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Tópico: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

     

Questão 
Resposta 
Original 

Justificativa 
Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito mudado 

para: 

02 A 
Item do programa: O Sistema nacional de ensino e o Sistema 
Municipal de Ensino (Niterói): como 
se organizam Legalização das instituições de ensino.  

INDEREFIDO  

04 E 
Item do programa. Noções de arquivo: 
conceito, tipos de arquivo, acessórios para arquivamento, método 
de arquivamento 

INDEREFIDO  

05 B 
A questão é conceitual e fala-se de condutas CORRETAS e 
ADEQUADAS. . Esse item não menciona circunstância. 

INDEFERIDO  

06 D 

A Cabe à Escola, ao poder público essa obrigatoriedade está 
expressa na LDB (Lei nº 9.394/96): 
Artigo 12 – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 
normas comuns e as do seu sistema 
de ensino, terão a incumbência de: 
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas; 
MAS NÃO À secretaria de uma escola. 

INDEREFIDO  

07 A 

ABNT classifica transcrição fiel como: 
"Transcrição FIEL, ipsis litteris, reprodução EXATA do original, 
respeitando-se até eventuais 
incoerências, erros de ortografia e/ou concordância." 
Isto refere-se perfeitamente  ao texto de um  documento  
A transcrição fiel é do documento. Quem não pode cometer 
rasuras etc... é quem faz a transcrição. 

INDEREFIDO  

08 A 

SE  o aluno Não tem sua certidão de nascimento, ele ou seu 
responsável ( quando menor) deverá providenciá-la. 
E qual o papel da escola? ... orientá-los . 
Mantenha-se o gabarito. 

INDEREFIDO  

10 B A ficha de matrícula deverá conter todos os dados INDEREFIDO  
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pessoais do aluno, inclusive endereço completo. É o início do 
processo de matrícula.. 

14 E 

Item do programa: manual de redação oficial da presidência da 
república: Redação Oficial: aspectos gerais da redação oficial 
(princípios e conceituação; 
abreviaturas, siglas, símbolos, pronomes de tratamento; 
correspondências internas e externas; fax, requerimento, 
declaração, atestado, ata, relatório. Técnica Legislativa: atos 
normativos e atos de pessoal; e suas características 
linguísticas e textuais. 

INDEREFIDO  

15 B 
É claro que as outras alternativas contêm erro de pontuação pois 
a única correta é a alternativa B 

INDEREFIDO  

20 A 
Alteração de gabarito. Erro material no documento publicado 
como gabarito oficial. Fundamento da resposta correta (letra C): 
art. 18-A do ECA 

DEFERIDO C 

 


