
 
 

Prefeitura Municipal de Pelotas/RS 
 

 

Secretário de Escola 
 

 

 

Língua Portuguesa 
Interpretação de Texto.  ................................................................................................................................................... 1 

Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das palavras.  ............................. 2 

Ortografia Oficial. .............................................................................................................................................................. 3 

Pontuação. .......................................................................................................................................................................... 8 

Acentuação.  ........................................................................................................................................................................ 9 

Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção (classificação e sentido que imprime as relações entre as orações).  ................................................ 11 

Concordância verbal e nominal.  .................................................................................................................................. 34 

Regência verbal e nominal.  .......................................................................................................................................... 37 

Crase. ................................................................................................................................................................................ 41 

 
 

Legislação 
Lei complementar nº 3.008, de 19 de dezembro de 1986 e alterações (Dispõe sobre o regime jurídico): 
Capítulos I, II, X e XII. ........................................................................................................................................................ 1 
Lei nº 8.069 de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. .................................................................................. 7 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. ......................... 38 

 
 

Conhecimentos Específicos 
Escrituração Escolar: Escrituração referente ao docente, especialista e pessoal administrativo: a. Livro de 
escrituração escolar: - Tipos; - Finalidades; b. Instrumentos utilizados para o registro da vida escolar do 
aluno: Organização didática (matrícula; atas; transferências; ficha individual; histórico escolar; boletim 
escolar; diário de classe; declaração provisória de transferência; certificados; diplomas)  ................................ 1 

Arquivo: Finalidade. Tipos. Importância. Organização.  ............................................................................................. 8 

Processo de incineração, microfilmagem, informática.  .......................................................................................... 11 

Regimento Escolar e Proposta Pedagógica.  .............................................................................................................. 12 

Quadro Curricular.  ......................................................................................................................................................... 14 

Legislação aplicável.  ...................................................................................................................................................... 16 

Uso de equipamentos de escritório.  ........................................................................................................................... 33 

Documentação e arquivamento Ȃ geral e informatizado, agenda, formas de tratamento e abreviação mais 
utilizadas.  ........................................................................................................................................................................ 35 

Noções de rotinas da área administrativa.  ................................................................................................................ 41 

Ética profissional e sigilo profissional.  ...................................................................................................................... 43 

Redação Oficial.  .............................................................................................................................................................. 52 

Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.  ...................................................................... 52 

MSWindows 7 ou versões mais recentes: área de trabalho, área de transferência, ícones, barra de tarefas e 
ferramentas, comandos e recursos; unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos e pastas; uso dos menus, programas e aplicativos; 
painel de controle;  ......................................................................................................................................................... 54 

 



 
 
Interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010 ou versões mais recentes. MS-Word 2010 ou versões 
mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; editoração e processamento de textos; 
propriedades e estrutura básica dos documentos; distribuição de conteúdo na página; formatação; cabeçalho 
e rodapé; tabelas; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, etiquetas, 
mala-direta; caixas de texto.  ........................................................................................................................................ 89 

MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; 
funcionalidades e estrutura das planilhas; configuração de painéis e células; linhas, colunas, pastas, tabelas 
e gráficos; formatação; uso de fórmulas, funções e macros; impressão; inserção de objetos/imagens; campos 
predefinidos; controle de quebras e numeração de páginas; validação de dados e obtenção de dados 
externos; filtragens e classificação de dados.  ........................................................................................................... 96 

Correio Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso do correio eletrônico; preparo e envio de mensagens; 
anexação de arquivos; modos de exibição; organização de e-mails, gerenciador de contatos. ..................... 105 

Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; navegação e 
princípios de acesso à internet; downloads; conceitos de URL, links, sites, vírus, busca e impressão de 
páginas. ........................................................................................................................................................................... 110 

 
 
 


