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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP  

SECRETÁRIO DE ESCOLA  

 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais  
Conhecimento Específico 
Informática 

10 
5 
10 
5 

Total de questões  30 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP- SECRETÁRIO DE ESCOLA.  

Marque aqui as suas respostas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e responda as questões 1,2,3 e 4. 
As Boas Coisas da Vida 

  Uma revista mais ou menos frívola pediu a várias 
pessoas para dizer as “dez coisas que fazem a vida 
valer a pena”. Sem pensar em demasia, fiz esta 
pequena lista: 
   - Esbarrar às vezes com certas comidas da infância, 
por exemplo: aipim cozido, ainda quente, com melado 
de cana que vem numa garrafa cuja rolha é um sabugo 
de milho. O sabugo dará um certo gosto ao melado? 
Dá: gosto de infância, de tarde na fazenda. 
 - Tomar um banho excelente num bom hotel, vestir 
uma roupa confortável e sair pela primeira vez pelas 
ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão 
acontecer coisas surpreendentes e lindas. E 
acontecerem. 
 - Quando você vai andando por um lugar e há um 
bate-bola, sentir que a bola vem para o seu lado e, de 
repente, dar um chute perfeito – e ser aplaudido pelos 
serventes de pedreiro. 
  - Ler pela primeira vez um poema realmente bom. Ou 
um pedaço de prosa, daqueles que dão inveja na 
gente e vontade de reler. 
 - Aquele momento em que você sente que de um 
velho amor ficou uma grande amizade – ou que uma 
grande amizade está virando, de repente, amor. 
 - Sentir que você deixou de gostar de uma mulher 
que, afinal, para você, era apenas aflição de espírito e 
frustração da carne – a mulher que não te deu e não te 
dá, essa amaldiçoada. 
 - Viajar, partir… 
  - Voltar. 
   - Quando se vive na Europa, voltar para Paris, 
quando se vive no Brasil, voltar para o Rio. 
   - Pensar que, por pior que estejam as coisas, há 
sempre uma solução, a morte – o assim chamado 
descanso eterno. 

Rubem Braga BRAGA, R., As Boas Coisas da Vida, 1988. 

 
 
1) De acordo com o texto: “As Boas Coisas da Vida”, 
assinale a alternativa CORRETA. 
a) o texto acima demonstra que Rubens Braga, apresenta 
uma breve lista de pequenas satisfações da vida, nesta 
lista há dez coisas boas. 
b) o texto acima demonstra que Rubens Braga, apresenta 
algumas coisas boas da vida, afirmando, que somente as 
pessoas que realizam essa lista são felizes. 
c) o texto acima demonstra que Rubens Braga, apresenta 
que quem não tem a vida feliz a única solução é a morte. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Assinale a alternativa que corresponda ao sinônimo 
da palavra grifada do trecho “  Uma revista mais ou 
menos frívola pediu a várias pessoas para dizer as 
“dez coisas que fazem a vida valer a pena”. 
a) Fútil. 
b) Fácil.  
c) Fracassada. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3)  Assinale a alternativa que corresponde ao sentido 
da expressão grifada “ Esbarrar às vezes com certas 
comidas da infância, por exemplo: aipim cozido, ainda 
quente, com melado de cana que vem numa garrafa 
cuja rolha é um sabugo de milho.” 

a) O narrador quer dizer que tromba as vezes com 
comidas e aproveita que sujou a roupa e come.  
b) O narrador quer dizer que inesperadamente encontra 
comidas que causa nostalgia, assim relembrando de 
alguns momentos.  
c) O narrador quer dizer que é realmente importante 
comer aipim cozido e ainda quente porque faz bem para 
sua saúde.  
d) Nenhuma das alternativas. 
  
