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PROVA - SECRETÁRIO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente  ou  assinalado  com  um  “X”.  A  marcação  da
resposta deve ser feita com caneta esferográfica azul ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Divulgação do Gabarito Provisório e 
caderno de provas

25/10/2021 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 26/10 e 27/10/2021 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 28/10/2021 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal
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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2, 3 e 4: 

Nobel da Literatura em números

Desde 1901, foram 118 laureados em 114 premiações. Isso porque em quatro delas, dois nomes
foram anunciados como vencedores no mesmo ano. Não houve premiação nos anos de 1914, 1918,
1935, 1940, 1941, 1942 e 1943. Até hoje, ninguém foi premiado mais de uma vez.

Rudyard Kipling foi o mais jovem vencedor do prêmio. Em 1907, quando foi nomeado, tinha 41
anos de idade.

Já a mais velha foi Doris Lessing, que estava com 88 anos quando foi premiada em 2007.
O Prêmio Nobel de Literatura foi concedido a apenas 16 mulheres entre uma centena de homens

desde sua criação, em 1901.

• 1909 – Selma Lagerlöf
• 1926 – Grazia Deledda
• 1928 – Sigrid Undset
• 1938 – Pearl Buck
• 1945 – Gabriela Mistral
• 1966 – Nelly Sachs
• 1991 – Nadine Gordimer
• 1993 – Toni Morrison

• 1996 – Wislawa Szymborska
• 2004 – Elfriede Jelinek
• 2007 – Doris Lessing
• 2009 – Herta Müller
• 2013 – Alice Munro
• 2015 – Svetlana Alexievich
• 2018 – Olga Tokarczuk
• 2020 - Louise Glück

(https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/10/07.ghtml)

Questão 01
Assinale a alternativa correta:

A) O ganhador mais velho tinha 41 anos.
B) A ganhadora mais jovem tinha 88 anos.
C) As mulheres ganharam menos premiações que os homens.
D) O prêmio foi concedido a 16 homens.

Questão 02
As palavras “dois” e “nomes” podem ser classificadas, respectivamente, como:

A) substantivo e adjetivo
B) substantivo e verbo
C) numeral e adjetivo
D) numeral e substantivo 

Questão 03
As palavras “concedido”, “apenas” e “foram” podem ser classificadas, respectivamente, como:

A) polissílaba – dissílaba - trissílaba
B) polissílaba – trissílaba - dissílaba
C) dissílaba – polissílaba - trissílaba
D) polissílaba – trissílaba - monossílaba

Questão 04
Analise o trecho abaixo:

“Rudyard Kipling foi o mais jovem vencedor do prêmio.”

A palavra destacada pode ser classificada como:
A) adjetivo
B) substantivo

https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/10/07.ghtml


C) artigo
D) preposição

Questão 05
Assinale a alternativa correta:

A) Era uma obra a Leonardo da Vinci.
B) Compramos à fruta que solicitasse.
C) Sua risada é igual a da sua vó.
D) Aquelas alunas raramente estão atentas à aula.

Questão 06
Assinale a opção correta, de acordo com os substantivos coletivos:

A) Horda – coletivo de bandidos invasores ou selvagens
B) Falange  – coletivo de artistas correlacionados
C) Plêiade – coletivo de bispos
D) Súcia – coletivo de honestos

Questão 07
A oração abaixo pode ser classificada como:

“Gostamos de ficar em casa, como também gostamos de sair.”

A) Oração Subordinada Substantiva
B) Oração Coordenada Assindética
C) Oração Coordenada Sindética
D) Oração Subordinada Adjetiva

Questão 08
Assinale a opção correta, de acordo com a norma culta:

A) asterístico – bicabornato - supérfulo
B) asterisco – bicarbonato – supérfluo 
C) asterisco – bicabornato – supérfluo 
D) asterístico – bicarbonato – supérfulo 

Questão 09
Assinale a alternativa correta:

A) Não sabíamos o por quê de tanta agitação.
B) Estude, porque haverá prova.
C) Os lugares porquê passeamos são inesquecíveis.
D) Você não está bem, por que?

Questão 10
Assinale a alternativa incorreta:

A) Jorge é um mal perdedor.
B) Silvio acordou de mau humor hoje.
C) Eu não deseje mal a ela.
D) Sempre soube que ele tinha mau-caráter.

Matemática

Questão 11
Com relação a geometria é incorreto afirmar que:
a) É a área da matemática destinada ao estudo das formas geométricas;
b) Pode ser dividida entre Geometria Analítica, Geometria Plana e Geometria Espacial;



c) A Geometria Espacial também pode ser chamada de Geometria Euclidiana
d) Estuda figuras no espaço;

Questão 12
A raiz cúbica de 125 é: 
a) 5;
b) 25;
c) 62,5;
d)125.

Questão 13
Considerando que as retas “r” e “s” são paralelas e que a reta “t” é uma reta transversal, qual é a medida
do ângulo representado pela letra “x”?

a) 120ª
b) 60º
c) 50º
d) 70º

Questão 14
O dobro de um número subtraído de 2 é igual a 25. Que número é esse?
a) 25;
b) 21;
c) 23.
d) 11,5.

