
LEIA O TEXTO

A Sintaxe do Amor
Karla Bardanza

A sintaxe que me perdoe,
mas você só tem predicado.

É o meu sujeito indeterminado.
E antes que você voe,

quero ser o seu verbo de ligação.
Na minha imaginação,

teu gênero é plural.
Não faz mal,

ser o seu objeto indireto.
Estou perto

do meu advérbio de intensidade.
E antes que seja tarde,
me arde, me invade.

Seja meu complemento verbal.
Estou numa total reação em cadeia,

caia na minha teia,
te analiso.

Adoro todas as partes do discurso...
Neste percurso, sou teu adjunto adnominal.

É normal te acompanhar.
Sou tua locução prepositiva.

Venha, me incentiva...
Preciso nos estudar.

1. No texto “Sintaxe do amor”, com que sentido é empregada a palavra predicado?
A) defeito.   B) qualidade característica de uma pessoa ou objeto.        C) termo essencial da oração.
D) atributo.  E) afirmação acerca do sujeito gramatical.

2. Em “E antes que você voe, quero ser o seu verbo de ligação (linhas 04 e 05), que tipos de sujeito temos?
A) simples e indeterminado.         B) simples e desinencial.   C) indeterminado e desinencial.
D) simples e composto.         E) composto e indeterminado.

LEIA O TEXTO

E se todos os humanos fossem da mesma cor?
Maurício Horta

Não haveria intolerância ou o argumento de superioridade racial. Os negros não seriam escravizados, não haveria existido o 
apartheid nem o nazismo. Ou seja, a história da humanidade seria completamente diferente. Engano seu. A natureza humana é bem mais 
complexa que isso: mesmo se todos tivessem a mesma cor da pele, textura de cabelo ou formato dos olhos, bastaria que algum povo se 
destacasse no desenvolvimento técnico ou econômico para se sentir superior aos demais. Aí o argumento para o domínio não seria a 
diferença física, mas, sim, cultural, que justificaria a exploração dos mais fracos pelos mais fortes e daria origem a todo tipo de 
intolerância. Em algum momento, o conceito de raça apareceria. “Quem quer inventar raças não precisa de um marcador aparente, apenas 
de uma narrativa”, justifica o sociólogo Demétrio Magnoli, doutor em Geografia Humana pela USP.

E nem é preciso muita imaginação para exemplificar como isso ocorreria. Em Ruanda, tútsis e hútus não se distinguem por 
traços físicos, língua nem religião. Mas, para dominá-los, a Bélgica, seu excolonizador, criou carteiras raciais que distinguiam os dois 
grupos. Apoiou a elite tútsi e a jogou contra hútus. Em 1994, passadas 7 décadas, hútus se vingaram matando meio milhão de tútsis.

“Todas as sociedades têm um elenco de elementos com os quais consegue distinguir-se dos demais pejorativamente. Esse é um 
dos traços universais da humanidade”, diz o antropólogo João Baptista. Se a evolução não tivesse criado distintos biótipos, a divisão da 
sociedade seria baseada nas diferenças de língua, religião, ancestralidade ou castas.

Mesmo por caminhos diferentes, no final o mundo estaria dividido, dando origem a disputas por poder, guerras étnicas e, mais 
adiante, luta por igualdade e movimentos relacionados ao orgulho das minorias. Sim, você já ouviu essa história antes...

Revista SUPERINTERESSANTE. Editora Abril. Edição 269 – set / 2009. Pg. 46.

3. O principal propósito do texto é:
A) induzir o leitor a mudar seu comportamento social. B) esclarecer sobre a origem das sociedades.
C) contar histórias dos povos da África: tútsis e hútus. D) apresentar uma tese sobre as relações raciais.
E) contar a história da escravidão.

4. Na fala do sociólogo Demétrio Magnoli “Quem quer inventar raças não precisa de um marcador aparente, apenas de uma narrativa”. A 
expressão em destaque faz uma referência:
A) aos negros escravizados                  B) a diferenças físicas entre os homens.
C) ao desenvolvimento técnico dos grupos sociais. D) ao desenvolvimento econômico dos grupos sociais.
E) à intolerância dos homens.

