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1.

Uma síntese do texto está apresentada corretamente em:

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Língua Portuguesa
Atenção:

(A)

Estudos baseados em dados recentes evidenciam
igualdade de condições de consumo nas diferentes
camadas sociais dos países em desenvolvimento.

(B)

Antigos problemas econômicos dos países hoje desenvolvidos foram amenizados com a imposição de
um sistema capitalista, que valoriza o consumo.

(C)

O número de brasileiros que saíram da pobreza
expandiu a classe média e colocou o país no rumo
do desenvolvimento.

(D)

O Brasil enfrenta dificuldades em sua economia
devido ao grande número de pessoas que vivem na
pobreza, excluídos da sociedade de consumo.

(E)

Um desenvolvimento sustentável para países de
grande população só será obtido com maior
dinamismo na economia.

As questões de números 1 a 10 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

A história de sucesso das nações hoje desenvolvidas
possui um traço comum e inequívoco: a ascensão política e
econômica da classe média. Essa evolução foi primeiro
observada na Europa, onde sociedades estratificadas e sem
mobilidade deram lugar a países dinâmicos após a irrupção do
capitalismo. Esse fenômeno chegou tardiamente ao Brasil e
nunca fincou raízes sólidas e duradouras. Houve fases de
rápido crescimento, como na industrialização do início do século
passado ou no milagre econômico dos anos 70. Mais
recentemente, o país chegou a vislumbrar um salto rumo ao
desenvolvimento com o Plano Cruzado. Mas, em todos esses
casos, o aumento no padrão de vida dos mais pobres foi
transitório e abortado pouco depois por crises econômicas.
Agora, com a retomada do crescimento econômico, o país volta

_________________________________________________________

2.

a se ver diante da oportunidade de romper de maneira definitiva

Destaca-se no texto
(A)

a tensão perceptível, mesmo que de forma latente,
entre as diversas camadas sociais nos países em
desenvolvimento, como o Brasil.

(B)

o papel desempenhado pela classe média no processo de desenvolvimento social e econômico das
nações, como vem ocorrendo no Brasil.

(C)

a necessidade de planos econômicos destinados a
combater a inflação e mantê-la sob controle no
desenvolvimento da economia brasileira.

(D)

a concorrência entre países que se encontram em
processo de desenvolvimento no sentido de melhorar as condições de vida da população.

(E)

a sustentabilidade de um processo de mobilidade
social, ainda incipiente e pouco estudado na história
econômica do Brasil.

com o subdesenvolvimento. Nos dois últimos anos, mais de 20
milhões de brasileiros saíram das camadas sociais mais baixas
– as chamadas classes D e E − e alcançaram a classe C, porta
de entrada para a sociedade de consumo.
As conclusões acima fazem parte de um estudo feito em
2008. Trata-se da mais recente evidência de que o país tem
conseguido, enfim, reduzir sua população de miseráveis, ao
mesmo tempo em que começa a formar uma sociedade de
consumo de massa. Outras pesquisas e estudos, com
metodologias distintas, já haviam detectado esse avanço, que
nada mais é senão a recompensa ao ciclo de reformas e ajustes
econômicos feitos pelo país desde o Plano Real, sobretudo o
combate à inflação. Comparado ao meio bilhão de novos
consumidores que China e Índia produziram na última década, o
fenômeno brasileiro pode não impressionar. Mas é notável. O
resultado disso é que, em um fato inédito na história recente, a
classe C é hoje o estrato social mais numeroso do país.
É sempre uma boa notícia a ascensão econômica de
pessoas, especialmente a caminho da classe média, notório
colchão social entre os estratos mais ricos e mais pobres, capaz

_________________________________________________________

3.

O desafio apontado pelo filósofo, no último parágrafo, se
configura como
(A)

incentivos a uma educação especializada da
população, capacitando-a para uma real participação
na economia de mercado.

(B)

permanência dos benefícios concedidos pelo poder
público à população de baixa renda no país.

(C)

manutenção dos ajustes econômicos realizados em
anos anteriores, para que se desenvolva uma classe
média consumista.

(D)

enfrentamento dos problemas sociais e econômicos
decorrentes de crises que afetam a economia do
país.

(E)

estímulo ao surgimento de negócios em benefício da
classe média, o sustentáculo das transformações
sociais no país.

de reduzir as tensões sociais. Se a emergência da classe C é
um processo sustentável, só o tempo dirá. O que se pode
atestar com certeza é que essa transformação deu novo ânimo
à economia, despertando o surgimento de negócios, criando
empregos e aproximando o Brasil de uma verdadeira economia
de mercado. Diz o filósofo Roberto Romano, da Unicamp: "Um
país em que a classe média diminua está fadado à estagnação
social e econômica. O desafio agora será integrar essa massa
populacional à produção de bens e serviços mais elaborados,
com investimento em educação técnica, para que esse
fenômeno não seja passageiro."
(Adaptado de Julia Duailibi e Cíntia Borsato. Veja, 2 de abril
de 2008, p. 84-86)
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4.

7.

Respeita-se o sentido do segmento, com outras palavras,
em:
(A)

após a irrupção do capitalismo = em meio aos
conflitos do capitalismo.

O segmento grifado acima refere-se, considerando-se o
contexto,

(B)

nunca fincou raízes sólidas e duradouras = jamais
assumiu tanta importância.

