36 
D) 48 
E) 60 
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18. A geratriz de 7,3333.... é 

A) 3/10 
B) 22/3 
C) 7 + 33/100 
D) 1/3 
E) 7 + 3/10 

 
19. Comprei 6,5 metros de tecido a R$ 80,00 o metro, tendo gasto R$ 520,00. Se precisar de      

25cm a mais, pagarei por essa diferença 
A) R$ 25,00 
B) R$ 15,00 
C) R$ 20,00 
D) R$ 10,00 
E) R$ 30,00 

 
20. A razão entre dois números é 2/3 e sua soma é 60. Esses números são 

A) 30 e 30 
B) 20 e 40 
C) 24 e 36 
D) 28 e 32 
E) 22 e 38 

 
21. Um pintor gasta 5 latas de tinta para pintar um muro de 20m de comprimento e 2m de altura. 

Quantas latas de tinta gastaria para pintar um muro de 12m de comprimento e 3m de altura 
A) 4 latas 
B) 4,5 latas 
C) 5 latas 
D) 5,5 latas 
E) 6 latas 

 
22. Uma pessoa compra um terreno por R$ 10.000,00 e vende-o com lucro de R$ 20.000,00. 

Quantos por cento teve de lucro 
A) 100% 
B) 150% 
C) 200% 
D) 250% 
E) 300% 

 
 
23. A equação da reta que passa pelos pontos (1,2) e (3, -2) é 

A) y = -2x + 4 
B) y = 2x – 4 
C) y = -4x – 4 
D) y = -2x - 4 
E) y = 4x + 4 

 
 
24. Numa progressão aritmética, o décimo sétimo termo é igual a 47. Se a razão desta 

progressão é igual a 2,75, o primeiro termo é igual a 
A) -1 
B) 1 
C) 2 
D) 0 
E) Nenhuma das respostas anteriores é correta 

 






 

_____________________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Acopiara – Concurso Público 

6 

25. Um edifício tem 8 portas. De quantas formas uma pessoa poderá entrar no prédio e sair por uma 
porta diferente da que usou para entrar 
A) 64 
B) 72 
C) 80 
D) 56 
E) 16 

 
26. Um triângulo equilátero tem 126m de perímetro. Os lados deste triângulo medem 

A) 40, 41, 45 
B) 41, 42, 43 
C) 42, 42, 42 
D) 40, 43, 43 
E) nenhuma das respostas anteriores está correta 

 
27. Seja a função quadrática f(x) = x2 + x. O valor de f(9) – (f(1))3 é 

A) 81 
B) 82 
C) 86 
D) 87 
E) 88 

 
28. A média aritmética de um conjunto de 50 números é 38. Se retirarmos do conjunto os de números 

45 e 55, a nova media será 
A) 36 
B) 36,5 
C) 37 
D) 37,5 
E) 37,65 

 
29. O valor de 269/20 é igual a 

A) 0,75 
B) 1,25 
C) 13,5 
D) 13,45 
E) 13,35 

 
30. Artur é mais velho do que Bernardo, que é mais novo do que Carlos; Daniel é mais velho do que 

Carlos que é mais novo do que Artur. Daniel não é mais novo do que Artur e todos os quatro 
rapazes têm idades diferentes. O mais jovem deles é 
A) Artur 
B) Bernardo 
C) Carlos 
D) Daniel 
E) Com os dados fornecidos, não podemos afirmar com certeza qual o mais jovem 

 
Atualidades, Conveniência Societária e História do Município de Acopiara (10 questões) 

 
31. Com relação aos deveres fundamentais do servidor público, marque a opção correta 

A) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 
pessoa, causando-lhe dano moral ou material  

B) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente  
C) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem 

pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com 
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores 

D) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à 
sua organização e distribuição 

E) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a 
dignidade da pessoa humana 
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32. Das vedações ao servidor público, marque a alternativa incorreta 
A) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter 

qualquer favorecimento para si ou para outrem 
B) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências 
C) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe a existência do Código de Ética, 

estimulando o seu integral cumprimento 
D) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu 

conhecimento para atendimento do seu mister 
E) Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos 

  
33. Na língua Tupi Acopiara significa aquele que 

A) navega o rio 
B) levanta vôo 
C) conquista territórios 
D) cultiva a terra 
E) produz ouro 

 
34. Não são distritos de Acopiara 

A) Isidoro e São Paulinho 
B) Santa Felícia e São Paulinho 
C) Piquet Carneiro e Catarina 
D) Solidão e Ebron 
E) Barra do Ingá e Santo Antônio 