4) Observe o trecho “ vestir uma roupa confortável e 
sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade 
estranha”, assinale a alternativa que apresenta os 
verbos encontrados.  
a) Vestir e ruas.  
b) Ventir e sair.  
c) Roupas e sair.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA, referente a tipologia textuais. 
 “ A água era do azul mais bonito! Toda a gente 
adorava aquela praia. Todos os dias estavam lá 
pessoas, pelo menos uma”. 
a) Narrativo 
b) Descritivo 
c) Dissertativo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Assinale a alternativa CORRETA, referente a 
concordância verbal e nominal. 
I) Teve péssimas visões e pressentimentos. 
II) Trata-se de pinturas o mais possível amenas. 
III) Um jogador ou técnico precisa respeitar as regras. 
a) I-concordância nominal, II-concordância nominal, III-
concordância verbal. 
b) I-concordância verbal, II-concordância nominal, III-
concordância verbal 
c) I-concordância nominal, II-concordância verbal, III-
concordância verbal 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a alternativa CORRETA, referente ao uso 
da crase. 
a) Estava à pensar. 
b) A reunião começará daqui à pouco. 
c) Ana foi à igreja. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Assinale a alternativa CORRETA, referente a divisão 
silábica. 
a) (ca – de – ado),(chu-va),( pneu – máti – co) 
b) ( li-te-ra-tu-ra ),( U-ru - guai ), (as – sas – si – no). 
c) (ba-lã-o) , (o-lho),( na-sceu) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Assinale a alternativa INCORRETA, referente ao 
aumentativo e diminutivo. 
a) Faca, facalhão. 
b) Vidraça e vidrinho. 
c) Vozinha e vozeirão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Observe as frases abaixo, referente aos empregos 
dos verbos, assinale a alternativa em que o verbo, 
NÃO é de ligação.  
a) Elas estão felizes. 

https://www.sinonimos.com.br/futil/
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b) Ele é amargurado. 
c) Ele chegou à fazenda de madrugada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  

11) )Analise as afirmativas abaixo  sobre o município 
de Santa Rosa de Viterbo- SP: 
I) Em Santa Rosa de Viterbo do Estado São Paulo os 
habitantes se chamam santa-rosenses. 
II)Os municípios que fazem limites com Santa Rosa de 
Viterbo- SP são: São Simão,  Cajuru , Ribeirão Preto e 
Santa Rita do Passa Quatro. 
III) Santa Rosa de Viterbo- SP, faz parte 
da Mesorregião de Ribeirão Preto. 
IV) Santa Rosa de Viterbo- SP tem as seguintes 
coordenadas geográficas: Latitude: 21° 28' 13'' Sul, 
Longitude: 47° 21' 44'' Oeste. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a)Apenas I, III, IV. 
b)Apenas I, II, IV. 
c)I, II, III, IV. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
12)Assinale a alternativa CORRETA que corresponde 
ao fato ocorrido em Santa Rosa de Viterbo- SP em 24 
de dezembro de 1948 e  foi aprovada a Lei nº. 233: 
a) Mudança do nome da cidade de Icaturama para Santa 
Rosa de Viterbo. 
b)Instalação da  Comarca de Santa Rosa de Viterbo- SP. 
c)Emancipação do município de Santa Rosa de Viterbo- 
SP. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
13)Assinale a alternativa INCORRETA  sobre o 
complexo regional  do Centro- Sul no Brasil: 
a)  Essa área é considerada o grupo com maior índices de 
urbanização e de maiores densidades 
demográficas. Considerando o relevo dessas áreas, pode-
se dizer que é acidentado e possui zonas altas e de 
cadeias montanhosas. 
b) Concentra a maior parte das indústrias brasileiras, o 
maior número de recursos econômicos, as atividades 
agropecuárias mais avançadas tecnologicamente e o 
maior peso sobre o PIB, com quase 80% das riquezas 
produzidas pelo país. 
c) No complexo regional do Centro- Sul  encontram-se 
partes de grandes bacias hidrográficas: a do rio Paraná, a 
do rio São Francisco, e uma pequena parte da bacia 
do Araguaia-Tocantins. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
14)Foram presidentes do período militar no Brasil  
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Castelo Branco (1964-1967); Costa e Silva (1967-1969);  
Médici (1969-1974); Geisel (1974-1979);Figueiredo (1979-
1985). 
b) Castelo Branco (1964-1967); Juscelino Kubitschek 
(1967-1969);  Médici (1969-1974); Geisel (1974-
1979);Figueiredo (1979-1985). 
c) ) Castelo Branco (1964-1967); Costa e Silva (1967-
1969);  Goulart (1969-1974); Geisel (1974-
1979);Figueiredo (1979-1985). 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
15) A estrutura econômica de um país  pode ser 
organizada em setores .Relacione as colunas abaixo 
sobre esses setores: 

