
PROCESSO SELETIVO SESI  
EDITAL Nº 001/2021 

SECRETÁRIO ESCOLAR - CÓD 706 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

[ADAPTADA DE FCC 2018] 

Atenção: As questões referem-se ao texto abaixo. 
 
O mundo abriga hoje aproximadamente 500 mil pessoas 
centenárias, e esse número deverá aumentar na próxima 
década. Foi no final do século XIX que a expectativa de vida 
começou a aumentar nos países europeus que se 
industrializavam, apesar de continuar em patamares 
medíocres em diversas partes do mundo. 
Nas últimas décadas, no entanto, a desigualdade diminuiu e a 
expectativa de vida mundial praticamente duplicou. Hoje os 
países pobres têm expectativa média de vida semelhante à dos 
que eram considerados ricos nos anos 1900. 
Cem anos atrás, a expectativa de vida de quem nascia na 
Índia ou na Coreia era de apenas 23 anos. Atualmente, esse 
número quase triplicou. No Brasil, uma criança que 
completasse dez anos de idade em 1950 podia alimentar a 
esperança de viver mais 53 anos. As que chegaram aos dez 
anos em 2015 devem viver mais 67 anos. 
Esses aumentos na longevidade aconteceram graças a 
avanços no conhecimento. O declínio da mortalidade foi 
resultado de ideias novas no campo da saúde e dos benefícios 
trazidos por melhores condições de nutrição e saneamento 
básico, pela vacinação em massa e pela descoberta dos 
antibióticos. 
No decorrer do século XXI, será possível duplicar mais uma 
vez a expectativa de vida? 
Em um trabalho publicado na revista Nature, pesquisadores 
desmentiram essa hipótese. Os autores concluíram que 
aumentos da sobrevida tendem a declinar depois dos 100 
anos. A longevidade atingiria um teto ao redor dos 115 anos. 

 (Adaptado de: VARELLA, Drauzio. Disponível em: 
folha.uol.com.br)  

1. Infere-se corretamente do texto: 

A) No Brasil, devido ao maior investimento em saneamento 
básico, a expectativa de vida de uma criança passou a 
aumentar significativamente a partir da década de 1950. 

B) Apesar de avanços no campo das ciências, países pouco 
industrializados como a Índia e a Coreia ainda hoje 
apresentam expectativa de vida semelhante à de 1900. 

C) A premissa de que a expectativa de vida possa ser 
duplicada no século XXI foi contestada por pesquisadores 
com base no argumento de que a sobrevida tende a diminuir 
depois dos 100 anos. 

D) Uma vez que já existem mais de 500 mil centenários no 
mundo, estima-se que a longevidade será duplicada ainda 
neste século. 

___________________________________________________ 

[ODONTÓLOGO DO PSF PREFEITURA RIVERSUL SP 2017 
INSTITUTO EXCELÊNCIA] 

2. De acordo com a análise sintática, identifique o predicado 
nominal da frase: 

 
As garotas estão eufóricas com a notícia. 

A) Com a notícia 

B) Eufóricas 

C) Estão eufóricas 

D) Nenhuma das alternativas. 

___________________________________________________ 

[ANALISTA JUDICIÁRIO TRE PA 2020 IBFC] 

3. Quanto às regras de ortografia, assinale a alternativa em 
que há uma palavra grafada incorretamente. 

A) super-homem, sobrenatural, cosseno. 

B) cooperador, coexistente, agroindustrial. 

C) anti-inflacionário, pan-americano, autoescola. 

D) girassol, hiper-ativo, recém-casado. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE IADES 2018] 

 

  
 Disponível em: <https://www.pikdo.me/media/>.  

Acesso em: 7 set. 2018, com adaptações.  

4. A respeito das classes gramaticais presentes no texto, 
assinale a alternativa correta. 

A) No primeiro quadrinho, o adjetivo "ativa" refere-se tanto 
ao vocábulo "resiliência" quanto à palavra "solução". 
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B) Em "adaptabilidade e revisão constante de paradigmas" 
(segundo quadrinho), os vocábulos sublinhados classificam-se, 
respectivamente, em preposição e conjunção. 

C) No trecho "A essa hora" (quarto quadrinho), o vocábulo 
"A" é uma preposição. 

D) Em "transformando a adversidade" (terceiro quadrinho), o 
verbo está no particípio. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE IDECAN 2018] 

5. Considere a planilha a seguir, produzida no editor de 
planilhas Microsoft Excel 2016 (configuração padrão - idioma 
português Brasil). 
 
 

   
  
A fórmula =SOMASE(C2:C8;C2;D2:D8)-
SOMASE(C2:C8;C4;D2:D8), digitada na célula D9, produzirá 
como resultado o seguinte valor:  

A) 365. 

B) 155. 

