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Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
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Conhecimentos Gerais (30 questões)

1. Considere o trecho extraído do texto 1 e analise as 
afirmativas a seguir, tendo em vista a norma padrão 
da língua portuguesa.

“Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis 
dizer comigo que a natureza parece estar chorando a 
perda irreparável de um dos mais belos caracteres que 
têm honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas 
gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o 
azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e 
má que lhe rói à Natureza as mais íntimas entranhas; 
tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado.”

1. Trata-se de um discurso direto, que tem como 
interlocutores as pessoas presentes no velório 
e como finalidade homenagear o morto.

2. A expressão “meus senhores” é um voca-
tivo e pode ser deslocada para o início do 
enunciado, ou para imediatamente após o 
pronome inicial, mantendo-se isolada por 
vírgulas.

3. A forma verbal “têm” não poderia estar no 
singular “tem”, pois estaria ferindo a regra de 
concordância segundo a qual o verbo deve 
concordar com seu sujeito.

4. As palavras “sombrio”, “escuras” e “azul” estão 
empregadas como adjetivos.

5. As duas ocorrências de “tudo isso” fazem 
remissão anafórica a “Este ar sombrio, estas 
gotas do céu, aquelas nuvens escuras que 
cobrem o azul como um crepe funéreo”, e 
funcionam como aposto resumitivo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Português 12 questões

Texto 1

Óbito do autor

Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias 
pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro 
lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto 
o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas 
considerações me levaram a adotar diferente método: 
a primeira é que eu não sou propriamente um autor 
defunto, mas um defunto autor, para quem a campa 
foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim 
mais galante e mais novo. Moisés, que também con-
tou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo: 
diferença radical entre este livro e o Pentateuco.

Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma 
sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela 
chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, 
rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de trezen-
tos contos e fui acompanhado ao cemitério por onze 
amigos. Onze amigos! Verdade é que não houve cartas 
nem anúncios. Acresce que chovia — peneirava uma 
chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e 
tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora 
a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que 
proferiu à beira de minha cova: — “Vós, que o conhe-
cestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que 
a natureza parece estar chorando a perda irreparável 
de um dos mais belos caracteres que têm honrado 
a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, 
aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um 
crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói 
à Natureza as mais íntimas entranhas; tudo isso é um 
sublime louvor ao nosso ilustre finado.”

Bom e fiel amigo! Não, não me arrependo das vinte 
apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à cláu-
sula dos meus dias; foi assim que me encaminhei para 
o undiscovered country de Hamlet, sem as ânsias nem 
as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego 
como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e 
aborrecido. […]

ASSIS, Machado de. [1881] Memórias Póstumas de Brás Cubas. São 
Paulo: Globo, 2008. p. 9-10.
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4. Analise os enunciados abaixo, considerando aspec-
tos linguísticos do texto 1.

1. O segmento “Algum tempo hesitei se devia 
abrir estas memórias pelo princípio ou pelo 
fim” pode ser reescrito, sem prejuízo de sen-
tido e gramatical, como “Há algum tempo 
hesitei se devia abrir estas memórias pelo 
princípio ou pelo fim.”.

2. Não há alteração de sentido com a mudança 
na ordem dos elementos de “autor defunto” 
para “defunto autor”, diferentemente do que é 
sugerido no texto.

3. No primeiro parágrafo, em “Suposto o uso vul-
gar […]”, a palavra “vulgar” significa “ordinário, 
trivial, prosaico”.

4. No segundo parágrafo, a expressão “Dito isto” 
estabelece uma relação coesiva com o pará-
grafo anterior, podendo ser substituída, sem 
prejuízo de sentido e gramatical, por “Posto 
isso”.

5. Em “Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos e 
prósperos, era solteiro, possuía cerca de tre-
zentos contos […]”, as formas verbais “tinha” 
e “possuía” estão usadas com o significado de 

“ter a posse de”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

2. Ainda com base no texto 1, assinale a alternativa 
correta.

a. ( X ) O termo “Pentateuco” remete à narrativa feita 
por Moisés, que recobre também a sua pró-
pria morte.

b. ( ) Segundo o narrador, o tempo chuvoso e 
sombrio fez com que o amigo proferisse um 
discurso conciliador e agradecido.

c. ( ) O narrador compara a sua morte à de Hamlet, 
tendo ambos morrido ainda cheios de espe-
rança e vigor.

d. ( ) No primeiro parágrafo, em “Moisés, que tam-
bém contou a sua morte, não a pôs no introito, 
mas no cabo”, a oração sublinhada é introdu-
zida por pronome relativo e funciona como 
subordinada adjetiva restritiva.

e. ( ) No segundo parágrafo, o uso repetido da 
construção “onze amigos” é excessivo e des-
necessário, não contribuindo estilisticamente 
para a coerência do texto.

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) de acordo com o texto 1.

( ) O texto apresenta como ideia principal uma 
crítica às atitudes mesquinhas dos amigos, 
comportamento que se revela no leito de 
morte do narrador.

( ) Trata-se de um texto que narra ficcionalmente 
as memórias de vida de um sujeito morto, ini-
ciando o relato pelo momento de seu enterro.

( ) A narrativa se assemelha ao relato da morte 
de Moisés, dando um mesmo prossegui-
mento cronológico e espacial aos eventos.

( ) Trata-se de um relato autobiográfico em que o 
autor narra detalhadamente as peripécias de 
sua vida, desde os primeiros anos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – V – F – F
b. ( ) V – F – V – F
c. ( ) F – V – V – V
d. ( X ) F – V – F – F
e. ( ) F – F – V – V
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5. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
texto 2.

a. ( X ) O texto tem um caráter argumentativo: o autor 
expõe criticamente uma situação para, então, 
revelar seu ponto de vista de maneira explícita.

b. ( ) Trata-se de um texto informativo em que o 
autor busca explicar a pobreza do Brasil pela 
atuação de fatores geográficos e pela gestão 
ineficiente do colonizador português.

c. ( ) O texto narra uma série de motivos que, na 
mesma proporção, levaram o Brasil a sua situ-
ação atual de penúria e desolação.

d. ( ) Trata-se de um texto extemporâneo, que 
se volta para as questões do Brasil colonial, 
nada acrescentando para a compreensão da 
atualidade.

e. ( ) O autor compara a colonização portuguesa 
com a holandesa, sugerindo que a segunda 
foi mais eficiente e generosa que a primeira.

6. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) com base no texto 2.

( ) O autor contesta certas causas atribuídas à 
situação de atraso do Brasil, defendendo que 
esse atraso se deve, de forma evidente, ao 
caráter das elites no Brasil.

( ) O texto afirma que há discursos que tentam 
explicar de forma errônea e distorcida o atraso 
do Brasil, ocultando o motivo real desse atraso.

( ) Segundo o texto, o que há de melhor e de 
mais forte na formação política e econômica 
do Brasil é o povo mestiço, fato que justificaria 
poucas discrepâncias sociais.

( ) O texto aproxima a realidade econômica do 
Brasil à dos Estados Unidos e insinua que o 
avanço americano se deve a uma boa relação 
dos Estados Unidos com a Inglaterra.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – V – F – V
b. ( X ) V – V – F – F
c. ( ) V – F – V – F
d. ( ) F – V – V – F
e. ( ) F – F – F – V

Texto 2

O Brasil como problema

Ao longo dos séculos, vimos atribuindo o atraso do 
Brasil e a penúria dos brasileiros a falsas causas natu-
rais e históricas, umas e outras imutáveis. Entre elas, 
fala-se dos inconvenientes do clima tropical, igno-
rando-se suas evidentes vantagens. Acusa-se, também, 
a mestiçagem, desconhecendo que somos um povo 
feito do caldeamento de índios com negros e brancos, 
e que nos mestiços constituíamos e cerne melhor de 
nosso povo.