Primeiro setor:  
Segundo setor: 
Terceiro setor:  
(  ) privado: associado à produção de bens e serviços 
com fins lucrativos. 
(  ) não governamentais: relacionado às atividades que 
reúnem organizações sem fins lucrativos. 
(  ) público: responsável pelas questões sociais, etc. 
Assinale a alternativa que condiz com a sequência 
CORRETA: 
a)III, I, II. 
b)II, III, I. 
c)I, III,II. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

16) A comunicação exerce um papel cada vez mais 
importante na vida das pessoas, tanto no trabalho 
quanto no convívio social. Dessa forma, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) A comunicação pode causar grandes efeitos na vida de 
uma pessoa, pois através dela é possível conseguir um 
bom emprego, por exemplo. 
b) A língua escrita não é apenas a representação da 
língua falada, mas sim um sistema mais disciplinado e 
rígido, pois não conta com as mímicas e o tom de voz do 
falante. 
c) O uso da língua pelos falantes não sofre influência de 
fatores naturais. Uma criança utiliza a língua da mesma 
maneira que um adulto. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) Correspondência Oficial é a comunicação entre os 
órgãos do serviço público ou autárquico, na troca de 
informações de interesse comum ou das partes. 
Referente a isso, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Na correspondência oficial se leva em consideração o 
estilo, isto é, a maneira própria, individual de expressar e 
pensar do redator, e isso a tornam correta, coerente, clara, 
concisa, simples, objetiva.  
b) As formas de cortesia são expressões utilizadas para o 
encerramento de uma correspondência dirigida a uma 
autoridade. Sua finalidade é a de saudar o destinatário e 
marcar o fim do texto. 
c) Fraseologia é o pronome ou a locução de que se serve 
uma pessoa para falar ou escrever a outra, onde são, 
teoricamente, da segunda pessoa gramatical.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) De acordo com a Instrução Normativa nº. 4/92 da 
Secretaria de Administração Federal, atualmente em 
vigor, há dois tipos de fecho para todas as 
modalidades de comunicação oficial: 
a) “Respeitosamente” para autoridades superiores, 
inclusive o Presidente da República; e “Atenciosamente” 
para autoridades da mesma hierarquia ou hierarquia 
inferior. 
b) “Você/ Vocês” usa-se para pessoas familiares ou com 
quem não se tem intimidade; e pronomes na primeira 
pessoa quando falamos a respeito de alguém.  
c) “Vossa Excelência /Sua Excelência” aplica-se aos 
sacerdotes, pastores e religiosos em geral; e “Vossa 
Majestade” para príncipes e duques.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
19) Em relação aos métodos de arquivamento, 
assinale a alternativa CORRETA: 