(A)

à história de sucesso das nações desenvolvidas.

(B)

ao crescimento de uma sociedade de consumo,
devido à redução da pobreza no país.

(C)

ao sucesso dos vários planos econômicos implementados no Brasil.

(D)

à imitação do que ocorreu com a classe média na
China e na Índia.

(E)

à redução das tensões sociais com o avanço do
consumo.

(C)

(D)

(E)

vislumbrar um salto rumo ao desenvolvimento =
permitir uma constante revolução social.
em um fato inédito na história recente = de maneira
desconhecida nos últimos tempos.
está fadado à estagnação social = sofre tensões de
origem social.

_________________________________________________________

5.

... já haviam detectado esse avanço, que nada mais é
senão a recompensa ao ciclo de reformas e ajustes
econômicos feitos pelo país desde o Plano Real ...
o
(2 parágrafo)

_________________________________________________________

8.

(A)

não significa um prêmio para o ciclo.

(B)

... para que esse fenômeno não seja passageiro. (final do
texto)
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o
grifado acima está na frase:

O sentido correto do segmento grifado está transposto em:

(A)

Houve fases de rápido crescimento ...

nem se tornou tão significativo no ciclo.

(B)

... o país volta a se ver diante da oportunidade ...

(C)

não se destacou pela importância do ciclo.

(C)

... ao mesmo tempo em que começa a formar uma
sociedade de consumo de massa.

(D)

tem sido bastante premiado pelo ciclo.
(D)

... só o tempo dirá.

(E)

é tão-somente o bom resultado do ciclo.
(E)

Um país em que a classe média diminua ...

_________________________________________________________

6.

O resultado disso é que, em um fato inédito na história
o
recente ... (2 parágrafo)

Comparado ao meio bilhão de novos consumidores que
China e Índia produziram na última década, o fenômeno
brasileiro pode não impressionar. Mas é notável.
o
(2 parágrafo)

_________________________________________________________

9.

Com a transposição do segmento grifado para o plural, a
forma verbal que deverá permanecer no singular está na
frase:

Em um único período, o sentido das afirmações acima
está corretamente mantido em:

(A)

Esse fenômeno chegou tardiamente ao Brasil ...

(A)

(B)

... o país chegou a vislumbrar um salto ...

(C)

Trata-se da mais recente evidência ...

(D)

... esse avanço, que nada mais é senão a recompensa ...

(E)

É sempre uma boa notícia ...

(B)

(C)

(D)

(E)

O fenômeno brasileiro é digno de nota, ainda que
pareça pouco expressivo se for colocado diante do
grandioso aumento de consumidores na China e na
Índia, na última década.
O fenômeno brasileiro não pode chamar tanta
atenção, tendo em vista que a comparação entre
novos consumidores da China e da Índia na última
década se tornou digno de nota.
Com o imenso número de novos consumidores da
China e Índia produzidos na última década, no Brasil
não impressiona, mas observa-se o mesmo fenômeno, notável também.

_________________________________________________________

10.

O que se pode atestar com certeza ... (último parágrafo)
Mantém-se corretamente a voz passiva do verbo grifado
acima, respeitando seu sentido original, caso seja feita a
substituição por:

Nota-se que, comparando os consumidores na
China e na Índia que foi produzido na última década,
o fenômeno no Brasil não impressiona, apesar de
que é notável.

(A)

pode ser atestado.

(B)

é possível atestar.

(C)

se havia atestado.

O fenômeno brasileiro, que se nota, é inexpressivo,
embora comparando-se com China e Índia, no
grande número de consumidores da última década.

(D)

tem sido atestado.

(E)

seria possível atestar.

TREPI-Conhecimentos Básicos2

3

Caderno de Prova ’E05’, Tipo 001
Atenção:

As questões de números 11 a 20 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

11.

a

Na 1 afirmativa do texto, o autor
(A)

dá ênfase à noção de hostilidade sempre presente
na ação política, ao colocar lado a lado opiniões
divergentes.

(B)

aponta claramente o núcleo do desenvolvimento
posterior sobre a mentira cultivada na ação política.

(C)

nega a evidência, com base na afirmativa de Platão,
de que a mentira pode ser útil no fazer político.

(D)

defende a clássica tradição do realismo que vem
justificar a aceitação da mentira no trato político.

(E)

políticos. Esta tradição trabalha a ação política como uma ação

se coloca ao lado de Platão, ao defender que a
verdade deve sobrepor-se a todas as coisas, incluindo-se aí a política.

estratégica que requer, sem idealismos, uma praxiologia, vendo

_________________________________________________________

Não é usual tratar da política na perspectiva da
afirmação da verdade. Platão afirmou, na República, que a
verdade merece ser estimada sobre todas as coisas, mas
ressalvou que há circunstâncias em que a mentira pode ser útil,
e não odiosa. Na política, a derrogação da verdade pela
aceitação da mentira muito deve à clássica tradição do realismo
que identifica no predomínio do conflito o cerne dos fatos

na realidade resistência e no poder, hostilidade. Neste contexto,

12.

política é guerra e, como diz o provérbio, "em tempos de guerra,

o

É correto identificar no 1 parágrafo
(A)

apresentação de fatos que impõem a verdade necessariamente sobre todas as coisas, com foco no
trato político.

(B)

censura à tradição existente na área política de
aceitar a mentira como necessária ao enfrentamento
de interesses.