C) -155. 

D) 117. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE CESGRANRIO 2018] 

6. Considere a versão do Power Point 2010. Durante a 
confecção de um slide, o usuário apaga a primeira letra de 
uma palavra e, em seguida, resolve apagar a seguinte também.  
 
Uma das formas de executar essa ação é clicar a(s) tecla(s) 

A) Shift+F3 

B) Shift+F4 

C) Ctrl + F4 

D) F4 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE IDECAN 2018] 

7. No editor de texto Microsoft Word 2016 (configuração 
padrão - idioma português Brasil), na Guia Página Inicial e 
Grupo de Comandos parágrafo, os ícones são apresentados da 
forma a seguir: 
 
 

   
  
  
É correto afirmar que o comando representado pelo ícone  

A) alinha o texto selecionado ao centro. 

B) enumera as linhas de todo o documento. 

C) muda a cor da fonte do texto selecionado. 

D) cria uma lista com marcadores. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE CESPE 2013] 

A tabela a seguir apresenta as trêsprimeiras colunas da tabela-
verdade de uma proposição Sconstruída a partir das 
proposições P, Q e R.  
 

 

8. Ainda com base na tabela, assinale a opção que apresenta a 
sequência correta dos elementos constituintes da coluna da 
tabela verdade correspondente à proposição lógica S: (P → 
Q)˅(P→R). 

A) V / V / V / V / V / V / F / V 
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B) V / F / F / F / V / V / V / V 

C) V / V / V / V / V / V / V / F 

D) F / V / V / F / V / V / F / V 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FCC 2013] 

9. Se Alberto e Bruna são funcionários de um mesmo hospital 
e a ocorrência de falta de cada um deles é indicada 
respectivamente por A e B, pode-se dizer que 

A) a probabilidade de Alberto e Bruna faltarem 
simultaneamente é calculada pela soma das probabilidades de 
A e de B. 

B) para obter-se a probabilidade de Alberto e Bruna faltarem 
simultaneamente é necessário saber se A e B são 
independentes. 

C) A e B são independentes se a ocorrência de A influencia a 
ocorrência de B. 

D) a probabilidade de Alberto e Bruna faltarem 
simultaneamente pode ser representada por P(A ∪ B). 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FGV 2017] 

10. A probabilidade de um determinado aluno acertar cada 
uma das duas últimas questões de uma determinada prova é 
70%.  
 
Acertar ou errar cada uma das questões são eventos 
independentes. 
 
A probabilidade desse aluno errar as duas referidas questões: 

A) é menor que 10%; 

B) está entre 10% e 20%; 

C) está entre 20% e 30%; 

D) está entre 30% e 50%; 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 C 2 C 3 D 4 C 5 B  

6 D 7 D 8 A 9 B 10 A 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE] 

11. A criança e o adolescente têmdireito à educação, visando 
ao plenodesenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 
exercício dacidadania e qualificação para o 
trabalho,assegurando-se-lhes  
 

I igualdade de condiçõespara o acesso e permanência na 
escola;  
 
II direito de ser respeitado por seuseducadores;  
 
III direito de contestar critériosavaliativos, podendo recorrer 
às instâncias escolaressuperiores;  
 
IV direito de organizaçãoe participação em entidades 
estudantis;  
 
V acesso a escola pública egratuita próxima de sua residência.  
 
Parágrafo único. Édireito dos pais ou responsáveis ter ciência 
do processopedagógico, bem como participar da definição 
daspropostas educacionais.  
 
Estatuto da Criança e doAdolescente (ECA). Lei n.º 
8.069/1990, art. 53.  
 
Considerando o dispositivo legal acimatranscrito e a Lei de 
Diretrizes e Bases da EducaçãoNacional (LDB) — Lei n.º 
9.394/1996 —, assinale aopção correta. 

A) A finalidade da educação,conforme o que está disposto no 
dispositivo legal em apreço,difere substancialmente do 
disposto na LDB. 

B) O direito relativo à educaçãode crianças e adolescentes 
relacionado no inciso III acimatranscrito também está 
expressamente previsto na LDB. 

C) O direito à igualdade decondições para o acesso e a 
permanência na escolaestá previsto tanto no ECA quanto na 
LDB, na qual se configuracomo um princípio. 

D) A LDB não prevêexpressamente que os pais tenham de ser 
informados acerca da execuçãoda proposta pedagógica da 
escola. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FGV 2007] 

12. A respeito das políticas educacionais, assinale a alternativa 
correta. 

A) Não são considerados despesas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino os levantamentos estatísticos, 
estudos e pesquisas visando à expansão do ensino. 

B) A LDB é anterior à Lei de Responsabilidade Fiscal; logo, 
não está sujeita a suas limitações. 