Há quem se refira à colonização lusitana, com nostal-
gia por uma mirífica colonização holandesa. É tolice 
de gente que, visivelmente, nunca foi ao Suriname. 
Existe até quem queira atribuir o nosso atraso a uma 
suposta juvenilidade do povo brasileiro, que ainda 
estaria na minoridade. Esses idiotas ignoram que 
somos cento e tantos anos mais velhos que os Estados 
Unidos. Dizem, também, que nosso território é pobre 

– uma balela. Repetem, incansáveis, que nossa socie-
dade tradicional era muito atrasada – outra balela. 
Produzimos, no período colonial, muito mais riqueza 
de exportação que a América do Norte e edificamos 
cidades majestosas como o Rio, a Bahia, Recife, Olinda, 
Ouro Preto, que eles jamais conheceram.

Trata-se, obviamente, do discurso ideológico de nos-
sas elites. Muita gente boa, porém, em sua inocência, 
o interioriza e repete. De fato, o único fator causal ine-
gável de nosso atraso é o caráter das classes dominan-
tes brasileiras, que se escondem atrás desse discurso. 
Não há como negar que a culpa do atraso nos cabe é a 
nós, os ricos, os brancos, os educados, que impusemos, 
desde sempre, ao Brasil, a hegemonia de uma elite 
retrógrada, que só atua em seu próprio benefício.

RIBEIRO, Darci. O Brasil como problema. Brasília: Editora da UnB, 2010. 
p. 23-24. [Adaptado]
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8. Considere o trecho abaixo, extraído do texto 2.

“Dizem, também, que nosso território é pobre – uma 
balela. Repetem, incansáveis, que nossa sociedade tra-
dicional era muito atrasada – outra balela. Produzimos, 
no período colonial, muito mais riqueza de expor-
tação que a América do Norte e edificamos cidades 
majestosas como o Rio, a Bahia, Recife, Olinda, Ouro 
Preto, que eles jamais conheceram.”

Assinale a alternativa correta.

a. ( ) O pronome “eles” faz referência anafórica aos 
portugueses do período colonial.

b. ( ) Os dois usos do travessão se justificam por 
inserirem o discurso direto de uma segunda 
voz, alheia e estranha ao texto.

c. ( ) Há uma relação de conformidade estabe-
lecida entre o Brasil e a América do Norte, 
tendo como ponto de convergência a ideia de 

“riqueza”.
d. ( ) Para eliminar o traço de informalidade, o 

termo “balela” pode ser substituído, em suas 
duas ocorrências, por “traição”, sem prejuízo 
para o sentido do enunciado.

e. ( X ) Subentende-se que as formas verbais “dizem” 
e “repetem”, na terceira pessoa do plural, 
fazem referência ao “discurso ideológico de 
nossas elites”.

7. Analise as afirmativas abaixo, considerando o texto 2.

1. No primeiro parágrafo, em “[…] vimos atri-
buindo o atraso do Brasil e a penúria dos bra-
sileiros a falsas causas naturais e históricas”, a 
forma verbal “vimos” corresponde ao pretérito 
perfeito do verbo “ver”, e os vocábulos “o”, “a” e 

“a” estão empregados como artigo definido.
2. No segundo parágrafo, em “Há quem se refira 

à colonização lusitana, com nostalgia por 
uma mirífica colonização holandesa. É tolice 
de gente que, visivelmente, nunca foi ao 
Suriname”, os segmentos sublinhados espe-
cificam a atitude do autor com respeito ao 
conteúdo expresso nos enunciados.

3. No segundo parágrafo, em “Dizem, também, 
que nosso território é pobre […]. Repetem, 
incansáveis, que nossa sociedade tradicional 
era muito atrasada […], os dois termos subli-
nhados funcionam como predicativo do sujeito.

4. No terceiro parágrafo, em “Muita gente boa, 
porém, em sua inocência, o interioriza e 
repete” há uma elipse do objeto direto de 

“repete”, e os vocábulos sublinhados são pro-
nomes que se referem, respectivamente, a 

“muita gente boa” e “discurso ideológico”.
5. No segundo parágrafo, em “Existe até quem 

queira atribuir o nosso atraso a uma suposta 
juvenilidade do povo brasileiro”, as palavras 
sublinhadas são adjetivos que atribuem carac-
terísticas ao povo brasileiro.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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Texto 3

Fritz Müller – a prova do evolucionismo no Brasil

Imigrante alemão testou pela primeira vez, em Santa Catarina, a teoria de Darwin. 
Para o naturalista inglês, seu colega era o “príncipe dos observadores da natureza”.

Charles Darwin sabia que não seria fácil a comunidade científica aceitar sua tese de 
que uma espécie daria origem a outra distinta. Logo na primeira edição de A Origem 
das Espécies, publicada em 1858, ele solicitou o envolvimento de naturalistas para 
que estudassem, imparcialmente, os dois lados da questão. Estudos começaram 
a ser feitos no mundo todo, em uma verdadeira “corrida do ouro”. Mas o resultado 
que Darwin esperava só foi surgir em 1864, com o trabalho batizado de FürDarwin 
(Para Darwin, em alemão), do naturalista alemão, radicado no Brasil, Fritz Müller.

Johann Friedrich Theodor Müller (1822-1897) era um jovem médico e naturalista 
alemão que, em 1852, chegava ao Brasil com a esposa e uma filha. Eles tinham 
sido atraídos ao país pela propaganda feita por Hermann Blumenau, que desejava 
povoar uma colônia ao lado do rio Itajaí (hoje conhecida pelo sobrenome de seu 
fundador) e atrair o maior número possível de cientistas – que trabalhariam como 
professores.

Em Blumenau, Müller ganhou um grande terreno e passou a cuidar das terras 
como colono, aguardando convite para lecionar – o que viria a acontecer em 
1856, quando assumiu a vaga de professor de matemática no Liceu Provincial 
de Desterro, atual Florianópolis. Para os habitantes da ilha, seu nome era quase 
impronunciável e ele ganhou um carinhoso apelido: Fritz Müller.

Pouco tempo depois, em 1861, o Liceu seria fechado e daria lugar ao Colégio da 
Santíssima Trindade, instituição religiosa que nada tinha a ver com o que Müller 
acreditava. O naturalista agora teria tempo de percorrer as matas atrás dos espé-
cimes que colecionava, em um ofício que lhe foi caro desde a juventude. Mas os 
planos do alemão iam além. Nesse mesmo ano, ele recebeu a tradução alemã de 
A Origem – sendo considerado o primeiro habitante do Brasil a ter contato com a 
obra – e percebeu que o convite de Darwin para novas pesquisas era uma oportu-
nidade de colocar seu intelecto em prática.

Por meses, Müller realizou pesquisas de campo e experiências com espécies 
típicas do litoral catarinense. Em um desses trabalhos, encontrou a prova de que 
parte de uma espécie poderia se diferenciar do restante e ganhar características 
próprias, transformando-se em uma nova espécie que poderia competir com a 
outra e se destacar, tornando-se mais apta a sobreviver. Fritz Müller foi o primeiro 
cientista a apresentar modelos matemáticos para explicar a seleção natural e 
fornecer provas contundentes da veracidade da teoria.

MOÇO, Anderson.

http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/fritz-muller-prova-evolucionismo- 
brasil-432259.shtml) [Adaptado]. Acesso em 10/03/2014.
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10. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) com base no texto 3.

( ) O título confirma a tese defendida no texto de 
que o evolucionismo é um fenômeno brasi-
leiro, comprovado por Fritz Müller.