(C)

comentário sobre fatos importantes na Antiguidade
clássica, para explicar como a mentira foi percebida
na área política.

(D)

esclarecimento sobre a afirmativa de Platão de que
a mentira pode ser útil em determinadas circunstâncias.

(E)

afastamento da hipótese de que a mentira pode ser
cultivada na política, como se faz numa guerra.

mentiras por mar, mentiras por terra".
Recorrendo a metáforas do reino animal, Maquiavel
aponta que o príncipe precisa ter, ao mesmo tempo, no
exercício realista do poder, a força do leão e a astúcia ardilosa
da raposa. Raposa, leão, assim como camaleão, serpente,
polvo – metáforas que frequentemente são utilizadas na
descrição de políticos – não podem, com propriedade,
caracterizar o ser humano moral que obedece aos consagrados
preceitos do "não matar" e do "não mentir", como lembra
Norberto Bobbio.
No plano político, o realismo da força torna límpida,
numa disputa, a bélica contraposição amigo-inimigo. Já o

_________________________________________________________

13.

realismo da fraude é mais sutil, pois opera confundindo e

Da leitura do texto é correto concluir que
(A)

as metáforas utilizadas na política, por terem caráter
pejorativo, nem sempre refletem os ideais dos representantes eleitos para o poder.

(B)

o entendimento entre todos os poderes democraticamente estabelecidos pode, eventualmente, decorrer da dissimulação na ação política.

(C)

a atuação política deve basear-se na confiança
mútua entre todos os representantes de uma
democracia atuante e efetiva.

(D)

a mentira deve fazer parte do universo da política,
como regra geral permitida no jogo de interesses
que se desenrola nessa instância.

(E)

a falsidade, embora faça parte do jogo de forças que
envolvem a política, leva à descrença geral nos
representantes eleitos pelo povo.

aumentando a opacidade e a incerteza na arena política, como
acentua Pier Paolo Portinaro. Maquiavel salienta que a fraude é
mais importante do que a força para assegurar o poder e
consolidá-lo. É por esse motivo que a simulação, o segredo e a
mentira são temas da doutrina da razão de Estado e a
veracidade não é

usualmente considerada

uma virtude

característica de governantes.
Sustentar a simulação e a mentira como expedientes
usuais na arena política é desconhecer a importância
estratégica que a confiança desempenha na pluralidade da
interação humana democrática. A confiança requer a boa-fé que
pressupõe a veracidade. O Talmude equipara a mentira à pior
forma de roubo: "Existem sete classes de ladrões e a primeira é
a daqueles que roubam a mente de seus semelhantes através

_________________________________________________________

14.

o

A transcrição do provérbio no 1 parágrafo
(A)

antecipa, como síntese, o assunto que será desenvolvido a seguir.

(B)

ilustra, de modo sintético, o que foi até então
apresentado.

(C)

introduz intencionalmente estranheza e incoerência
no contexto.

(D)

caracteriza-se como argumento que se contrapõe à
ideia central.

(E)

justifica o emprego de metáforas, relacionadas a
seguir, na caracterização de políticos.

de palavras mentirosas." O padre Antônio Vieira afirmou que a
verdade é filha da justiça, porque a justiça dá a cada um o que é
seu, ao contrário da mentira, porque esta "ou vos tira o que
tendes ou vos dá o que não tendes". Montaigne observou que
somente pela palavra é que somos homens e nos entendemos.
Por isso mentir é um vício maldito. Impede o entendimento.
(Celso Lafer. O Estado de S. Paulo, A2, 20 de julho de 2008,
com adaptações)
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15.

o

Segundo o Dicionário Houaiss, praxiologia (1 parágrafo)
é ciência ou teoria epistemológica que estuda as ações
humanas, o comportamento e suas leis, induzindo
conclusões operacionais.

18.

I. e no poder, hostilidade – a vírgula assinala elipse
do verbo.

II. – metáforas que frequentemente são utilizadas na
descrição de políticos − os travessões isolam seg-

Considerando-se o contexto e a acepção transcrita acima,
é correto afirmar que o emprego do vocábulo indica
(A)

Considere o emprego de sinais de pontuação no texto.

mento explicativo.

III. aos consagrados preceitos do "não matar" e do
"não mentir" − as aspas indicam reprodução exata

desconsideração de um comportamento de ordem
prática aceito incondicionalmente na arena política.

de princípios estabelecidos.
(B)

(C)

(D)

interferência de um juízo de valor pautado na ética
predominante nas relações democráticas de poder.

IV. equipara a mentira à pior forma de roubo: − os dois-

ressalva esclarecedora do ponto de vista defendido
pelo autor desde a afirmativa inicial do parágrafo.

Está correto o que se afirma em

pontos indicam intervenção de novo interlocutor no
contexto.

conclusão, trazida por um novo conceito, das ideias
que estão sendo discutidas no parágrafo.

(A)

III e IV, apenas.

(B)

II e IV, apenas.

(C)

I e II, apenas.

_________________________________________________________

(D)

I, II e III, apenas.

16.

(E)

I, II, III e IV.

(E)

reconhecimento da existência de medidas de ordem
prática na resolução de conflitos na área política.

... realismo que identifica no predomínio do conflito o
o
cerne dos fatos políticos. (1 parágrafo)
O sentido de realismo na afirmativa acima pode ser
entendido como:

_________________________________________________________

19.