5. A frase “Engano seu.”, no primeiro parágrafo, expressa uma relação de:
A) causa. B) consequência. C) condição. D) proporção. E) oposição.
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6. No texto, defende-se a ideia de que:
A) as diferenças entre os homens serão sempre razão para disputas por poder.
B) se os homens fossem da mesma raça, haveria tolerância.
C) as lutas entre os homens dão-se por estes não falarem a mesma língua.
D) somente nos tempos atuais, a sociedade é dividida pela língua e religião.
E) a escravidão foi responsável pela divisão dos homens em sociedade.

7. Considere as afirmações a seguir.
I. O texto é uma narrativa ficcional. Emprega um dos recursos linguísticos que é o uso de expressões conotativas, como ‘marcador 
aparente’, ‘textura’, ‘pejorativamente’ entre outras.
II. Os argumentos do autor são sustentados nas referências científicas de Demétrio Magnoli e João Baptista; na alusão histórica de Ruanda 
e também nas relações de causa e consequência.
III. A morte de milhões de tútsis justifica o quanto a diferença religiosa contribuiu para a intolerância, dividindo os povos em Ruanda.

Está(ão) correta(s) somente a:
A) I. B) II. C) III. D) I e a III. E) II e a III.

8. Em “E se todos os humanos fossem da mesma cor?”, o termo sublinhado estabelece, nessa oração, uma relação de:
A) causa. B) tempo. C) consequência. D) concessão. E) condição.

9. A palavra abaixo que sem o acento transforma-se em outra palavra com significado diferente, encontra-se na alternativa:
A) história. B) técnico. C) intolerância. D) histórica. E) língua.

10.Das frases abaixo, somente uma está com emprego adequado da crase, segundo a norma padrão.
A) O pagamento havia sido feito à tempo e à hora. B) Sim, comer à noite engorda mais.    C) Aos poucos, às pessoas voltavam a terra.
D) A geladeira só é vendida à prazo. E) Dedico-me à uma causa humana.

11. Uma barra de cereal de 60 gramas possui 0,75 grama de fibra alimentar. O Ministério da Saúde recomenda que cada pessoa adulta 
consuma 25 gramas por dia de fibra. Com base nessa recomendação, que percentual de fibra é ingerido por uma pessoa ao consumir uma 
barra de cereal?
A) 3 % B) 4 % C) 5 % D) 7 % E) 10 %

12. Após um dia de trabalho na feira, os três feirantes sócios da barraca obtiveram o lucro de R$ 600,00. O primeiro recebeu 3/4 do lucro, 
menos R$ 100,00; o segundo, 1/4 do lucro, mais R$ 30,00 e o terceiro, o restante. Qual o valor recebido pelo terceiro feirante?
A) R$ 70,00 B) R$ 180,00 C) R$ 340,00 D) R$ 200,00 E) R$ 350,00

13. Para descarregar 10 caminhões em 1h (uma hora) precisamos de 6 estivadores. Quantos estivadores serão necessários para 
descarregar os mesmos 10 caminhões, com cargas idênticas, em ½ h (meia hora)?
A) 1 estivador. B) 3 estivadores.     C) 5 estivadores. D) 8 estivadores. E) 12 estivadores.

14. Ao dividir uma área rural com área total de 48.000,00 m² em áreas diretamente proporcionais à idade dos três herdeiros de um 
fazendeiro, que possuem 2, 6 e 16 anos, quanto de área vai receber o filho mais velho?
A) 4.000 m2 B) 12.000 m2 C) 32.000 m2 D) 40.000 m2 E) 44.000 m2

15. Considere um trabalhador com uma dívida de R$ 787,50, sem incidência de juros mensais. Em cada dia de trabalho ele recebe R$ 
15,00. Se ele tem somente uma despesa de R$ 2,50 por dia, o número de dias que ele precisa trabalhar para pagar a dívida é:
A) 49 dias. B) 50 dias. C) 63 dias. D) 75 dias. E)53 dias.