( ) No primeiro parágrafo, em “estudassem, 
imparcialmente, os dois lados da ques-
tão”, o advérbio sublinhado poderia ser 
substituído, sem prejuízo de sentido, por 

“desinteressadamente”.
( ) No segundo parágrafo, em “Eles tinham sido 

atraídos ao país […]” a forma verbal subli-
nhada poderia ser substituída por “foram”, 
sem alteração do significado temporal 
expresso pelo enunciado.

( ) No terceiro parágrafo, em “Em Blumenau, 
Müller ganhou um grande terreno e passou 
a cuidar das terras como colono, aguardando 
convite para lecionar”, a forma verbal no gerún-
dio poderia ser substituída, sem prejuízo gra-
matical e de sentido, por “enquanto aguardava”.

( ) No quarto parágrafo, em “em 1861, o Liceu 
seria fechado e daria lugar ao Colégio da 
Santíssima Trindade”, a substituição das for-
mas verbais sublinhas por “foi fechado” e “deu”, 
respectivamente, alteraria o significado tem-
poral expresso pelo enunciado.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – V – F – V – F
b. ( ) V – F – V – F – V
c. ( ) F – V – V – F – V
d. ( ) F – V – F – V – F
e. ( X ) F – F – V – V – F

9. Considere os trechos extraídos do texto 3.

1. “Logo na primeira edição de A Origem das 
Espécies, publicada em 1858, ele solicitou o 
envolvimento de naturalistas para que estu-
dassem, imparcialmente, os dois lados da 
questão.” (primeiro parágrafo)

2. “O naturalista agora teria tempo de percorrer 
as matas atrás dos espécimes que colecionava, 
em um ofício que lhe foi caro desde a juven-
tude. Mas os planos do alemão iam além.” 
(quarto parágrafo)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) com base nos trechos em seu contexto.

( ) Em 1, o vocábulo “logo” tem o mesmo valor 
sintático-semântico que em “estudou, logo 
passou.”

( ) Em 1, o uso do modo subjuntivo no verbo da 
oração subordinada é motivado pela locução 
conjuntiva “para que”, estabelecendo-se a 
correlação modo-temporal entre pretérito 
perfeito do indicativo (“solicitou”) e pretérito 
imperfeito do subjuntivo (“estudassem”).

( ) Em 2, o uso do advérbio “agora” faz referência 
a um tempo que se segue imediatamente ao 
período de trabalho de Fritz no Liceu, época 
em que ele não podia realizar as pesquisas de 
campo.

( ) Os pronomes “ele” e “lhe”, respectivamente em 
1 e 2, fazem referência anafórica a Fritz Müller.

( ) Em 2, o enunciado “Mas os planos do alemão 
iam além” cria no leitor uma expectativa de 
que algo importante estaria por ocorrer na 
vida de Fritz.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – V – F – F – V
b. ( ) V – F – V – F – V
c. ( X ) F – V – V – F – V
d. ( ) F – V – F – V – F
e. ( ) F – F – V – V – F
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12. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
texto 3.

a. ( ) O livro de Darwin se tornou polêmico porque 
defendia que as espécies pudessem originar 
outras diferentes delas, fato que até hoje não 
foi comprovado.

b. ( ) A “corrida do ouro” inspirada por Charles 
Darwin faz referência ao prêmio econômico 
que os cientistas receberiam caso conseguis-
sem provar a tese do naturalista inglês.

c. ( X ) A designação “príncipe dos observadores da 
natureza”, atribuída por Darwin a Fritz Müller, 
reconhece a habilidade do naturalista alemão 
para a empiria, prática fundamental para a 
pesquisa científica.

d. ( ) Fritz Müller ficou conhecido por esse apelido 
devido a sua popularidade como professor 
das escolas em Desterro.

e. ( ) As crenças positivistas de Fritz Müller foram ao 
encontro do perfil do Colégio da Santíssima 
Trindade, fato que justificou a sua postura em 
relação à instituição.

Informática 4 questões

13. Ao utilizar o software de edição de planilhas Calc, 
considere que existem valores nas células A1 e B1 e 
que na célula C1 é realizada uma operação de divisão 
entre A1 e B1 (=A1/B1).

Ao invés de um valor numérico observamos uma men-
sagem de erro do tipo #VALOR!.

Com relação a essa mensagem, é correto afirmar:

a. ( ) Está ocorrendo uma divisão por zero.
b. ( ) Significa que um valor não está disponível 

para uma função ou fórmula.
c. ( ) Significa que o Excel não conseguiu identificar 

algum texto na composição de sua fórmula.
d. ( ) Indica que o valor resultante é muito grande 

para o espaço disponível na célula e esta pre-
cisa ser redimensionada.

e. ( X ) Foram encontrados tipos diferentes de dados 
na fórmula. Uma possibilidade seria a mistura 
de dados numéricos com valores textuais.

11. Considere a relação semântica estabelecida entre 
as orações articuladas pelos vocábulos sublinhados 
em cada segmento abaixo, do texto 3.

1. “[…] Mas o resultado que Darwin esperava só 
foi surgir em 1864.” (primeiro parágrafo)

2. “[…] que desejava povoar uma colônia ao lado 
do rio Itajaí (hoje conhecida pelo sobrenome 
de seu fundador) e atrair o maior número 
possível de cientistas.” (segundo parágrafo)

3. “[..] o que viria a acontecer em 1856, quando 
assumiu a vaga de professor de matemática

4. “O naturalista agora teria tempo de percorrer 
as matas atrás dos espécimes que colecionava 
[…]” (quarto parágrafo)

5. “Fritz Müller foi o primeiro cientista a apresen-
tar modelos matemáticos para explicar a sele-
ção natural […]” (último parágrafo)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta das relações semânticas, de cima para baixo.

a. ( ) concessão / alternância / temporalidade /  
complementação / finalidade

b. ( ) temporalidade / adição / proporção /  
comparação / complementação

c. ( ) adversidade / temporalidade / explicação /  
restrição / causalidade

d. ( X ) adversidade / adição / temporalidade /  
restrição / finalidade

e. ( ) adversidade / comparação / temporalidade /  
explicação / causalidade
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15. A quebra de seção é uma funcionalidade impor-
tante em um editor de texto.

Analise as afirmativas abaixo com relação a essa fun-
cionalidade no software de edição de texto Writer em 
português:

1. Um documento pode apresentar várias seções 
e cada seção pode ser formatada de forma 
diferente.

2. Para inserir uma nova seção o usuário deve 
clicar na opção Inserir da Barra de Menu, clicar 
na opção Seção e depois clicar no botão Inserir.

3. Para inserir uma nova seção o usuário deve cli-
car na opção Inserir da Barra de Menu, clicar na 
opção Quebra e depois clicar na opção Seção.

4. No Writer o número de quebras de seção é 
limitado a 15.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

14. Algumas vezes, ao acessarmos um site na Internet, 
nos deparamos com uma mensagem informando 
que o Certificado de Segurança do site apresenta 
problemas.

Analise as afirmativas abaixo com relação a esse 
problema:

1. Esse problema pode ocorrer se o relógio do 
computador do cliente está definido de forma 
que a data/hora esteja mais adiantada do que 
a data de vencimento do certificado SSL do 
servidor.

2. O navegador não reconhece a organização 
que emitiu o certificado de destino do site. 
Desta forma ele considera o certificado do 
servidor como não sendo confiável.

3. Mesmo com a mensagem de erro o usuário 
pode acessar o site, caso ele julgue o site 
confiável.

4. Se o servidor estiver utilizando um certificado 
digital autoassinado não é possível corrigir 
esse problema e a mensagem será apresen-
tada ao usuário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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18. Em uma cidade com 200.000 habitantes a razão 
entre o número de advogados e o número de habitan-
tes é 5:17500.