Esta tradição trabalha a ação política como uma ação
o

estratégica ... (1 parágrafo)

(A)

fatos políticos geram constantemente posições
bélicas entre os contendores.

A frase em que o verbo exige o mesmo tipo de
complemento que o grifado acima é:

(B)

o debate político acirra frequentemente os ânimos
mais exaltados.

(A)

... que identifica no predomínio do conflito o cerne
dos fatos políticos.

(C)

opiniões contrárias dão origem ao comportamento
bélico na arena política.

(B)

Neste contexto, política é guerra ...

(C)

Recorrendo a metáforas do reino animal ...

(D)

os fatos políticos se caracterizam, essencialmente,
pelo enfrentamento de posições.

(D)

... que obedece aos consagrados preceitos do "não
matar" e do "não mentir" ...

(E)

discussões desrespeitosas surgem constantemente
na ação política.

(E) ... que a fraude é mais importante do que a força ...
_________________________________________________________
_________________________________________________________
17.

Há relação de causa (1) e consequência (2) entre os
segmentos transcritos, EXCETO:
(A)

1.
2.

a clássica tradição do realismo
derrogação da verdade pela aceitação da
mentira

(B)

1.

a fraude é mais importante do que a força para
assegurar o poder e consolidá-lo
a simulação, o segredo e a mentira são temas
da doutrina da razão de Estado

2.

(C)

1.
2.

o realismo da força torna límpida, numa disputa,
a bélica contraposição amigo-inimigo
o realismo da fraude é mais sutil

(D)

1.
2.

a justiça dá a cada um o que é seu
a verdade é filha da justiça

(E)

1.

somente pela palavra é que somos homens e
nos entendemos
mentir é um vício maldito

2.

TREPI-Conhecimentos Básicos2

20.

A frase inteiramente correta, considerando-se a presença
ou a ausência do sinal de crase, é:
(A)

A mentira, mesmo justificada por certas circunstâncias, pode ser desmascarada à qualquer momento, à vista dos fatos apresentados.

(B)

Submetida a avaliação da opinião popular, a política
deve pautar-se pela lisura e pela veracidade voltadas para à resolução de conflitos.

(C)

Quanto a defesa da ética, ela é sempre necessária,
à fim de que a ação política seja vista como
verdadeira representação da vontade popular.

(D)

Os governados, como preceituam as normas democráticas, têm direito a informações exatas e submetidas à verdade dos fatos.

(E)

A verdade dos fatos políticos está subordinada,
segundo pensadores, à uma lógica particular, à depender dos objetivos do momento.
5
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22.

Noções de Informática
Instruções: - As questões sobre os aplicativos consideram sempre a originalidade da versão referenciada e não
quaisquer outras passíveis de modificação (customização, parametrização, etc.) feita pelo usuário.
- Para responder às questões de números 21 a 28,
considere o seguinte quadro de tarefas:

Item

Tarefas

I

Uma planilha (BrOffice.org 3.1) com as informações
abaixo. A célula contendo o sinal de interrogação
(incógnita) representa um valor obtido por propagação
feita pela alça de preenchimento originada em A2.
HIPÓTESE: O resultado da incógnita obtido com essa
operação é o mesmo se a propagação for originada em
B1.

A

B

1

=42*33

=A1*2

2

=A1/2

?

A modificação do caminho para atender ao solicitado em
(II) deve obedecer ao seguinte procedimento: acessar
Ferramentas (menu) e escolher, na sequência, Opções
(opção), BrOffice.org
(A)

Writer e Geral.

(B)

Writer e Configurações.

(C)

e Carregar/Salvar.

(D)

e Dados do usuário.

(E)

e Caminhos.

_________________________________________________________

23.

Para cumprir com a solicitação do item (III) deve-se
(A)

escolher o ícone Barra de tarefas e menu Iniciar.

(B)

ativar a opção Bloquear a Barra de tarefas.

(C)

escolher o ícone Sistema e a aba Data e hora.

(D)

escolher o ícone Data e hora, apenas.

(E)

escolher o ícone Opções regionais e de idioma, apenas.

_________________________________________________________
II

A pasta padrão onde os modelos de documentos de
texto (BrOffice.org 3.1) são guardados, precisa ser
modificada. O caminho que aponta para ela necessita
agora apontar para outra.

III

Desabilitar a exibição do relógio na Área de notificação
a título de economia de espaço nessa área, utilizando o
modo de exibição clássico do Painel de controle do
Windows XP (edição doméstica),

IV

V

VI

VII

VIII

21.

Modificar o tamanho das fontes do Windows XP (edição
doméstica) para “Fontes grandes” a fim de melhorar a
visibilidade das letras, quando a resolução do monitor
for posicionada em 1024 por 768 pixels.
Disponibilizar na Intranet um glossário de termos para
uso geral com a definição, dentre outras, dos
componentes do processador (ou Unidade Central de
Processamento) de um computador.

24.

25.

26.

A hipótese apresentada em (I) está
errada e a incógnita resulta em 1386 se originada
em A2 e, em 2772 se originada em B1.

(B)

errada e a incógnita resulta em 693 se originada em
A2 e, em 1386 se originada em B1.

Área de trabalho e abrir a caixa Posição.

