QUESTÕES DE PROVAS DE CONCURSOS
PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO

SECRETÁRIO DE ESCOLA
01. Podemos definir como principais atribuições do Secretário Escolar: o expediente,
o arquivo e a escrituração escolar. Como exemplo de escrituração escolar, podese apontar:
(A) expedição de documentos escolares.
(B) guarda e sigilo de documentos escolares.
(C) manter em dia a correspondência da unidade escolar.
(D) manter-se em dia com a legislação de ensino.
(E) responsabilidade pelo pleno funcionamento da Secretaria Escolar.
02. São atribuições do secretário escolar, EXCETO:
(A) Manter a agenda atualizada.
(B) Orientar seus auxiliares.
(C) Fornecer, em tempo hábil, os documentos solicitados.
(D) Garantir a perfeita conservação e restauração dos documentos recolhidos.
(E) Elaborar legislação sobre as normas procedentes de órgãos superiores.
03. Dá-se o nome de arquivo escolar
(A) lugar onde se guarda a documentação.
(B) reunião de documentos guardados.
(C) instrumento para controle da ação administrativa.
(D) toda coleção de documentos resultantes de uma atividade e que são
conservados como comprovante da mesma.
(E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
04. 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
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05. Uma escola recebeu um aluno sem comprovação de escolaridade, que solicitava
matrícula na 3ª. série do Ciclo I do Ensino Fundamental. Nos termos da legislação
atual (LDB), a escola deve:
(A) matricular o aluno na série anterior à solicitada, pois pelas declarações da
mãe, o ensino na escola de origem era muito fraco.
(B) recusar a matrícula na série solicitada por falta de documentação.
(C) aceitar a matrícula na série solicitada após declaração da mãe e ouvido o
supervisor de ensino.
(D) avaliar o aluno e, de acordo com seu grau de desenvolvimento e sua
experiência, o matricular na série adequada.
(E) matricular o aluno na 1a série do Ensino Fundamental porque, sem
documentação, a matrícula caracteriza-se como inicial.
06. 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.
07. O Relatório Final é o documento oficial que registra a vida escolar do aluno e este
não poderá sofrer qualquer alteração. Porém na Escola Municipal Luz da Vida
após a emissão do Relatório Final a Secretária percebeu que o aluno Davi da
Silva, 3º ano, constava como transferido, sendo que o mesmo foi aprovado.
Para proceder a correção deste erro o Estabelecimento deverá fazer:
(A) Revalidação de Estudos.
(B) Ata de correção de Erro em Relatório Final.
(C) Certidão de Regularidade de Estudos.
(D) Adaptação Curricular.
(E) Reclassificação.
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08. Se considerarmos que as primeiras vias de certificados e diplomas pertencem ao
aluno por direito, é aconselhável
(A) não reter ou guardar cópias dos mesmos na escola.
(B) manter um livro protocolo para controle de sua entrega.
(C) entregar todas as vias para o responsável pelo aluno.
(D) destruir possíveis cópias para evitar fraudes.
(E) n.d.a.
09 Assinale a afirmativa INCORRETA:
(A) O local de trabalho reflete a imagem de quem atua nele.
(B) Deve-se conhecer seus deveres em relação à pontualidade e assiduidade.
(C) Procurar nunca se manter atualizado nos assuntos que dizem respeito ao
seu trabalho.
(D) Buscar desempenhar as atribuições, sempre com maior aperfeiçoamento.
(E) Não adiar decisões desagradáveis.
10. Para atuar em uma instituição de ensino, com eficiência e eficácia, é
indispensável que o Secretário Escolar tenha acesso aos seguintes documentos:
(A) regimento escolar e proposta pedagógica.
(B) contrato social da entidade mantenedora e proposta pedagógica.
(C) contrato social da entidade mantenedora e regimento escolar.
(D) notas fiscais referentes à compra dos equipamentos escolares.
(E) certidões negativas emitidas pelos órgãos públicos federais, estaduais e
municipais.
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