Se após 1 ano o número de habitantes na cidade 
cresce 5,25% e a razão entre o número de advogados 
e habitantes se mantém constante, então o número 
de NOVOS advogados na cidade é:

a. ( X ) 3.
b. ( ) 4.
c. ( ) 5.
d. ( ) 6.
e. ( ) 7.

19. A afirmação logicamente equivalente à sentença: 
“Se José e Maria trabalham, então João ou Lúcia des-
cansam” é:

a. ( ) Se João ou Lúcia descansam,  
então José e Maria não trabalham.

b. ( ) Se João ou Lúcia descansam,  
então José ou Maria não trabalham.

c. ( ) Se José e Maria não trabalham,  
então João e Lúcia não descansam.

d. ( ) Se João e Lúcia não descansam,  
então José e Maria não trabalham.

e. ( X ) Se João e Lúcia não descansam,  
então José ou Maria não trabalham.

20. Se em uma cidade 15 máquinas limpam 105 qui-
lometros de ruas a cada 3 dias, então quantas máqui-
nas são necessárias para limpar 182 quilometros de 
rua a cada 6 dias?

a. ( ) 11.
b. ( ) 12.
c. ( X ) 13.
d. ( ) 14.
e. ( ) 15.

16. Analise as afirmativas abaixo com relação aos 
protocolos e serviços de Internet:

1. O protocolo FTP (File Transfer Protocol) é uti-
lizado pelos servidores de correio eletrônico 
para transferência das mensagens de correio 
eletrônico.

2. IMAP e POP3 são protocolos utilizados para 
que os clientes de correio eletrônico enviem e 
recebam mensagens de servidores de correio 
eletrônico.

3. SMTP é um protocolo desenvolvido para 
garantir a transferência de mensagens de cor-
reio eletrônico de forma eficiente e confiável.

4. Quando digitamos um endereço (URL de um 
site) em um Navegador, ele irá fazer uso do 
protocolo DNS para traduzir o nome do host 
para um endereço IP.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Raciocínio Lógico 4 questões

17. Em um país eleições serão realizadas em breve. 
Sabe-se que se a pessoa A somente será candidata se 
a pessoa B for candidata. Ainda, se a pessoa C não se 
candidatar então a pessoa A também não será candi-
data. Logo:

a. ( ) Se a pessoa B for candidata, então  
a pessoa A não será candidata.

b. ( X ) Se a pessoa B for candidata, então  
a pessoa C também será candidata.

c. ( ) Se a pessoa B for candidata, então  
a pessoa C não será candidata.

d. ( ) Se a pessoa B não for candidata, então  
a pessoa C também será candidata.

e. ( ) Se a pessoa B não for candidata, então  
a pessoa C não será candidata.
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24. As cominações da lei de improbidade 
administrativa:

a. ( ) Não se aplicam ao sucessor daquele que cau-
sar lesão ao patrimônio público.

b. ( ) Dependem da comprovação de ilícito neces-
sariamente doloso.

c. ( ) Não podem ser aplicadas depois de transcor-
rido o prazo prescricional que é de 10 anos.

d. ( X ) Se aplicam àquele que, mesmo não sendo 
agente público, induza ou concorra para a 
prática do ato de improbidade.

e. ( ) Em caso de agente público temporário, para 
serem aplicadas, exigem que o exercício da 
atividade seja remunerado.

25. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) O Colégio de Procuradores é órgão de 
Administração do Ministério Público.

b. ( ) O Procurador Geral de Justiça será nomeado 
pelo Chefe do Poder Executivo, dentre os 
Procuradores de Justiça integrantes de lista 
tríplice, para mandato de dois anos, sendo 
admitida a recondução.

c. ( ) A Chefia do Ministério Público cabe ao 
Procurador-Geral de Justiça, o qual conta com 
prerrogativas de Chefe de Estado, posicio-
nando-se após o Presidente da Assembleia 
Legislativa.

d. ( ) A fiscalização operacional do Ministério Público, 
quanto à legitimidade, tendo por fundamento 
sua autonomia administrativa, será exercida 
exclusivamente mediante controle interno, a 
ser realizado por auditores ocupantes de cargo 
efetivo e integrantes do quadro de carreiras 
dos servidores do Ministério Público.

e. ( X ) O Ministério Público é instituição permanente, 
sendo-lhe assegurado autonomia funcional, 
administrativa e financeira, tendo suas deci-
sões autoexecutoriedade e eficácia plena, 
ressalvada a competência constitucional do 
Poder Judiciário e do Tribunal de Contas.

Conhecimentos Jurídicos 10 questões

21. O ato administrativo:

a. ( ) Deve ser sempre vinculado.
b. ( ) Inválido não comporta convalidação.
c. ( ) Discricionário não admite controle externo.
d. ( ) Tem a autoexecutoriedade como elemento 

essencial.
e. ( X ) Pode ser revogado por ter se tornado inconve-

niente ou inoportuno.

22. A Responsabilidade Civil do Estado quanto aos 
atos comissivos:

a. ( ) Toma por base a culpa presumida.
b. ( ) Não admite excludentes de imputação e nem 

de causalidade.
c. ( ) Faculta o direito de regresso por parte do 

Estado.
d. ( X ) Toma por base a teoria da responsabilidade 

objetiva.
e. ( ) Prescinde da comprovação do nexo causal já 

que tem por base a teoria do risco integral.

23. Quanto às limitações ao direito de propriedade, 
assinale a alternativa correta.

a. ( X ) A servidão administrativa é direito real que 
incide sobre bem imóvel visando a execução 
de obra ou serviço público.

b. ( ) A limitação administrativa tem caráter indivi-
dual e oneroso por comportar indenização.

c. ( ) O tombamento não recai sobre bens móveis.
d. ( ) A desapropriação é forma derivada da aquisi-

ção da propriedade.
e. ( ) A requisição administrativa é direito pessoal 

que incide somente sobre bens imóveis 
em caso de iminente perigo ou calamidade 
pública.
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28. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Controle finalístico é aquele que a Adminis-
tração exerce em relação a seus órgãos.

b. ( X ) A ação civil pública, função do Ministério 
Público, representa um controle judicial de 
legalidade ou legitimidade, prévio ou poste-
rior, conforme o caso concreto.

c. ( ) A invalidação de um ato administrativo pelo 
Poder Judiciário caracteriza um controle 
externo, posterior, de mérito, podendo ocor-
rer por provocação ou de ofício.

d. ( ) Em caso de desconcentração administrativa 
não cabe controle hierárquico, mas apenas o 
ministerial.

e. ( ) É vedado ao Tribunal de Contas o controle 
de legitimidade em caso de procedimento 
licitatório.

29. Classificam-se como créditos adicionais especiais 
aqueles destinados:

a. ( ) às despesas urgentes e imprevistas.
b. ( ) às despesas de guerra e comoção intestina.
c. ( ) às despesas decorrentes de calamidade pública.
d. ( X ) às despesas para as quais não haja dotação 

orçamentária específica.
e. ( ) ao reforço de dotação orçamentária existente 

no orçamento.

30. É vedada a aplicação da receita do capital deri-
vada da alienação de bens e direitos que integram o 
patrimônio público:

a. ( ) Para o pagamento de juros da dívida pública.
b. ( ) Para financiamento de despesas de material 

de consumo.
c. ( ) Para financiamento de despesas de pessoal 

civil.
d. ( ) Para financiamento de despesas com subven-

ções sociais.
e. ( X ) Para financiamento de despesas correntes, 

salvo se destinada por lei aos regimes de pre-
vidência social, geral e própria dos servidores 
públicos.

26. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
no 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública.

a. ( X ) Nas licitações de valores mais elevados é obri-
gatória a realização de audiência pública.

b. ( ) A contratação do licitante vencedor é o ato 
que finaliza o procedimento licitatório.

c. ( ) O procedimento licitatório caracteriza ato 
administrativo discricionário pois seu objeto 
é a contratação da melhor proposta para a 
Administração.

d. ( ) A contratação de serviços de supervisão de 
obras, desde que comprovado o interesse 
público, é caso de licitação dispensável.

e. ( ) Em decorrência da expressa previsão legal, 
não é obrigatória a motivação do ato no caso 
de licitação inexigível.

27. De acordo com a Lei no 6.745, de 1985, Estatuto 
dos Servidores Civis do Estado de Santa Catarina, assi-
nale a alternativa correta.

a. ( ) Deverá ser exonerado o servidor que, sem 
justificativa legal, não tomar posse no prazo 
estabelecido pelo Estatuto.

b. ( ) A remoção que implicar mudança de sede, 
de servidor que esteja nos 2 últimos níveis 
da carreira, dependerá de sua expressa 
concordância.

c. ( X ) O servidor nomeado para cargo efetivo fica 
sujeito a um período de estágio probatório de 
3 anos de efetivo exercício para o qual prestou 
concurso público, com o objetivo de apurar os 
requisitos necessários à confirmação no cargo 
para o qual foi nomeado.

d. ( ) À servidora lactante é assegurado, sem qual-
quer prejuízo, o direito de ausentar-se do ser-
viço pelo espaço de até 2 horas por dia, depen-
dendo da carga horária a que estiver sujeita, 
até que o filho complete 6 meses de idade.

e. ( ) A jornada normal de trabalho deverá ser redu-
zida até a metade, sempre que essa medida 
se mostrar necessária no caso de servidor 
estudante.
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31. Analise as afirmativas abaixo a respeito das fun-
ções dos arquivos nas diferentes civilizações.

1. Determinam a natureza da escrita.
2. Regem as relações entre os governos, as orga-

nizações e as pessoas.
3. Desempenham papel de prova.
4. Constituem única fonte de informação para a 

história.
5. Servem para o exercício do poder.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

32. Analise o texto abaixo:

“A história dos arquivos está intimamente ligada à 
história do suporte da informação administrativa”.

ROUSSEAU, COUTURE, 1998, p.38.

Considerando o enunciado, assinale a alternativa que 
indica corretamente os principais suportes utilizados 
para o registro da informação na história dos arquivos.

a. ( ) papel, madeira, látex, disquete, pendrive
b. ( ) placa de argila, couro, cartão perfurado, pelí-

cula de acetato, pendrive
c. ( X ) placa de argila, papiro, couro, papel e suportes 

eletrônicos
d. ( ) microfilme, papel, pergaminho, pedra, memó-

ria de USB
e. ( ) couro, amianto, papel, fita magnética, supor-

tes eletrônicos

Conhecimentos Específicos (35 questões)

33. Analise o texto abaixo:

“A localização dos documentos administrativos 
nas administrações ou junto das famílias é revela-
dora da importância que lhes é concedida pelos 
seus criadores ou proprietários (…)”. Na Grécia, os 
documentos estavam depositados no Archéion; em 
Roma, no Tabularium.

ROUSSEAU, COUTURE, 1998, p.40.

O fato de haver locais reservados ao armazenamento 
de documentos significa:

a. ( ) respeito aos princípios da arquivística.
b. ( ) critérios de qualidade para a conservação dos 

documentos.
c. ( ) procedimentos para classificar os documentos 

por tipos, assuntos, funções e atividades.
d. ( ) a centralização física e administrativa dos docu-

mentos no processo da gestão arquivística.
e. ( X ) a determinação para a guarda física documen-

tal; contudo, não necessáriamente a existência 
da gestão arquivística de documentos.

34. Os princípios arquivísticos mostram o desenvolvi-
mento de seu campo, articulam as práticas em bases 
teóricas.

Eles constituem o fundamento da arquivística e são 
denominados:

a. ( ) respeito aos fundos, aos grupos e às séries.
b. ( X ) respeito à territorialidade, à proveniência e às 

três idades.
c. ( ) respeito à propriedade, à transmissão de juris-

dição e à integridade.
d. ( ) respeito às etapas de vida dos documentos: 

corrente, intermediária e permanente.
e. ( ) respeito às características políticas, culturais 

e econômicas do contexto de produção 
documental.
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37. Leia o texto abaixo:

“Arquivos, bibliotecas, centros de documentação e 
museus têm corresponsabilidade no processo de 
recuperação da informação […]. Esses objetivos são 
alcançados pela aplicação de procedimentos técnicos 
diferentes a material de distintas origens”.

BELLOTTO, 2006, p.35.

Analise os itens abaixo.

1. Órgão colecionador, acervo reunido pelo con-
teúdo, apresenta objetivos culturais, técnicos 
e científicos, seus fornecedores são múltiplos.

2. Órgão receptor, acervo reunido segundo sua 
origem e função, apresenta objetivos jurídicos, 
funcionais, administrativos, culturais e históri-
cos, a fonte geradora é única.

3. Órgão colecionador ou referenciador, obje-
tivos fundamentalmente científicos, acervo 
formado por originais ou reproduções.

4. Órgão colecionador, catalogação segundo 
a natureza do material e a finalidade da uni-
dade a que pertence, objetivos educativos e 
culturais.

Os itens destacados acima, respeitada a ordem cres-
cente, tratam respectivamente das características das 
unidades de:

a. ( ) arquivo, biblioteca, museu e centro de 
documentação.

b. ( ) biblioteca, centro de documentação, arquivo 
e museu.

c. ( ) biblioteca, museu, centro de documentação e 
arquivo.

d. ( X ) centro de documentação, arquivo, biblioteca 
e museu.

e. ( ) museu, arquivo, centro de documentação e 
biblioteca.

35. A unidade central das operações arquivísticas que 
rege todas as intervenções da área é determinada pela:

a. ( ) avaliação.
b. ( ) descrição.
c. ( ) classificação.
d. ( ) conservação.
e. ( X ) proveniência.

36. O valor secundário dos documentos é atribuído 
em função do interesse que possam ter para a enti-
dade produtora e outros usuários.

Segundo as disposições da Lei no 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991, que trata da política nacional de 
arquivos públicos e privados, é correto afirmar:

a. ( X ) Os arquivos privados podem ser identificados 
pelo Poder Público como de interesse público 
e social, desde que sejam considerados como 
conjuntos de fontes relevantes para a história 
e desenvolvimento científico nacional.

b. ( ) Os arquivos privados identificados como de 
interesse público e social poderão ser alie-
nados com dispersão ou perda da unidade 
documental.

c. ( ) O acesso aos documentos de arquivos priva-
dos identificados como de interesse público e 
social independe de autorização de seu pro-
prietário ou possuidor.

d. ( ) Os arquivos privados identificados como de 
interesse público e social devem ser deposi-
tados a títulos irrevogáveis em instituições 
arquivísticas públicas.

e. ( ) Os arquivos privados são conjuntos de docu-
mentos produzidos ou recebidos unicamente 
por pessoas jurídicas, em decorrência de suas 
atividades.
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40. Analise a citação abaixo:

“Para avaliar, é preciso pesquisar”.

LOPES, 2009, p.304.

A avaliação documental exige pesquisa e supõe a 
identificação, sobretudo:

a. ( ) dos valores econômico/financeiro e artístico/
cultural.

b. ( X ) dos valores primário/administrativo e 
secundário/histórico.

c. ( ) dos prazos de guarda, volume documental e 
espaço físico.

d. ( ) do valor jurídico por item e das especificida-
des dos suportes.

e. ( ) da autenticidade e do valor primário/
administrativo.