(B)

Configurações e abrir a caixa Modificar fonte.

(C)

Configurações e abrir a caixa Aumentar fonte.

(D)

Aparência e abrir a caixa Tamanho da fonte.

(E)

Aparência e abrir a caixa Configurar fonte.

Dentre os componentes mencionados em (V), incluem-se a
(A)

Unidade Lógica e Aritmética e a Unidade de Controle.

(B)

Placa mãe e a Unidade de Hard disk.

(C)

Unidade de Controle e a Unidade de Hard disk.

(D)

Unidade Lógica e Aritmética, os slots de memória
RAM e a Placa mãe.

(E)

Placa mãe e a Placa de controle de vídeo.

_________________________________________________________

Utilizar, ao fazer pesquisa no Google, preferencialmente, uma opção que traga as palavras pesquisadas em destaque dentro das páginas encontradas.

(A)

(A)

_________________________________________________________

Disponibilizar para toda a empresa aplicativos com
funções específicas para apresentações (que facilitem a
construção de efeitos nos slides e modos de transição
entre estes, por exemplo, nas projeções).
Usar ferramentas de comunicação apropriadas, via
internet, sempre que a comunicação entre pessoas tiver
caráter de urgência (tipo pergunta e resposta
instantânea).

A modificação das fontes, solicitada no item (IV), é
resolvida por meio das ações: Clicar com o botão direito
(destro) do mouse na área de trabalho, escolher a opção
Propriedades, a Guia

As funcionalidades solicitadas em (VI) estão disponíveis
no aplicativo
(A)

Microsoft PowerPoint, no BrOffice.org Impress e em
arquivos com extensão PDF em geral.

(B)

BrOffice.org Impress e em arquivos com extensão
PDF em geral.

(C)

BrOffice.org Impress, apenas.

(D)

Microsoft PowerPoint e no BrOffice.org Impress.

(E)

Microsoft PowerPoint e em arquivos com extensão
PDF em geral.

_________________________________________________________

(C)

(D)
(E)
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27.

De acordo com o recomendado em (VII), é adequado o
uso das funções de

errada e a incógnita resulta em 1386 se originada
em A2 e, em 693 se originada em B1.

(A)
(B)

correio eletrônico e chat.

correta e a incógnita resulta em 693.

(C)

chat.

(D)

página web.

(E)

feeds.

correta e a incógnita resulta em 1386.

correio eletrônico.
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28.

Ao receber a lista das páginas encontradas na pesquisa, a
opção a ser escolhida, de acordo com o recomendado em
(VIII) é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33.

A respeito do regime disciplinar dos Servidores Públicos
da União, considere:

I. A suspensão será aplicada em caso de reincidência

Páginas semelhantes.
Encontrar mais.
Em cache.
Preferências.
Mais.

das faltas punidas com advertência, não podendo
exceder a 180 dias.

II. Quando houver conveniência para o serviço, a
penalidade de suspensão poderá ser convertida em
multa, na base de 50% por dia de vencimento ou
remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

_________________________________________________________

Noções de Direito
29.

Com relação aos Direitos Políticos, a soberania popular será
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I.
II.
III.
IV.

III. O servidor público federal estável que pratica usura
sob qualquer de suas formas está sujeito a penalidade de demissão.

plebiscito.
referendo.
prévia aprovação do Ministério Público.
prévia aprovação do Poder Judiciário.

IV. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao
serviço, sem causa justificada, por sessenta dias,
interpoladamente, durante o período de doze meses.
o

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a Lei n 8.112/90, está correto o que se
afirma APENAS em

I e II.
I, II e III.
I, II e IV.
II e III.
III e IV.

(A)
(B)
(C)

_________________________________________________________

(D)

30.

(E)

No tocante aos Direitos Políticos, NÃO se inclui dentre as
condições de elegibilidade, na forma da lei, a idade
mínima de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

34.

dezoito anos para Vereador.
vinte e um anos para Deputado Federal.
trinta anos para Vice-Governador do Distrito Federal.
trinta e cinco anos para Senador.
trinta e cinco anos para Governador de Estado.

É correto afirmar que compete à UNIÃO legislar
(A)

concorrentemente com os Estados e o Distrito
Federal sobre desapropriação e serviço postal.

(B)

privativamente sobre seguridade social, registros
públicos, defesa civil e propaganda comercial.

(C)

concorrentemente com os Estados e o Distrito
Federal sobre comércio interestadual.

(D)

privativamente sobre direito tributário, financeiro,
penitenciário, econômico e urbanístico.

(E)

privativamente sobre proteção ao patrimônio
histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.

O indeferimento de alegação de suspeição
(A)

_________________________________________________________

31.

De acordo com a Constituição Federal Brasileira, os
tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em
(A)

único turno, por dois terços dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.

poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo.

(B)

poderá ser objeto de recurso, com efeito suspensivo.

(C)

não poderá ser objeto de recurso.

(D)

só poderá ser objeto de recurso no caso de suspeição de autoridade que tenha amizade íntima com
algum dos interessados.

(E)

só poderá ser objeto de recurso no caso de
suspeição de servidor que tenha inimizade notória
com algum dos interessados.

_________________________________________________________

35.

A respeito da suspeição e do impedimento, considere:
I.

A exceção de suspeição de qualquer Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí deverá
ser oposta dentro de quarenta e oito horas da data
da publicação do feito.