 
35. São atividades pecuárias que se destacam no município de Acopiara 

A) a produção de bovinos, caprinos, ovinos e peixes 
B) a criação de búfalos 
C) as fazendas de emas 
D) a produção de ovos de avestruz 
E) as criações de camelos 

 
36. Antônio, servidor público, tem boas relações interpessoais no trabalho e apresenta bom 

desempenho. Devido a seus vínculos de amizade no ambiente de trabalho, Antônio, algumas 
vezes, acoberta irregularidades, de diversas naturezas, praticadas por determinados colegas. 
Nessa situação, a conduta de Antônio é 
A) ética, pois ele está ajudando os amigos 
B) antiética, pois privilegia aspectos pessoais em detrimento de aspectos profissionais e da 

ética no serviço público 
C) ética, pois privilegia aspectos pessoais em detrimento de aspectos profissionais e da ética 

no serviço público 
D) correta, pois todos saem beneficiados 
E) nenhuma das respostas anteriores 

 
37. A vegetação do Município de Acopiara é composta por 

A) caatinga arbustiva aberta e floresta caducifólia espinhosa 
B) mata atlântica 
C) plantas do serrado 
D) pinheiros e araucárias 
E) igarapés e vegetação fluvial 

 
38. São principais elevações do município de Acopiara as serras 

A) de Baturité e Guaramiranga 
B) da Meruoca e Pacatuba 
C) da Ibiapaba e do Mar 
D) do Fluminense e das vacas 
E) do Maia e do Flamengo 
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39. Qual fonte de energia renovável, não libera gases estufa para a atmosfera, que mesmo com 

os riscos envolvendo sua utilização está em constante evidencia, pois o mundo discute a 
melhor forma de sua utilização pacífica e que terá um aumento considerável na sua utilização 
nas próximas décadas 
A) hidroelétrica 
B) nuclear 
C) eólica 
D) termoelétrica 
E) solar 

 
40. Vários terremotos devastaram nos últimos meses alguns países das Américas Central e do 

Sul. Os países mais prejudicados com esses tremores foram 
A) Haiti e Chile 
B) Brasil e México 
C) Cuba e Uruguai 
D) Honduras e Paraguai 
E)  El Salvador e Venezuela 

 
 
 

Conhecimentos Específicos (20 questões) 
 
 
41. Assinale a única opção correta. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,  Lei nº 

9.394 de 20 de dezembro de 1996 em seu Capítulo I, que trata da composição dos níveis 
escolares em seu Art. 21, estabelece que a educação escolar compõe-se de 
A) educação básica, formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental, ensino médio 

e ensino superior 
B) a educação escolar é formada pela educação especial, pela educação infantil, pelo 

ensino fundamental, ensino médio e ensino superior 
C) a educação básica, formada pela educação infantil, creches, ensino fundamental, 

educação de jovens e adultos e ensino médio 
D) educação básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e ensino 

médio e  pela educação superior 
E) a educação  básica é formada somente pela fundamental e educação superior 

 
 
42. O ensino fundamental, obrigatório e gratuito na escola pública, tem duração mínima de 

A) 11 anos 
B) 12 anos 
C) 08 anos 
D) 09 anos 
E) 05 anos 

 
 
43. Para não ser “reprovado por falta”, o aluno deve cumprir com o percentual mínimo de 

A) 85% do total dos dias previstos para o período letivo 
B) 25% do total de horas previstas para o período letivo 
C) 65% do total da carga horária de cada disciplina previstas para o período letivo 
D) 25% do total da carga horária de cada disciplina previstas para o período letivo 
E) 75% do total de horas previstas para o período letivo 
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44. A função de secretário escolar será exercida por profissional habilitado em curso específico, 
aprovado pelo Conselho de Educação, conforme Resoluções n.ºs 388 e 389 de 2004. São 
atribuições do secretário escolar, exceto 
A) atender os pais, alunos, professores, técnicos, servidores, representantes de órgãos 

públicos e a sociedade em geral 
B) registrar dados de escrituração escolar dos alunos em documentos tais como livro de 

matrícula, fichas individuais, históricos escolares, certificados de conclusão de curso, 
transferência, censo escolar, entre outros 

C) avaliar, planejar, corrigir provas e orientar as atividades pedagógicas em conjunto com os 
coordenadores pedagógicos 

D) classificar e organizar, no arquivo estático ou dinâmico, a escrituração escolar dos alunos, 
a vida funcional dos servidores e as informações administrativas 

E) redigir, encaminhar e arquivar memorandos, ofícios, requerimentos, cartas, atas, 
circulares, portarias, relatórios, editais, ordens de serviço, comunicações internas, etc.  