41. Há na literatura arquivística as seguintes 
abordagens:

1. Provenienzprinzip, respect des fonds, documen-
tos agrupados de acordo com a origem nos 
corpos administrativos de onde provieram.

2. Regitraturprinzip, quietat non movere, ordem 
original ou “santidade”.

BELLOTTO, 2006, p.131.

Pautado pela referida autora, afirma-se a respeito da 
santidade, que:

a. ( ) significa a observância dos detalhes dos 
suportes físicos do primeiro arquivamento 
documental.

b. ( ) é a criação de uma nova ordem intelectual e 
física dos originais, pautada pela reunião de 
documentos provenientes de diferentes cor-
pos administrativos.

c. ( ) consiste no respeito às informações, à ordem 
física e aos graus de sigilo dos documentos de 
ordem pessoal.

d. ( ) equivale à preservação de símbolos, formada 
por letras e ou números que identificam os 
documentos segundo sua origem.

e. ( X ) é o respeito à organicidade, a observação do 
fluxo natural e orgânico da produção docu-
mental e não a ordem física.

38. Um desafio que se apresenta aos arquivos é o da 
passagem dos documento pelas fases, no seu devido 
tempo, o que implica um filtro de qualidade raciona-
lizador e redutor (BELLOTTO, 2006). Neste contexto 
podemos fazer referência à aplicação de instrumen-
tos de destinação, e a observância da passagem dos 
documentos do arquivo corrente para o intermediário 
e o permanente.

Portanto, o texto refere-se:

a. ( ) ao descarte, à preservação e à recolha.
b. ( ) à tabela de equivalência, avaliação e recolha.
c. ( X ) à tabela de temporalidade, transferência e 

recolha.
d. ( ) ao plano de classificação, à tabela de tempo-

ralidade e transferência.
e. ( ) ao instrumento de busca, ao termo de desti-

nação final e à descrição documental.

39. Pautado pela literatura arquivística, com apoio de 
Bellotto (2006), é correto afirmar que o arquivo per-
manente é constituído por:

a. ( X ) documentos cuja fase ligada à razão pela qual 
foi criado encerrou, são remanescentes de 
eliminação criteriosa e úteis para a administra-
ção e a historiografia.

b. ( ) documentos ativos gerados ou recebidos 
pelos respectivos órgãos constituintes, sub-
metidos a critérios de avaliação de acordo 
com a triagem e a legislação vigente.

c. ( ) documentação inativa de conotação posi-
tivista, denominada histórica, em formato 
especial (compactado) e remanescente do 
descarte.

d. ( ) documentos isolados de valor histórico, que 
retratam o ponto final de algum ato adminis-
trativo, e por essa razão são colecionados pela 
instituição.

e. ( ) documentos com idade igual ou superior a 60 
anos após a data de criação, por julgar-se, em 
diferentes países, serem estes prazos suficien-
tes para o término dos valores primários.
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42. Segundo Luciana Duranti (1994, p. 50), os regis-
tros documentais atestam ações e transações, e sua 
veracidade depende das circunstâncias de sua criação 
e preservação. “Essas duas afirmativas estão por sua 
vez inextricavelmente ligadas às propriedades dos 
registros documentais e à sua integridade, que os 
arquivistas estão incumbidos de proteger”.

As propriedades ou características dos registros são:

a. ( ) rigorosidade, parcialidade, identidade, natura-
lidade e integridade.

b. ( ) integridade, fragilidade, interoperabilidade, 
finalidade e unicidade.

c. ( X ) imparcialidade, autenticidade, naturalidade, 
inter-relacionamento e unicidade.

d. ( ) operacionalidade, territorialidade, rigorosi-
dade, unicidade e identidade.

e. ( ) inter-relacionamento, finalidade, rigorosidade, 
fragilidade e intelectualidade.

43. Conforme requisitos do e-ARQ Brasil (CONARQ, 
2011, p.73), um sistema de gerenciamento informati-
zado de gestão arquivística de documentos tem que 
ser capaz de verificar a validade da assinatura digital 
no momento da captura do documento.

A assinatura digital é:

a. ( ) a conversão de dados algoritmos para catego-
rias de segurança do sistema computacional.

b. ( ) uma técnica baseada na infraestrutura numé-
rica que representa a sequência de caracteres 
para validar a identidade do assinante.

c. ( ) uma chave matemática formada por uma 
sequência de dígitos usada para transcrever e 
aferir um formato legível.

d. ( ) criptografia assimétrica que garante a auten-
ticidade da informação e permite a todos os 
usuários o acesso.

e. ( X ) uma sequência de bits que usa algoritmos 
específicos, chaves criptográficas e certifica-
dos digitais para autenticar a identidade do 
assinante.

44. Durchein (1986) propõe critérios para definir o 
organismo, público ou privado, produtor de fundo de 
arquivo.

Analise os critérios abaixo:

1. ter único dirigente com poder de decisão em 
todos os níveis.

2. apresentar denominação e existência jurídica 
próprias.

3. possuir atribuições específicas e estáveis.
4. possuir vinculações administrativas hierárqui-

cas superiores.
5. ter um chefe responsável.
6. ter um profissional arquivista.
7. ter uma organização interna conhecida e 

fixada num organograma.
8. possuir legitimidade no trabalho de arranjo e 

descrição.
9. apresentar posição hierárquica administrativa 

definida.

Assinale a alternativa que indica todos os critérios 
corretos, segundo Durchein.

a. ( ) São corretos apenas os critérios 1, 2, 4, 6 e 8.
b. ( ) São corretos apenas os critérios 1, 3, 4, 6 e 7.
c. ( X ) São corretos apenas os critérios 2, 3, 5, 7 e 9.
d. ( ) São corretos apenas os critérios 2, 4, 6, 8 e 9.
e. ( ) São corretos apenas os critérios 3, 4, 5, 8 e 9.

45. A microfilmagem apresenta aspectos de ordem 
técnica, jurídica, administrativa, financeira.

É possível afirmar que a microfilmagem representa a:

a. ( X ) preservação do conteúdo de documentos 
originais.

b. ( ) preservação da informação e eliminação de 
documentos originais.

c. ( ) certificação da veracidade informacional de 
documentos.

d. ( ) recuperação eficaz e acessibilidade aos 
documentos.

e. ( ) preservação do conteúdo em forma 
criptografada.
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48. Conforme requisito do e-ARQ Brasil, um SIGAD 
tem que ser capaz de:

“por meio de seu recurso de fluxo de trabalho, esta-
belecer o status do documento, isto é, se é uma 
minuta, original ou cópia. No caso dos documen-
tos digitais, esse status é estabelecido de acordo 
com a rota do documento no SIGAD”.

CONARQ, 2011, p.49.

Analise as afirmativas abaixo:

1. Um documento criado no espaço individual 
ou do grupo, mas não transmitido, é uma 
minuta.

2. Um documento transmitido do espaço indi-
vidual ou do grupo para o espaço gerencial, 
onde não pode mais ser alterado, e deste 
para fora da instituição, será sempre recebido 
como um original e armazenado no espaço 
de origem (individual, do grupo ou gerencial) 
como uma última minuta. Isso porque a trans-
missão acrescenta metadados ao documento 
(como data e hora da transmissão) que o tor-
nam mais completo.

3. Um documento enviado do espaço individual 
para o do grupo, para receber comentários, 
é uma minuta, que deve ter seu número de 
versões devidamente controlado.