Questão 15
Considerando a seguinte equação 2x+2 = 64 , qual será o valor de “x”?
a) 4;
b) 2;
c) 6;
d) 8.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Qual dos animais abaixo não está presente no Brasão Oficial do Município de Bombinhas.
A) Camarão
B) Cavalo Marinho
C) Golfinho
D) Aracuã



Questão 17
Em 15 de agosto de 2021 no Afeganistão, o grupo fundamentalista Talibã retornou ao poder após tomar
a capital:
A) Jalalabad
B) Kandahar
C) Cabul
D) Herat

Questão 18
Com relação as cidades mais populosa de Santa Catarina, marque a alternativa correta:
A) Florianópolis é a mais populosa, seguida por Blumenau.
B) Joinville é a mais populosa, seguida por Florianópolis.
C) Florianópolis é a mais populosa, seguida por Joinville.
D) Joinville é a mais populosa, seguida por Blumenau.

Questão 19
São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto:
A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
B) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
C) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação
D) Garantir o desenvolvimento Internacional.

Questão 20
Assinale a alternativa que corresponda ao atual Presidente e Vice-presidente da Câmara Municipal de
Bombinhas.
A) Tiago Antônio de Souza e Leandro José dos Santos 
B) Maurício José Leal e Tiago Antônio de Souza
C) Atila Ueliton Rodrigues de Oliveira e Evandro Alcides da Silva
D) Tiago Antônio de Souza e Evandro Alcides da Silva

Conhecimentos Específicos

Questão 21
A Lei Complementar nº 98/2009, trata do plano de carreira dos servidores da educação no Município de
Bombinhas. Dentre as atribuições do cargo de Secretário Escolar, dispostos na mencionada Lei, está o
constante na alternativa:

a) não participar de reuniões com auxiliares
b) assessorar o Gestor Escolar nos assuntos relacionados aos serviços de secretaria;
c)  promover  atividades  terapêuticas  e  preventivas  com  alunos  e  professores  que  necessitam  do
atendimento especializado;
d) auxiliar os alunos na alimentação, bem como servir as refeições se for necessário;

Questão 22
A Lei Complementar n.7/2002, dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos municipais,
desta forma, a estabilidade no cargo público, é prerrogativa de servidor:

a) comissionado
b) contratado temporariamente 
c) efetivo 
d) com função gratificada

Questão 23
Ao utilizar o sistema ou livro de protocolo, o Secretário Escolar deve proceder também:
a) a distribuição, controle e movimentação
b) ignorar a documentação
c) não realizar o controle de documentos 
d) somente receber 



Questão 24
Ao tomar conhecimento de ações e informações que demandem sigilo  profissional,  o  secretário  da
escola deve:

a) contar aos professores para inteirá-los das informações
b) guardar sigilo profissional
c) contar como curiosidades para as pessoas 
d) contar para todos porque tudo é público.

Questão 25
A credibilidade na instituição de ensino está diretamente ligada à mensagem transmitida, fazendo-se
necessário o conhecimento do processo de comunicação, cujos elementos são:
a) código, ruído e inverdades
b) emissor, receptor e barulho
c) receptor, mensagem e inércia
d) emissor, mensagem e código

Questão 26
O  Secretário  Escolar  é  o  profissional  responsável  pela  execução  de  documentos  quando  houver
necessidade de elaboração logo deve ter conhecimento de redação oficial. De acordo com o exposto o
documento expedido para outro órgão público, a fim de obter informações específicas chama-se:
a) ofício
b) carta
c) ata
d) portaria

Questão 27
Os cuidados com os bens públicos são determinantes no funcionalismo público, pois os bens sob o
cuidado do servidor são:
a) do próprio servidor
b) do povo
c) dos políticos
d) da prefeitura

Questão 28
Pode-se conceituar redação oficial como:
a) É todo ato de regulamentação interna
b) É todo ato de exoneração verbal
c) É todo ato normativo e toda comunicação do Poder Público.
d) ´Não é ato de comunicação e normativo do Poder Público

Questão 29
A utilização correta dos materiais sob a guarda do servidor público representa consumo consciente.
Neste escopo, está correto o afirmado na alternativa:

a) Jogue fora os papéis impressos de forma errada ou rasurados
b) anterior a solicitação de material ao almoxarifado, é necessário verificar os que estão na secretaria
c) sempre prefira imprimir para ler, porque ler no computador faz mal
d) não verifique a escrita antes de imprimir

Questão 30
Os documentos dos alunos são pessoais e sigilosos, e a divulgação tem impacto em todos os setores,
pois  estará  burlando  a  privacidade,  liberdade  e  o  desenvolvimento  da  personalidade  do  mesmo,
implicando para o servidor que divulgou em:

a) sanções administrativas 
b) função gratificada
c) prêmio por assiduidade
d) reposição salarial
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