 
 
45. Uma das funções do secretário escolar é organizar o processo de regularização das escolas 

junto ao Conselho Estadual de Educação – CEC – ou, quando houver no município, junto ao 
Conselho Municipal de Educação-CME.  São condições exigidas para a regularização da 
instituição de ensino,  conforme disciplina o Parecer Nº16/97, do CNE, em seu artigo 2º, 
alíneas “a” e “b”, exceto 
A) a existência de arquivo vivo, também denominado de movimento ou dinâmico 
B) a existência do arquivo permanente, também denominado estático ou morto 
C) as instalações adequadas e bem equipadas com computador, fax, estantes, impressora, 

copiadora, material de expediente, etc. 
D) profissionais habilitados e auxiliares que dominem a técnica de catalogação, classificação 

e arquivo 
E) profissionais capacitados para atender as pessoas com necessidade especiais, sabendo 

utilizar principalmente a Libras 
 
 
46. É de responsabilidade do secretário escolar receber as matrículas e arquivar a 

documentação adequadamente. No ato da matrícula dos alunos novatos é preciso apresentar 
A) histórico escolar acompanhado de certificado de conclusão de curso, quando for o caso 

que comprove a vida escolar do aluno 
B) cópia do comprovante de endereço e da carteira profissional de trabalho 
C) fardamento completo: camisa, calça, tênis, meias, mochila 
D) comprovante de  que já adquiriu livros, cadernos, canetas, lápis e outros 
E) certidão de nascimento ou de casamento, devidamente autenticado em cartório 

 
 
47. O currículo escolar, segundo Saviani (1994) abrange o conjunto das atividades educativas 

nucleares desenvolvidas pela escola. O currículo compreende uma base nacional comum e 
uma parte diversificada. A transferência é feita, considerando a base nacional comum, que 
deve compor as seguintes disciplinas 
A) língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Libras e Ciências que, no ensino 

médio, abrangem Física, Química e Biologia 
B) língua Português, Matemática, História do Ceará, Libras e Ciências que no ensino médio 

abrangem Física, Química e Biologia 
C) língua Português, Matemática, História Local, Libras e Ciências que no ensino médio 

abrangem Física, Química e Biologia 
D) língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Educação Física, Arte e Ciências que 

no ensino médio abrangem Física, Química e Biologia 
E) todos os itens estão errados 
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48. É documento individual do aluno que registra toda a vida escolar, indicando as séries, ciclos 
ou etapas cursadas, o rendimento e a frequência. Este é  o documento oficial para efeito de 
transferência. Marque, corretamente, o documento escolar que tem essas características 
A) a ficha individual 
B) a ficha de matrícula 
C) o histórico escolar 
D) a declaração 
E) o certificado 

 
 
49. A Resolução n.º 5, de 17 de dezembro de 2009, do Conselho Nacional de Educação, em seu 

Art. 5.º preconiza que a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida 
em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não 
domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam  
e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período  diurno em jornada integral ou 
parcial, regulado e supervisionado por órgão competente do sistema de ensino e submetido a 
controle social.  Considerando o direito da criança, marque a opção correta 
A) as creches e pré-escolas devem ser distantes da residência, para manter a família 

afastada da escola 
B) é necessário teste de seleção para a matrícula na Educação Infantil 
C) não é obrigatória a oferta de vaga na  Educação Infantil  pública pelo Estado Brasileiro 
D) não é obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos 

até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula 
E) a frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula no Ensino 

Fundamental 
 
 
50. A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, CNE/CEB  Art. 10 tem o seguinte texto: As 

instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do 
trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de 
seleção, promoção ou classificação. De acordo com o texto, pode-se afirmar que está correta 
a opção 
A) para evitar a retenção, à escola cumprir o direito de recuperação  
B) não haverá retenção nas crianças da educação infantil 
C) a promoção na educação infantil vai depender do desenvolvimento da criança 
D) é obrigatória a frequência de 75% de horas previstas no ano letivo 
E) o objetivo da avaliação através de registros é para facilitar a promoção 