4. Quando um usuário autorizado recupera um 
documento do espaço gerencial e o armazena 
em seu próprio espaço, ele cria uma cópia. O 
mesmo acontece nos casos em que o usuá-
rio reencaminha um documento para outro 
usuário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

46. No contexto arquivístico, o termo NOBRADE 
expressa:

a. ( ) deliberação metodológica para preservação 
digital do Conselho Internacional de Arquivos.

b. ( ) determinações da Associação Portuguesa de 
Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas.

c. ( ) proposição normativa internacional para des-
crição de documentos digitais.

d. ( X ) necessidade de normas nacionais e, conse-
quentemente, a necessidade de cada país 
refletir sobre sua realidade.

e. ( ) norma internacional de registro de autoridade 
arquivística para entidades coletivas, pessoas 
e famílias.

47. A Resolução no 38, de 9 de julho de 2013, do 
Conselho Nacional de Arquivos, recomenda aos 
órgãos e às entidades integrantes do Sistema Nacional 
de Arquivos (SINAR), a adoção das “Diretrizes do 
Produtor – A Elaboração e a Manutenção de Materiais 
Digitais: Diretrizes Para Indivíduos” e “Diretrizes 
do Preservador – A Preservação de Documentos 
Arquivísticos digitais: Diretrizes para Organizações” 
(CONARQ, 2013).

Constituem diretrizes do produtor:

a. ( X ) selecionar hardwares, softwares e formatos de 
arquivo que ofereçam as melhores expecta-
tivas de garantia de que os materiais digitais 
permanecerão facilmente acessíveis ao longo 
do tempo.

b. ( ) agrupar os materiais digitais de forma coesa 
utilizando técnicas de restauração que favore-
çam a manutenção e a preservação dos mate-
riais digitais.

c. ( ) garantir que os materiais digitais mantidos 
como documentos arquivísticos, com conte-
údo e forma não estáveis, carreguem informa-
ções que ajudarão na cópia de segurança.

d. ( ) desconsiderar os aspectos relacionados à 
preservação em longo prazo e proteger os 
materiais digitais de ações não autorizadas, 
perdas acidentais e corrupção.

e. ( ) realizar a transferência periódica das informa-
ções operadas por softwares e hardwares para 
suporte de papel, evitando a inacessibilidade 
por obsolescência.
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51. No campo da gestão documental o processo de 
eliminação é essencial. Entre os procedimentos para 
a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e 
das entidades integrantes do Poder Público, é correto 
afirmar:

a. ( X ) Após edital de ciência de eliminação de docu-
mentos, os interessados poderão requerer, 
às suas expensas, o desentranhamento de 
documentos ou cópias de peças do pro-
cesso, mediante petição dirigida à Comissão 
Permanente de Avaliação, desde que tenha 
respectiva qualificação e demonstração de 
legitimidade do pedido.

b. ( ) O Termo de Eliminação de Documentos tem 
por objetivo registrar as informações relativas 
ao ato de eliminação, devendo conter essen-
cialmente os dados do produtor e o local de 
guarda das cópias de segurança de todos os 
documentos referidos no Termo.

c. ( ) Os órgãos e as entidades que ainda não 
elaboraram suas tabelas de temporalidade 
e pretendem proceder à eliminação de 
documentos deverão, sob a análise de um 
arquivista, elaborar termos de eliminação e 
dar publicidade em jornais de circulação no 
âmbito estadual.

d. ( ) A eliminação de documentos públicos será 
efetuada por meio de incineração, com a 
supervisão de servidor autorizado.

e. ( ) A eliminação de documentos será pautada 
pela consulta pública à sociedade local à qual 
pertence a instituição produtora do fundo 
documental e efetivada com a publicação 
dos termos de eliminação pelos órgãos 
competentes.

49. Contemporaneamente há um grande legado de 
documentos em formato digital a ser tratado pela 
arquivologia.

Pautado pelo e-ARQ Brasil, da Câmara Técnica de 
Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de 
Arquivos, é correto afirmar que o documento digital é:

a. ( ) o sistema informatizado de gestão arquivística 
de documentos.

b. ( ) a informação registrada e gerenciada no 
arquivo corrente.

c. ( X ) a informação registrada, codificada em dígi-
tos binários e acessível por meio de sistema 
computacional.

d. ( ) a informação manuscrita, com códigos numé-
ricos, e disponibilizada por instrumentos de 
pesquisa.

e. ( ) o registro em qualquer suporte, desde que 
microfilmado e gerenciado por sistema 
eletrônico.

50. Estão entre os requisitos que caracterizam um 
sistema informatizado de gestão arquivística de 
documentos:

a. ( ) transferência e recolhimento dos documentos 
por meio de uma função de importação.

b. ( X ) captura, armazenamento, indexação e recu-
peração de todos os tipos de documentos 
arquivísticos.

c. ( ) gestão dos documentos a partir da tabela de 
temporalidade para manter a relação orgânica 
entre os documentos.

d. ( ) implementação de dados associados aos 
documentos para avaliar os contextos desses 
mesmos documentos (jurídico-administrativo 
e tecnológico).

e. ( ) avaliação e seleção somente dos documen-
tos digitais para transferência de sistema 
operacional.
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54. A preservação de documentos digitais é tema 
cada vez mais recorrente na arquivística.

Com base nos “dez mandamentos da preservação digi-
tal” de Humberto Innarelli (2007, p.39), assinale a alter-
nativa que indica corretamente esses mandamentos.

a. ( X ) Manter uma política de preservação; migrar 
seus documentos de suporte e formato perio-
dicamente; replicar os documentos em locais 
fisicamente separados; garantir a autentici-
dade dos documentos digitais.

b. ( ) Manter uma política de preservação; depen-
der de hardware específico; não migrar seus 
documentos de suporte e formato periodica-
mente; não preservar lixo digital.

c. ( ) Confiar em sistemas gerenciadores como 
única forma de acesso ao documento digital; 
não migrar seus documentos de suporte e for-
mato periodicamente; não confiar cegamente 
no suporte de armazenamento; não preservar 
lixo digital.

d. ( ) Não depender de hardware específico; não 
replicar documentos em locais fisicamente 
separados; confiar plenamente no suporte de 
armazenamento; garantir a autenticidade dos 
documentos digitais.

e. ( ) Estar subordinado a software específico; não 
confiar em sistemas gerenciadores como 
única forma de acesso ao documento digital; 
migrar seus documentos de suporte e for-
mato periodicamente; confiar plenamente no 
suporte de armazenamento.

55. No âmbito da descrição arquivística, a ISAD(G) 
aponta elementos considerados essenciais para o 
intercâmbio internacional de informação descritiva.

Em relação ao tema, é correto afirmar:

a. ( ) o controle de vocábulo é elemento prece-
dente para o registro da informação.

b. ( X ) o código de referência e o título estão entre os 
elementos.

c. ( ) o intercâmbio de materiais arquivísticos é um 
elemento.

d. ( ) os elementos estão sujeitos às regras para o 
registro de autoridade arquivística.

e. ( ) a incorporação de elementos depende de 
determinações internacionais.

52. As mídias digitais são afetadas por diversas vari-
áveis que influem diretamente em sua durabilidade e 
confiabilidade.

De acordo com INNARELLI (2007, p.35), as variáveis 
que mais afetam as mídias digitais são:

a. ( ) qualidade da mídia, local de armazenamento, 
solventes, alcalinidade e agentes biológicos.

b. ( ) fungos, bactérias, insetos, poluição, tempo de 
uso e local de armazenamento.

c. ( ) oxidação, umidade relativa do ar, corantes e tin-
tas, incêndios, temperatura e gases poluidores.

d. ( ) local de armazenamento, contração e dilata-
ção das fibras, incidência de luz solar, poluição 
e tinta ferrogálica.

e. ( X ) temperatura, umidade relativa do ar, tempo 
de uso, qualidade da mídia, campos magnéti-
cos, manipulação e poluição.