16. O aumento do desmatamento na Amazônia tem contribuído para diversas alterações na floresta como, por exemplo, as mudanças em 
estações chuvosas de várias regiões e o aumento do efeito estufa devido a uma grande liberação de gás carbônico (CO2). A respeito do 
desmatamento é correto afirmar que o(a):
A) presença de grandes proprietários de terra e a ação de fazendeiros que ocupam a região de forma desordenada e ilegal têm contribuído 
para reduzir o desmatamento.
B) agricultura tradicional dos povos das florestas, ao priorizar os interesses econômicos em detrimento da preservação do meio ambiente, 
estimula o desmatamento.
C) aumento dos preços das commodities agrícolas como a soja e a carne tem contribuído para a destruição da floresta Amazônica.
D) retirada das matas galerias não só reduz o assoreamento dos rios como também contribui para o aumento dos peixes nos rios da 
Amazônia.
E) destruição da fauna e da flora na Amazônia vem reduzindo substancialmente devido à presença da grilagem de terras que prioriza a 
maior preservação da floresta Amazônica.

17. Nas últimas décadas se formaram numerosos blocos econômicos que, de maneira geral, muito têm contribuído para o 
desenvolvimento regional. Assinale a alternativa que indica a união aduaneira que reuniu, inicialmente, Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai.
A) CEE  B) OEA C) ALALC               D ) UNISUL      E ) MERCOSUL

18.  Qual a função da figura selecionada em destaque do Word:

A) Selecionar arquivo B) Apagar uma linha C) Salvar arquivo  D) Copiar um texto selecionado   E) Apagar o arquivo

19. Marque a alternativa que mostra as teclas de atalhos da figura abaixo:
A) CTRL + F, CTRL + K e CTRL+L B) CTRL + N, CTRL + S e CTRL +I
C) CRTL+ N, CRTL + S e CRTL + I D) CRTL + F, CRTL + K e CRTL + L
E) CRTL+ F4, CRTL + S e CRTL + F5






20. A figura ao lado visualiza os botões de alinhamento. Marque alternativa que mostra as funções  de cada um destes botões
A) Alinhar a esquerda, centralizar, alinhar a direita e justificar
B) Copiar, colar, salvar e apagar
C) Sublinhar a direita, apagar a esquerda, apagar no centro do texto e deletar o texto
D) Copiar a direita, copiar a esquerda, copiar meio do texto e copiar o texto selecionado.

21. As possibilidades de formatação do espaço entre linhas são mais amplas que as disponíveis na barra de ferramentas quando acessamos 
o MENU:
A) Formatar / marcadores e numerações B) Formatar / Estilo de Formatação C) Formatar / Parágrafo
D) Formatar / Tabulação E) Formatar/ área de transferência

22. A principal diferença entre um CD-R e um CR-RW é:
A) O CR-R é regravável B) O CR-RW tem maior capacidade de armazenamento C) O CR-RW é regravável
D) Nenhuma, os dois são iguais. E) n.d.a
23. O computador possui periféricos de entrada e saída, qual dos periféricos abaixo é de entrada e saída ao mesmo tempo:
A) Caixas de som B) Webcam C) Scanner D) Drive de disquete E) Monitor

24. No Microsoft Office Excel 2003 os arquivos salvos terminam com a extensão:
A) .xlsx B) .xls C) .pls D) .doc E) .docx

25.Constituem uma das partes mais importantes dos computadores, pois são nelas que o processador armazena os dados com os quais está 
lidando. Esse tipo de memória tem um processo de gravação de dados extremamente rápido, se comparado aos vários tipos de memória. 
No entanto, as informações gravadas se perdem quando não há mais energia elétrica. O texto acima se refere a qual tipo de memória?
A) RAM B) PROM C) ROM D) HD E) BITE

26. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, é INCORRETO afirmar que
A) a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania.
B) a educação escolar se compõe de educação básica e educação superior.
C) é obrigatório aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
D) o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de 
ensino.
E) N.D.A

27. São modalidades de ensino contempladas pela educação básica. 
I. Educação de jovens e adultos   II. Educação especial   III. Educação indígena   IV. Educação profissional V. Educação rural

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETOS
A) apenas os itens I, II e V. B) apenas os itens III, IV e V.     C) apenas os itens I , II e III.      D) todos os itens.       E) N.D.A.

28.A verificação de rendimento escolar nos termos da Lei n. 9.394/96 — Diretrizes e Bases da Educação Nacional — observará os 
seguintes critérios, EXCETO

A) aproveitamento de estudos concluídos com êxito.
B) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 
provas finais.
C) exigência de frequência mínima de setenta e cinco por cento do total da carga horária de cada disciplina para aprovação.
D) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação da aprendizagem.
E) N.D.A.