C) O Art. 73 da Lei 9.394/96 (LDB atualizada) diz o seguinte: 
"A LDB preconiza a obrigatoriedade e prioridade de exame da 
aplicação de recursos quanto ao cumprimento no disposto nos 
artigos 212 da Constituição e art. 60 das ADCT." 

D) O Art. 75 da Lei 9.394/96 (LDB atualizada) diz que a Lei 
9.394/96 pretende que a ação supletiva da União e Municípios 
se dê, mas não menciona como e em que direção. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE COSEAC 2016] 
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13. Documento fundamental para registro do diagnóstico 
inicial da turma, frequência do aluno, planejamento, 
avaliações e relatório final do trabalho do professor, bem 
como da carga horária prevista na Matriz Curricular. É 
também documento de escrituração escolar coletivo, em que 
devem ser registradas, sistematicamente, as atividades 
desenvolvidas com a turma e o resultado do desempenho e 
frequência dos alunos. Trata-se do(da): 

A) Histórico Escolar. 

B) Diário de Classe. 

C) Ata de resultado. 

D) Mapa de Conceitos. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE COSEAC 2016] 

14. A secretaria da escola constitui-se centro das atividades 
administrativas e pode ser considerada como base para uma 
eficiente gestão escolar. É de responsabilidade da secretaria as 
atribuições a seguir, EXCETO: 

A) o registro da vida escolar do aluno - o registro de pessoal. 

B) a organização e manutenção dos arquivos e fichários que 
contêm a escrituração escolar. 

C) a guarda da documentação, bem como do processamento 
das informações que circulam fora e dentro da escola. 

D) a garantia do cumprimento dos dias letivos e horas-aula. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE COPEVE-UFAL 2017] 

15. Dadas as afirmativas sobre o Censo Escolar, 
 
I. No Brasil, o Censo Escolar assume uma grande importância 
devido às desigualdades regionais.  
II. O Censo Escolar é fundamental para definição de políticas 
públicas e programas educacionais como o FUNDEB, 
Merenda Escolar e o Programa Nacional do Livro Didático, 
entre outros. 
III. Os resultados obtidos no Censo Escolar sobre o 
rendimento (aprovação e reprovação) e movimento 
(abandono) escolar dos estudantes do ensino fundamental e 
médio, juntamente com outras avalições, são utilizados para o 
cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB).  
 
verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e III. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE COSEAC 2017] 

16. Quando um documento é recebido por uma organização no 
decorrer de suas atividades e precisa ser conservado lá para 
efeitos futuros, ele é denominado: 

A) informação de arquivo. 

B) ofício corporativo. 

C) documento de arquivo. 

D) informação ostensiva. 

___________________________________________________ 

[AUXILIAR DE ARQUIVO PREFEITURA DE PLANALTINA GO 2018 
IDIB ] 

17. Sobre os tipos de arquivos, assinale a opção que melhor 
representa o conceito de arquivo permanente: 

A) É aquele destinado ao uso quotidiano de entrada e saída de 
documentos. 

B) É aquele destinado aos documentos que não pertencem ao 
arquivo no qual foi colocada sob guarda. 

C) É aquele que recebe documentos do arquivo frequente e 
que aguarda destinação. 

D) É aquele cujos documentos são preservados de acordo com 
a sua temporalidade e informação. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE COSEAC 2017] 

18. De acordo com o Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008, 
que dispõe sobre o censo anual da educação, o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
- INEP realizará o censo escolar da educação básica e o censo 
da educação superior: 

A) semestralmente em todos os cursos. 

B) semestralmente por grupo de cursos de forma alternada na 
graduação (bacharelado) e no CST. 

C) anualmente em todos os cursos. 

D) anualmente por grupo de cursos de forma alternada na 
graduação (bacharelado) e no CST. 

___________________________________________________ 

[ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FBN 2012 FGV] 

19. A partir dos estágios de sua evolução,os arquivos podem 
ser classificados em 

A) setoriais e gerais. 

B) públicos e privados. 
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C) correntes, intermediários e permanentes. 

D) administrativos, jurídicos e culturais. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE COPEVE-UFAL 2017] 

20. Um serviço essencial é o registro de entrada e de saída de 
documentos na escola. Para isso, é necessário o uso diário de 
um livro de registros, pois somos seres humanos e a nossa 
memória costuma falhar. Com registros escritos, podemos 
esclarecer dúvidas, atestar a expedição e recebimento de 
documentos.  
 
SOUSA, R. M. Técnicas de redação e arquivo. Brasília: 
Universidade de Brasília, 2007. p. 48.  
 
O texto refere-se ao livro de 

A) atas. 

B) registros. 

C) protocolo. 

D) ocorrência. 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
11 C 12 B 13 B 14 D 15 D  
16 C 17 D 18 C 19 C 20 C 