 
51. São atribuições do secretário escolar, exceto 

A) zelar pela guarda dos documentos escolares e acessar livremente para todos 
B) manter em dia a escrituração, os arquivos, os fichários, a correspondência escolar e o 

resultado das avaliações dos alunos 
C) manter atualizados o arquivo de Legislação e os documentos da escola, inclusive dos ex-

alunos 
D) zelar pela guarda e pelo sigilo dos documentos escolares 
E) responsabilizar-se pelo pleno funcionamento da secretaria 

 
52. Marque a opção errada. A escrituração é uma das atividades da secretaria e são realizadas 

em 
A) livros 
B) fichas individuais para fins diversos 
C) certificados/ conclusões de cursos 
D) diários de classe 
E) fichamento dos planejamentos de professores 
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53. A secretaria da escola deve estar sempre bem organizada, principalmente o arquivo, que é 
consultada por auxiliares. Há várias alternativas de organização e, muitas vezes, a 
combinação de dois critérios é a solução mais útil. Marque a opção considerada correta como 
uma das formas de organização de arquivo cuja classificação deve ser feita por 
A) ordem numérica 
B) ordem alfabética 
C) ordem de matrícula 
D) idade 
E) série 

 
54. A LDB, Lei n.º 9.394/96, libera que as escolas organizem seus próprios modelos de registros. 

Entretanto existem alguns que são exigidos pelos Conselhos Estaduais de Educação e não 
podem faltar na secretaria da escola. Marque a opção correta considerado modelo de registro 
escolar 
A) livro de disciplinas 
B) livro de comportamento dos alunos 
C) livro de frequência dos pais 
D) livro de registro de desistentes 
E) livro de matrícula 

 
55. O secretário escolar é co-responsável pelo sucesso da ação escolar. Os funcionários da 

secretaria mantêm contato diário com alunos, pais, professores, servidores e comunidade, 
por isso é necessário que o secretário possa desenvolver relações de respeito, de auto-
estima e de cidadania.  Além de sua função exigir formação adequada, deve teve ter as 
seguintes características, exceto 
A) ser alegre, extrovertido e brincalhão, para um ambiente saudável 
B) revelar facilidade em comunicar-se 
C) ser organizado e pontual 
D) respeitar o outro e ser solidário 
E) saber redigir 

 
56. É um instrumento de gestão e de escrituração escolar que acompanha e controla o 

desenvolvimento da ação do professor. Deve ter sua autenticidade resguardada devendo, ser 
portado, exclusivamente, pelos professores ou pelo secretário escolar. Esse instrumento é o 
A) livro de matrícula 
B) livro de resultados finais 
C) histórico Escolar 
D) diário de Classe 
E) livro de ata. 

 
57. O documento que garante, indefinidamente, a identidade de cada aluno, a regularidade e a 

autenticidade de sua vida escolar e não poderá ser descartado ou inutilizado. É correto 
afirmar que este documento é considerado 
A) documento eventual 
B) documento transitório 
C) documento permanente 
D) documento fixo 
E) documento pessoal 

 
58. É documento que registra o resultado final de todos os alunos matriculados no decorrer do 

ano letivo 
A) boletim contendo as notas finais 
B) diário de classe 
C) censo escolar 
D) histórico escolar 
E) ata de resultados finais 
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59. O processo de recuperação acontecerá em 10 dias úteis, sendo destinada uma hora de 

estudos por dia para o aprofundamento do conteúdo da disciplina na qual o aluno 
demonstrou dificuldade. É correto afirmar que a secretaria NÃO poderá declarar reprovado o 
aluno que 
A) o secretário tem autonomia para reprovar e não aceitar a recuperação 
B) não se submeteu aos estudos de recuperação 
C) o processo de recuperação depende do professor de acordo com o interesse do aluno 
D) a secretaria poderá reprovar em acordo com a direção da escola 
E) o professor poderá passar outra avaliação, sem necessidade de recuperação 

 
60. O Brasil continua com um grande número de analfabetos e na Lei de Diretrizes e Bases-LDB 

9.394/96, são dedicados os Arts. 37 e 38, Secção V, para reafirmar a obrigatoriedade e a 
gratuidade da oferta da educação para todos que não tiveram acesso na idade certa. Esses 
artigos tratam exclusivamente da 
A) Educação Infantil - EE 
B) Educação Especial - EE 
C) Educação Superior - ES 
D) Educação Básica - EB 
E) Educação de Jovens e Adultos - EJA 

 
 