29. O Conselho de Educação do Ceará – CEC é um órgão do Estado, que garante a continuidade das políticas educacionais para além da 
transitoriedade dos governos e representa os interesses da sociedade e do Estado, organizando e fortalecendo o sistema de ensino. Sobre o 
CEC, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso:
(      ) O CEC é organizado em duas câmaras: uma de Educação Básica e outra de Educação Superior e Profissional.
(      ) O CEC não é um órgão estadual.
(      ) O CEC não segue a LDB – Nº9394/96
(      ) O governador tem autonomia para nomear o presidente do CEC.

Assinale a opção CORRETA:
A)  Existem dois itens verdadeiros. B)  Existem três itens verdadeiros. C)  Existem três itens falsos
D) Existem quatro itens falsos E) Todos os itens são verdadeiros

30. Segundo a LDB- Nº 9394/96 as atribuições da escola deverão ser cumpridas. Marque a opção que não indica uma atribuição da escola:
A) Elaborar e executar a proposta pedagógica.
B) Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros.
C) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas.
D) Não se preocupar em informar os pais e não criar elos com a família, pois pode atrapalhar o trabalho da escola.
E) Promover meios de recuperar os alunos que tiverem menos rendimento.

31.O secretário escolar deverá ter domínio das leis que regem a educação brasileira, além de compreender todo o funcionamento da 
escola. É de competência do secretário escolar, EXCETO:
A) Ser o elo entre o administrativo e o pedagógico da escola.
B) Conhecer a escola desde o seu histórico até os dias atuais.
C)A secretaria escolar é o setor que tem como principal função a realização de atividades de apoio ao processo administrativo-
pedagógico. 
D) Toda a escola deverá ter um espaço físico adequado destinado aos serviços da secretaria.
E) Não atender as pessoas com simpatia e agilidade.
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32.A secretaria escolar constitui-se o centro das atividades administrativas e pode ser considerada como base para uma gestão escolar 
eficiente. Analise as opções a seguir sobre a responsabilidade da secretária:
I- registrar as pessoas que trabalham na escola
II- a organizar e dar manutenção dos arquivos e fichários  que contêm a escrituração escolar.
III- entregar a merenda escolar
IV- orientar pedagogicamente os professores a fazerem seus planos de aulas. 
V- o registrar a vida escolar do aluno.

Marque a opção CORRETA:
A) Os itens I, II e V são corretos. B) Os itens II, III, V são corretos. C) Os itens III, IV e V são corretos.
D) Os itens I, II e IV são errados. E) Os itens I, III e V são errados.

33. O pleno funcionamento da secretaria escolar está interligado diretamente ao perfil, à habilidade e à competência do profissional que 
responde por ela. As características essenciais para um secretário escolar fazer um trabalho de qualidade são, EXCETO:
A) Ser organizado e pontual B) Honesto e proativo C) Comunicativo e simpático 
D) Desonesto e preguiçoso E) Aberto a aprender e respeitoso

34. A competência profissional é a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação, valores, conhecimentos e habilidades para o 
desempenho eficiente.  Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso sobre as competências do secretário escolar:

(      ) Fiscalizar o trabalho das merendeiras e dos zeladores da escola.
(      ) Apoiar a direção da escola e assinar, em conjunto com ela a documentação escolar expedida.
(      ) Responsabilizar-se pela escrituração escolar, conferindo segundo a legislação vigente.
(      ) Prestar esclarecimento do seu trabalho somente para a sua família.

Marque o item CORRETO:
A) F, F, V, F B) F, V, F, F C) V, V, V, F D) V, F, V, V E) F, V, V, F

35. A função de secretário escolar será exercida por profissional habilitado em curso específico, aprovado pelo Conselho de Educação, 
conforme Resoluções Nº s 388 e 389 do CEC, ambas de 2004. É INCORRETO sobre as atribuições do secretário escolar:

A) Registrar dados de escrituração escolar dos alunos.
B) Realizar atendimento exclusivamente a professores.
C) Classificar e organizar no arquivo estático ou dinâmico a vida funcional dos servidores.
D) Classificar e organizar no arquivo estático ou dinâmico a escrituração escolar dos alunos.
E) Redigir, encaminhar e arquivar memorandos, ofícios, requerimentos, cartas, atas, circulares, portarias, relatórios etc.