II.

Recebida a exceção de impedimento ou suspeição,
o Relator determinará, por ofício protocolado, que
em dez dias se pronuncie o excepto.

III.

No processo criminal, a petição deverá ser assinada pela própria parte ou por advogado com procuração com poderes especiais.

IV.

_________________________________________________________

32.

I, II e III.
I, III e IV.
II e III.
II, III e IV.
II e IV.

(B)

dois turnos, por dois terços dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.

Se o relator considerar manifestamente sem fundamento a exceção, poderá rejeita-la, liminarmente,
em despacho fundamentado, do qual caberá agravo regimental, em três dias.

(C)

dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às Leis Complementares.

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Piauí está correto o que se afirma
APENAS em

(D)

dois turnos, por dois terços dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às Leis Complementares.

(E)

dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.
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41.

Ao contrário do tratamento biblioteconômico, que valoriza
o conteúdo dos documentos, a abordagem arquivística
deve privilegiar o seu

O código adotado pelo Conselho Nacional de Arquivos no
processo de classificação dos documentos resultantes das
atividades-meio da Administração Pública foi criticado
pelos profissionais da área, por impor limitações à expansão das classes hierarquicamente distribuídas. Trata-se
do código

(A)

formato.

(A)

decimal.

(B)

gênero.

(B)

dígito-terminal.

(C)

suporte.
(C)

variadex.

(D)

tamanho.

(E)

contexto.

(D)

unitermo.

(E)

duplex.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
36.

_________________________________________________________

37.

As coleções ostentam documentos reunidos segundo
critérios variáveis. Nos arquivos, entretanto, os documentos formam agrupamentos de acordo com critérios
estritamente

_________________________________________________________

42.

(A)

temáticos.

(B)

discursivos.

(C)

funcionais.

(D)

literários.

(A)

guia de fontes.

(E)

históricos.

(B)

plano de destinação.

(C)

inventário topográfico.

(D)

plano de armazenamento.

(E)

diagnóstico de arquivos.

_________________________________________________________

38.

A descrição e análise das atividades, funções e
competências da instituição, bem como da situação dos
documentos nela acumulados (quantidade, datas-limite,
condições de conservação, instrumentos de acesso
disponíveis, frequência de uso) e das condições de infraestrutura de que dispõe (edifício, mobiliário, equipamentos, recursos humanos e financeiros), integram o chamado

Os arquivos não são documentos colecionados artificialmente, como os objetos de um museu.
Jenkinson serviu-se desta comparação negativa para
acentuar uma característica que costuma acompanhar as
definições clássicas de arquivo, isto é, sua
(A)

naturalidade.

(B)

singularidade.

(C)

capilaridade.

(D)

integridade.

(E)

unicidade.

_________________________________________________________

43.

Nos arquivos correntes, costuma-se utilizar métodos que
permitem a recuperação dos documentos, seja diretamente, quando sua disposição física coincide com os
critérios de busca estabelecidos, seja indiretamente, sob a
forma de instrumento auxiliar. A opção pela ordem
temática enciclopédica determina que
(A)

todos os assuntos sejam distribuídos alfabeticamente.

(B)

haja uma combinação entre números sequenciais e
sucessão temporal dos documentos.

(C)

os assuntos fiquem relacionados segundo sua
disposição temporal.

(D)

os assuntos secundários fiquem subordinados aos
assuntos principais.

(E)

os temas sejam ordenados de acordo com as
unidades territoriais a que se referem.

_________________________________________________________

39.

O atributo pelo qual os arquivos públicos podem ser
reivindicados pelo Estado que os produziu, sem limitação
de tempo, é a
(A)

impermeabilidade.

(B)

atemporalidade.

(C)

caducidade.

(D)

imprescritibilidade.

(E)

invariabilidade.

__________________________________________________________________________________________________________________

40.

8

A gestão de documentos, de acordo com a legislação
brasileira, é um conjunto de procedimentos e operações
técnicas aplicáveis aos arquivos
(A)

intermediários e permanentes.

(B)

correntes e intermediários.

(C)

intermediários, apenas.

(D)

permanentes, apenas.

(E)

correntes, apenas.

44.

O arquivo intermediário cumpre, entre outras funções, a
de
(A)

promover a descrição do acervo.

(B)

atender às consultas dos órgãos de origem.

(C)

entrevistar antigos funcionários da instituição.

(D)

desenvolver ações educativas junto às escolas da
região.

(E)

manter a guarda dos documentos recolhidos.
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45.

Entende-se por notação
(A)

49.

o material sobre o qual as informações são anotadas.

da difusão.

(B)

da informatização.

o conjunto dos documentos notariais.

(C)

o código de localização dos documentos no acervo.

(C)

da classificação.

(D)

a forma que antecede a elaboração de manuscritos.

(D)

do tombamento.

(E)

da conservação.

(E)

a primeira etapa do processo de avaliação de
documentos.

_________________________________________________________

50.

Dentre as atividades rotineiras do serviço de protocolo de
documentos está
(A)

o controle de tramitação.

(B)

a conservação preventiva.

(C)

o programa educativo.

(D)

a avaliação.

(E)

a elaboração de instrumentos de pesquisa.

51.

Em relação à avaliação, é correto afirmar que
(A)

o valor mediato de um documento depende de sua
vigência jurídico-administrativa.