https://santarosadeviterbo.wordpress.com/2013/03/03/regioes-administrativas/
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a) Um método é o sistema numérico, que  permitem o 
acesso direto ao documento, ao local de guarda do 
mesmo, sem o auxílio de índices ou outros instrumentos. 
b) Método geográfico os documentos são organizados de 
acordo com o local de sua procedência, podendo ser 
dispostos por cidades, estados ou países. 
c) Método ordenal, onde utiliza da alfabetação para 
organizar os documentos e pastas.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) Qual a função do secretário escolar? 
a) Atender os alunos, professores e pais, em assuntos 
relacionados com a documentação escolar e outras 
informações pertinentes. 
b) Elaborar o calendário escolar, torná-lo privado e 
assegurar a racionalização do trabalho e sua execução. 
c) Guardar os arquivos com racionalidade, garantindo o 
acesso deles aos alunos e a polícia militar, além de 
manter o profissionalismo da escola.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
21) “É o setor responsável pelas atividades relativas 
ao gerenciamento do quadro de pessoal, ativo e 
inativo, da Unidade”. A que se refere essa afirmação? 
a) Técnico em gerenciamento.  
b) Secretário de escola. 
c) Serviço de pessoal.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
22) Sabendo que a ergonomia é o conjunto de 
disciplinas que estuda a organização do trabalho na 
qual existe interações entre os seres humanos e 
máquinas, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O seu principal objetivo é preservar o moral da 
população e restabelecer a normalidade social. 
b) Uma das consequências da ergonomia é o aumento do 
desperdício de matéria prima e demais materiais utilizados 
na empresa. 
c) A Ergonomia Cognitiva estabelece a relação dos 
processos mentais, memória, raciocínio, controle motor e 
como eles afetam as interações entre seres humanos e 
outros elementos de um sistema. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
23) A higiene no trabalho é a ciência cujos objetivos 
são reconhecer, avaliar e controlar os riscos 
provenientes do trabalho. Decorrente a isso, assinale 
a alternativa CORRETA: 
a) A higiene do trabalho não se relaciona com a 
Ergonomia, visando a melhoria do conforto e qualidade de 
vida.  
b) Fatores ambientais na Ergonomia rodeiam o homem no 
seu local de trabalho, tais como arejamento e 
climatização, luz, cor e ruídos.  
c) Entre as finalidades da higiene do trabalho, destacam-
se a mudança de hábitos e a concentração, resgatando o 
valor humano.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
24) Em referência ao cargo de secretário escolar, 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) O profissional deve estar preparado para a utilização 
das novas tecnologias da informação e da comunicação. É 
também importante estar sempre se atualizando através 
de cursos, palestras, seminários, etc. 
b) A função de efetuar adequadamente os registros dos 
alunos desde seu ingresso na instituição de ensino, 

observando os prazos não é necessariamente do 
secretário de escola. 
c) Os professores ajudam o secretário escolar a planejar, 
coordenar e executar as ações da secretaria da escola, de 
modo a assegurar o mais perfeito e regular 
desenvolvimento dos trabalhos administrativos. 
d) Nenhuma das alternativas.   
 
25) As modalidades oral e escrita 
constituem universos específicos de linguagem e, 
como tal, possuem características próprias. 
Decorrente a isso, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Em ambas as modalidades (oral e escrita), espera-se 
que a comunicação seja efetiva e possa se concretizar 
pelo contínuo ajustamento de linguagem que o emissor da 
mensagem faz com relação ao seu destinatário. 
b) A modalidade oral parece caminhar para o espaço da 
totalidade, do distanciamento máximo entre produtor e 
interlocutor, enquanto a escrita pressupõe um 
envolvimento maior entre os falantes.  
c) Na oralidade, a relação é direta, traduzida em um 
processo de dialogação, que pode ainda contar com uma 
série de recursos extralinguísticos, 
como gestos, expressões faciais, entonação, postura, que 
facilitarão a transmissão de ideias.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
INFORMÁTICA 

26)  Qual destes protocolos citados abaixo, é referente 
a sessão de acesso remoto criptografado, marcado 
por acesso remoto e execução de comandos, sendo 
com pré-requisito uma interligação de rede entre os 
computadores? 
a) SSH 
b) TELNET 
c) RLOGIN 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Quais são as  aplicações abaixo que utilizam do 
protocolo de rede UDP ? 
a) HTTP, SSH, FTP 
b) Voip,P2P, SKYPE 
c)Telnet,SMTP 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Qual tipo de cabeamento que é totalmente imune a 
interferências vindas da rede elétrica? 
a) UTP 
b) Fibra ótica  
c) Coaxial  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Considerando o Microsoft Windows 7, qual 
comando abaixo é utilizado executar o cliente de 
conexão para Serviço de área de trabalho remota, 
protocolos do tipo RDP ? 
a) MSTSC 
b) MCSA 
c) SATR32.EXE 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Considerando a licença publica GNU/GPL V 3, 
considere a alternativa CORRETA sobre sua 
instalação.  
a) A liberdade de executar o código em apenas ambiente 
educacional em rede publica. 
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b) A liberdade de estudar como o programa funciona e 
adaptá-lo às suas necessidades, o usuário pode manter o 
código fonte para si, repassando somente mediante o 
licenciamento.  
c) A liberdade de aperfeiçoar o produto e liberar seus 
aperfeiçoamentos, sendo o acesso ao código fonte é um 
pré-requisito para esta modalidade. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