 36. Sobre a rotina de trabalho do secretário escolar é CORRETO afirmar:
A) Manter o regimento da escola escondido para manter o sigilo profissional.
B) Exigir que os professores organize e elabore o calendário das atividades da secretaria.
C) Organizar os arquivos com racionalidade, garantidas a segurança, a facilidade de acesso e o sigilo profissional.
D) Elaborar exclusivamente a comunicação interna, não sendo necessária a comunicação externa.
E) Aos órgãos do sistema de ensino, esconder as informações visto que deverá manter tudo arquivado e trancado.

37. Analise a afirmação a seguir:

“(...) as ___________ devem estar credenciadas, com seus cursos _____________, autorizados ou reconhecidos. Sem regularização, o 
________________________ fica sem legalidade e os _______________ escolares sem valor.
Uma das funções do ___________________ escolar é organizar o processo de regularização das escolas junto ao CEC.” (Ceará. 
Secretaria da Educação Básica. Manual do secretário escolar. Fortaleza- Ce: SEDUC, pág: 19)

As palavras que completam a citação estão expressas no item:

A) universidades, regularizados, aluno, cursos, reitor B) igreja, religiosos, fiéis, eventos, auxiliar
C) indústrias, profissionalizantes, clientes, trabalho, chefe D) empresas, seqüenciais, funcionários, empenhos, gerente
E) escolas, aprovados, trabalho escolar, documentos, secretário

38. Uma das ações do secretário escolar é organizar o arquivo escolar. Analise as opções a seguir e marque o item INCORRETO sobre o 
arquivo escolar:
A) O arquivo vivo ou dinâmico contém todos os documentos dos alunos matriculados no ano em curso, bem como, os que dizem respeito 
ao estabelecimento de ensino.
B) O 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.
C) O arquivo depois de organizado não deverá ser consultado, para que continue arrumado.
D) O arquivo permanente ou morto que contém as pastas dos alunos transferidos ou concludentes.
E) O arquivo deve ser organizado de forma a possibilitar o fácil acesso aos documentos.

39. Estudar é um direito e a matrícula é o momento de garantir esse direito ao aluno. Sobre a matricula escolar é CORRETO afirmar:
A) A matrícula é exigida para o acesso de todos os alunos em qualquer nível ou modalidade de ensino.
B) A criança poderá efetuar sua matrícula sem a presença de um responsável.
C) Na matricula os pais não precisam ter o contato com a escola, sem necessariamente assinar contrato ou mesmo a matrícula. 
D) A escola não precisa se organizar para a matrícula.
E) Após a matrícula, a secretária deve devolver a documentação da criança para os pais, com o intuito de não encher o arquivo.






40. A escrituração escolar registra os fatos relativos à vida escolar dos alunos e da instituição de ensino. Marque a opção que indica o setor 
responsável pela escrituração escolar:

A) almoxarifado B) secretaria C) portaria D) coordenação pedagógica E) diretoria
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
41. As transferências de alunos podem ocorrer em momentos distintos. Relacione a 2º coluna de acordo com a 1º:
(1) Durante o ano letivo     
(2) Após o término do ano letivo 
(3) Ex-ofício   
(4) Compulsoria      
                              
(    )A escola de origem expedirá o histórico escolar, devidamente preenchido com as   especificações e acompanhado do certificado de 
conclusão de curso.                     
(    ) será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano, independente da vaga entre 
outras ações.                                              
(    ) é o último recurso disciplinar a ser adotado pela escola e será utilizado depois de esgotado todos os esforços para permanência do 
aluno na instituição.                                             
(     ) deverá ser observado o preenchimento do histórico escolar, das séries, anos, ciclos e nível.

Marque o item CORRETO:
A) 2, 3, 1, 4 B) 2, 3, 4, 1 C) 3, 2, 4, 1 D) 1, 2, 3, 4 E) 4, 3, 2, 1

42. A vida escolar do aluno na escola é registrada por documentos que são organizados e guardados pela secretaria na pasta individual. 
Sinalize a opção que indica dois tipos de documentos escolares:

A) documento de identidade e carteira de trabalho
B) documento de motorista e CPF
C) documento do posto de saúde e vacinação
D) documento de inscrição de cursos e de escolinha de esportes
E) documentos eventuais e documentos permanentes.