(B)

os documentos produzidos pelas atividades-meio
devem ser totalmente eliminados.

(C)

a eliminação de documentos precede a elaboração
de tabelas de temporalidade.

(D)

deve ocorrer no fim da fase intermediária do ciclo
vital dos documentos.

O texto sujeito a correções e rasuras, podendo ostentar
sinais de supressões, acréscimos e substituições, é
chamado de
(A)

original.

(B)

cópia.

(C)

minuta.

(D)

rascunho.

(E)

ementa.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

47.

(A)
(B)

_________________________________________________________

46.

Uma avaliação bem sucedida não pode prescindir de outra
importante função arquivística, que deve necessariamente
antecedê-la. Trata-se

A estrutura formal dos atos escritos permite distinguir, no
âmbito dos arquivos, espécies e tipos documentais.
Quando se trata de documentação audiovisual, sonora ou
iconográfica, no entanto, os documentos costumam ser
equivocadamente nomeados pela técnica de registro, pelo
invólucro ou pelo suporte, como ocorre, respectivamente,
com
(A)

disco, álbum e vídeo.

(B)

caixa, papel e fotografia.

(C)

diapositivo, fita magnética e digitação.

(D)

disco óptico, negativo e cartucho.

(E)

gravação, cassete e filme.

_________________________________________________________

(E)

são de valor permanente os documentos que
comprovam a origem do órgão produtor.

_________________________________________________________

52.

O ato pelo qual se pede a determinada autoridade ou
instituição novo exame de decisão tomada chama-se

48.

(A)

recurso.

(B)

despacho.

(C)

consulta.

(D)

foral.

(E)

carta reversal.

Pode-se determinar mais facilmente os valores secundários de documentos oficiais se os analisarmos em
relação a dois aspectos: a) a prova que contêm da
organização e funcionamento do órgão governamental
que os produziu, e b) a informação que contêm sobre
pessoas, entidades, coisas, problemas, condições etc.,
com que o órgão governamental haja tratado.
O primeiro aspecto de que trata o autor deste texto, o
renomado arquivista norteamericano Schellenberg, alude
à mais importante qualidade dos documentos de arquivo,
que é a
(A)

informalidade.

(B)

autenticidade.

_________________________________________________________

53.

Os dois polos constituintes do documento, do ponto de
vista tipológico, são
(A)

gênero e formato.

(B)

técnica de registro e suporte.

(C)

estrutura e substância.

(C)

veracidade.

(D)

parcialidade.

(D)

autoria e datação.

(E)

duplicidade.

(E)

aparência e essência.
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54.

59.

Depois que o acervo de uma instituição foi convenientemente descrito por meio de inventários, pode-se proceder
à elaboração de instrumentos que tomam por referência a
unidade documental, como os

Uma das modalidades de repertório é a que, além da
seleção por tema, pessoa ou evento, utiliza critérios
(A)

de procura, consulta e frequência de uso.

(B)

geográficos (bairro, cidade, estado).

(C)

cronológicos, valorizando os itens mais antigos.

(A)

guias.

(B)

catálogos.

(C)

índices.

(D)

guias de fontes.

(D)

de relevância, importância ou interesse.

(E)

repertórios.

(E)

diplomáticos e tipológicos.

__________________________________________________________________________________________________________________

55.

Deixar os documentos provenientes de uma instituição,
pública ou privada, agrupados, sem misturá-los a outros,
significa, no âmbito dos arquivos permanentes,
(A)

adotar um formato sistêmico de gestão.

(B)

utilizar o método estrutural de arranjo.

(C)

manter o princípio do respeito à ordem original.

(D)

praticar o chamado respeito aos fundos.

(E)

proceder à análise diplomática das séries.

60.

_________________________________________________________

56.

Quando os documentos de arquivo atingem a terceira
idade, devem ser
(A)

reavaliados, para seu ingresso definitivo no acervo
histórico.

(B)

digitalizados e descartados, para liberação de espaço nos depósitos.

(C)

arranjados e descritos em função dos interesses da
pesquisa histórica.

(D)

autenticados pelos cartórios, que lhes devolvem sua
função probatória.

(E)

liberados de toda e qualquer restrição de acesso.

Exposições, conferências, publicações, concursos e
visitas programadas fazem parte, nas instituições
arquivísticas, dos serviços de
(A)

referência.

(B)

apoio cultural.

(C)

manutenção e zeladoria.

(D)

reprografia.

(E)

atendimento ao público.

_________________________________________________________

61.

A Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991 (Lei de Arquivos),
estabelece que
(A)

a eliminação de documentos produzidos por
instituições públicas será realizada mediante
autorização da presidência da República.

(B)

o acesso a documentos sigilosos referentes à honra
e à imagem das pessoas será restrito por um prazo
máximo de 20 anos.

(C)

todos têm direito de receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular ou de
interesse coletivo ou geral.

(D)

a incorporação de documentos de origem privada
aos arquivos públicos depende de parecer do
Conselho Nacional de Arquivos.

(E)

competem aos arquivos do Poder Legislativo
Federal a gestão e o recolhimento dos documentos
produzidos e recebidos pelos Tribunais e outros
órgãos judiciários.

_________________________________________________________

57.

O conjunto articulado de informações referentes a
determinada unidade de descrição e o termo pelo qual se
dá acesso a ela configuram, respectivamente,
(A)

o sumário e a palavra-chave.