43.O histórico escolar é o documento individual do aluno que registra toda a sua vida escolar. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso 
sobre o que contem no histórico escolar:
(      ) série, ciclos ou etapas cursadas
(      ) rendimento escolar
(      )  CPF do aluno
(      ) freqüência escolar
(      ) controle de vacinação
(      ) nomes dos tios

Marque o item CORRETO:

A) Três opções são verdadeiras B) Somente duas são falsas C) Somente uma é verdadeira
D) Todas são verdadeiras E) Todas são falsas

44. A escola também tem arquivados documentos de gestão escolar. Estes documentos o secretário deverá conhecer. Marque o item que 
indica tais documentos de gestão escolar:
A) Projeto pedagógico, regimento escolar, Plano de aula
B) Projeto arquitetônico, regimento escolar, Plano de aula
C) Projeto virtual, regimento comunicativo, Plano de trabalho anual
D) Projeto pedagógico, regimento escolar, Plano de trabalho anual
E) Projeto partidário, regimento comunicativo e Plano de trabalho anual

45.O calendário escolar é o cronograma composto de todas as atividades escolares, inclusive a extraclasse. Analise as opções a seguir e 
marque o item INCORRETO:
A) São atividades extraclasses: aulas de campo, excursões, festividades, datas comemorativas, planejamentos, entre outros.
B) É comum organizar o calendário escolar conforme o ano civil.
C) O calendário escolar deverá prevê conforme a LDB- Nº 9394/96, que o ano letivo terá duração mínima de 200 dias letivos e 800 horas-
aulas.
D) O calendário escolar não prevê o período de férias.
E) O calendário escolar é indispensável para o funcionamento da escola.

46. O diário de classe é um instrumento de gestão e de escrituração escolar que acompanha e controla o desenvolvimento da ação do 
professor. Marque o item CORRETO sobre o diário de classe:
A) O professor não registra o conteúdo.
B) No diário de classe consta a carga horária, mas não a freqüência. 
C) Relaciona todos os alunos matriculados por série, ciclo ou etapa, turno e turma.
D) O diário de classe pode ser entregue aos pais sempre que necessário.
E) É um documento de registro que todos podem manusear: professores, funcionários, pais, coordenadores entre outros.






47.Os diários de classe são arquivados na Secretaria da Escola. Encerrado o ano letivo, o Secretário de Escola, de acordo com o Regimento 

Comum das Escolas, pode determinar que eles sejam:

A) encaminhados para o arquivo morto da Secretaria da Escola, decorridos cinco anos, pois são documentos escolares de arquivo 

permanente.

B) incinerados, decorridos dois anos e lavradas as atas correspondentes, pois não são de arquivo permanente.

C) microfilmados, decorridos dois anos, visando a racionalização dos procedimentos administrativos e a necessidade de mantê-los 

arquivados.

D) incinerados, decorridos cinco anos e lavradas as atas correspondentes, pois não são de arquivo permanente.

E) N.D.A.

48. No último dia letivo do ano, o Secretário de Escola recebe um pedido de transferência de um aluno. Ao analisar o pedido, o Secretário:

A) informa ao Diretor que o pedido deve ser indeferido, pois, as transferências só podem ser expedidas até o final do terceiro bimestre do 

ano letivo.

B) providencia a documentação necessária para a transferência, submetendo-a ao Diretor da Escola, pois, o pedido de transferência deve 

ser deferido independente de época.

C) orienta o aluno a voltar no início do novo ano letivo para receber sua documentação de transferência.

D) não o aceita, indeferindo-o de plano, por estar fora de prazo.

E)N.D.A

49.O Processo de Adaptação do aluno transferido ocorrerá quando:

A) estiver cursando a última série do curso.

B) existir diversidade entre o currículo das séries anteriores do mesmo grau e o currículo previsto para a mesma série na escola de destino.

C) não atingir o nível de frequência na escola de origem.

D) nenhuma das alternativas está correta.

E)Todas as alternativ as estão corretas.

50. São atribuições do Secretário de Escola em relação à escrituração:

A) autorizar matrículas e transferências de alunos.

B) controlar a frequência dos funcionários da Escola.

C) verificar a regularidade da documentação referente à matrícula e transferência de alunos, encaminhando os casos especiais à 

deliberação do Diretor.

D) vistar e arquivar os diários de classe.

E) N.D.A
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