(B)

o resumo e o descritor.

(C)

o verbete e a entrada.

(D)

a súmula e a sinalética.

_________________________________________________________

62.
(E)

a ementa e o índice.

_________________________________________________________

58.
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Em razão do Decreto no 4.073, de 3 de janeiro de 2002,
que regulamenta a Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991
(Lei de Arquivos), os arquivos do Poder Judiciário Federal

O instrumento de controle e localização física das
unidades de arquivamento é

(A)

ficam sob a custódia do Supremo Tribunal Federal.

(A)

o registro topográfico.

(B)

fazem parte do Sistema Nacional de Arquivos.

(B)

a relação de transferência.

(C)

acompanham as normas dos sistemas de arquivo
dos Estados em que se encontram sediados.

(C)

o inventário analítico.
(D)

(D)

a tabela de equivalência.

devem ser depositados nos arquivos dos municípios
em que estão localizadas as diferentes comarcas.

(E)

a relação de recolhimento.

(E)

subordinam-se aos do Poder Legislativo Federal.
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63.

A legislação arquivística brasileira, inspirada em preceitos
constitucionais, abriga dispositivos contraditórios e de
difícil gestão relacionados ao acesso. Embora o direito à
informação esteja assegurado, há limites para o acesso,
em razão da necessidade de
(A)

esquecer o passado e cultivar os heróis nacionais.

(B)

preservar a autoridade das instituições civis e
salvaguardar as honras militares.

(C)

manter positiva a imagem do país ante os tribunais
internacionais.

(D)

anistiar os crimes cometidos durante os regimes de
exceção.

(E)

respeitar a intimidade das pessoas e garantir a
segurança do Estado.

67.

Para efeitos de preservação e conservação, estabilizar um
documento significa
(A)

colocá-lo na posição horizontal, em gavetas ou
caixas.

(B)

interromper processo de deterioração do suporte ou
de seus agregados.

(C)

intercalar folhas em branco entre suas páginas,
manuscritas ou impressas.

(D)

depositá-lo em câmara a vácuo, promovendo seu
gradativo resfriamento.

(E)

impermeabilizá-lo, por meio de plastificação ou
aplicação de spray.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

64.

68.

Considere o símbolo a seguir.

Na sinalética preconizada para a microfilmagem, registrase esse símbolo quando o documento estiver
(A)

ilegível.

(B)

incompleto.

(C)

em língua estrangeira.

(D)

deteriorado.

(E)

criptografado.

Considera-se intervenção adequada, do ponto de vista da
conservação dos documentos,
(A)

manter as janelas abertas, para que a luz natural do
sol ilumine e aqueça o ambiente.

(B)

permitir que o dióxido de enxofre e os óxidos de
nitrogênio criem uma película de proteção nos
papéis.

(C)

estabelecer política de controle ambiental da
temperatura e da umidade, evitando oscilações
acentuadas.

(D)

aumentar os níveis de acidez e oxidação da
celulose, a fim de proteger a documentação textual.

(E)

expor os documentos em suporte-papel à radiação
ultravioleta, tanto natural quanto artificial.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

65.

69.

Os chamados documentos eletrônicos

A reprodução dos documentos da Capitania do Piauí
(1684-1828) existentes no Arquivo Histórico Ultramarino,
em Lisboa, por iniciativa do Projeto Resgate de
Documentação Histórica Barão do Rio Branco, do
Ministério da Cultura, constitui um bom exemplo da
chamada microfilmagem de

(A)

não precisam ser avaliados, pois ocupam espaço
mínimo.

(B)

dispensam o trabalho dos arquivistas, porque são de
competência dos técnicos de informática.

(A)

complemento.

(C)

não podem ser considerados autênticos, pois
carecem de sinais de validação.

(B)

segurança.
(D)

(C)

geração.

só admitem o índice como instrumento descritivo, já
que suas informações são desprovidas de contexto.

(D)

processamento de dados.

(E)

(E)

substituição.

demandam métodos de leitura e conservação
distintos dos que se aplicam a documentos em
suporte-papel.

__________________________________________________________________________________________________________________

66.

O conjunto de atividades necessárias para transferir a
informação digital de suportes obsoletos ou deteriorados
para outros mais novos é conhecido como

70.

Diferentemente dos que representam a realidade por
analogia física, os documentos digitais utilizam
(A)

códigos binários.

(B)

metáforas e outras figuras de linguagem.

reprodução fac-similar.

(C)

sinais heterográficos.

(D)

migração.

(D)

velatura e criptografia.

(E)

clonagem.

(E)

notação alfanumérica.

(A)

recolhimento.

(B)

encapsulamento.

(C)
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Atenção:

Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
Em tempos de velocidade acelerada, ritmo vertiginoso de inovações tecnológicas e
olhares voltados unidirecionalmente para o futuro, difícil justificar o interesse, que dirá o
investimento necessário para que se possa preservar adequadamente o passado.
Entretanto, como calcular o custo financeiro, cultural e social de sua não preservação?

A partir das reflexões e da indagação acima, redija um texto dissertativo, posicionando-se com argumentos pertinentes em relação à
seguinte afirmação:
Recursos, tecnologia e pessoal qualificado, direcionados para nossos arquivos na preservação do passado, representam
investimento com retorno garantido para o futuro do país.
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