53. Analise o texto abaixo:

“Os índices muito elevados de temperatura e umi-
dade relativa do ar, as variações bruscas e a falta de 
ventilação promovem a ocorrência de infestações 
de insetos e o desenvolvimento de micro-organis-
mos que aumentam as proporções dos danos”.

CONARQ, 2005, p. 12.

A estabilidade dos valores de temperatura e umidade 
relativa do ar contribui para preservação documental.

De acordo com a literatura arquivística, os valores de 
temperatura e umidade relativa (UR) mais adequados 
à preservação de acervos documentais, devem situar-

-se, respectivamente, entre:

a. ( ) 10 a 15°C ; 10% a 30%UR
b. ( X ) 15 a 22°C ; 45% a 60%UR
c. ( ) 25 a 28°C ; 25% a 45%UR
d. ( ) 25 a 28°C ; 70% a 80%UR
e. ( ) 30 a 35°C ; 50% a 60%UR
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58. O Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) tem como 
objetivo implementar a política nacional de arquivos 
públicos e privados, visando à gestão, à preservação e 
ao acesso aos documentos de arquivo (BRASIL, 2002).

Destacam-se a seguir algumas das competências do 
SINAR:

1. promover a gestão, a preservação e o acesso às 
informações e aos documentos na sua esfera 
de competência, em conformidade com as 
diretrizes e normas emanadas do órgão central.

2. disseminar, em sua área de atuação, as diretri-
zes e normas estabelecidas pelo órgão central, 
zelando pelo seu cumprimento, e implemen-
tar a racionalização das atividades arquivísti-
cas, de forma a garantir a integridade do ciclo 
documental.

3. prestar informações sobre suas atividades ao 
CONARQ.

4. comunicar ao CONARQ, para as devidas pro-
vidências, atos lesivos ao patrimônio arquivís-
tico nacional.

5. proporcionar aperfeiçoamento e reciclagem 
aos técnicos da área de arquivo, garantindo 
constante atualização.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

56. No Brasil, a Lei no 12.527, de 18 de novembro 
de 2011, assegura o direito fundamental de acesso à 
informação que deve ser executado em conformidade 
com os princípios básicos da administração pública e 
com determinadas diretrizes:

1. observância da publicidade como exceção e o 
sigilo como preceito geral.

2. divulgação de informações de interesse 
público desde que solicitadas.

3. utilização de meios de comunicação viabiliza-
dos pela tecnologia da informação.

4. fomento ao desenvolvimento da cultura de 
transparência na administração pública.

5. desenvolvimento do controle social da admi-
nistração pública.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

57. Pautado pela terminologia arquivística brasileira 
(ARQUIVO NACIONAL, 2005), os arquivos especializa-
dos são:

a. ( ) unidades cujo acervo não tem características 
comuns.

b. ( ) centros de referência informacional, 
cujo acervo é formado por documentos 
fotográficos.

c. ( X ) unidades cujo acervo tem uma ou mais carac-
terísticas comuns, como natureza, função ou 
atividade da entidade produtora, tipo, conte-
údo, suporte, entre outras.

d. ( ) órgãos públicos, com coleções documentais 
apresentadas em um único suporte, resultan-
tes da experiência humana no âmbito cientí-
fico e tecnológico.

e. ( ) unidades com acervo formado por fotogra-
fias, filmes e discos disjunto de suas relações 
orgânicas.
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61. Pautado pelo prisma da gestão documental, rela-
cione as coluna 1 e 2 abaixo.

Coluna 1 

1. produção
2. avaliação
3. conservação
4. classificação
5. descrição

Coluna 2 

( ) Políticas e procedimentos para prevenir, esta-
bilizar ou retardar deterioração.

( ) Orienta a organização intelectual do acervo de 
forma a refletir a estrutura/vida institucional.

( ) O papel do arquivista é de conselheiro.
( ) NOBRADE.
( ) Comissão, destinação, tabela de 

temporalidade.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
b. ( ) 2 – 5 – 1 – 3 – 4
c. ( ) 3 – 1 – 5 – 2 – 4
d. ( X ) 3 – 4 – 1 – 5 – 2
e. ( ) 5 – 4 – 2 – 1 – 3

62. As informações podem ser classificadas quanto 
ao grau e aos prazos de sigilo, observado o seu teor 
e em razão da segurança da sociedade ou do Estado. 
Conforme Decreto no 7.724, de 16 de maio de 2012 
(BRASIL, 2012), a classificação quanto ao grau corres-
ponde a ultrassecreto, secreto e reservado.

Os prazos máximos de sigilo, respeitada a sequência 
destacada, correspondem a:

a. ( ) 60 anos, 45 anos, 30 anos.
b. ( X ) 25 anos, 15 anos, 5 anos.
c. ( ) 21 anos, 16 anos, 100 anos.
d. ( ) 7 anos, 18 anos, 35 anos.
e. ( ) 6 anos, 10 anos, 15 anos.

59. Para definição do plano de classificação de um 
fundo documental arquivístico, Renato Sousa (2007, 
p.135-136) defende a pesquisa/trabalho “a ser desen-
volvido pelo arquivista […] que envolve a necessidade 
de utilização de metodologias científicas para a coleta 
e interpretação dos dados […] a partir das contribui-
ções da História, da Sociologia, da Administração e da 
Diplomática Contemporânea”. E aponta os elementos 
considerados como objetos dessa pesquisa.

Assinale a alternativa que contempla todos os elemen-
tos corretos.

a. ( ) Introspecção arqueológica da documentação 
e caracterização dos usuários/pesquisadores.

b. ( ) A criação, fixação do organograma, vincula-
ções hierárquicas e os sistemas informatizados.

c. ( X ) A organização em toda sua dimensão histó-
rica, a organização na sua particularidade, os 
documentos acumulados.

d. ( ) As tipologias documentais como consequ-
ência artificial das funções atribuídas a uma 
instituição.

e. ( ) O levantamento da evolução institucio-
nal da entidade e dos procedimentos 
administrativos.

60. A Norma Geral Internacional de Descrição 
Arquivística estabelece diretrizes gerais para descrição 
arquivística.

A estrutura da Norma prevê as seguintes áreas:

a. ( X ) identificação, contextualização, conteúdo e 
estrutura, condições de acesso e uso, fontes 
relacionadas, notas e controle da descrição.

b. ( ) código de referência, produtor, contextualiza-
ção, indexação, notas, configurações físicas e 
controle da descrição.

c. ( ) contextualização, notas, pontos de acesso, 
representação da unidade, conteúdo e estru-
tura, controle de reprodução e suporte.

d. ( ) identificação, pontos de acesso, sistema de 
arquivamento, tipos documentais, conteúdo e 
estrutura, notas e contextualização.

e. ( ) fontes relacionadas, notas, identificação, con-
textualização, tipos documentais, instrumen-
tos de pesquisa e períodos de acumulação.
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65. Analise o texto abaixo:

“A legislação arquivística é um dos fundamentos 
para a definição e implementação de políticas 
públicas no campo arquivístico. A viabilidade 
dessa legislação torna-se comprometida se não for 
simultaneamente instrumento e objeto de uma 
política arquivística”

JARDIM, 2003, p.38.

É possível afirmar, segundo o autor, que:

1. uma legislação adequadamente concebida 
pode ser um poderoso instrumento a favor da 
gestão, do uso e da preservação dos arquivos.

2. um marco legal só provoca impactos arquivís-
ticos quando vai além de uma declaração de 
princípios conceituais bem estruturados.

3. não é desafio para as instituições arquivísticas, 
seus profissionais e a sociedade, a construção 
cotidiana da legislação no fazer arquivístico.

4. uma legislação pode redundar num inferno 
de boas intenções cujo epicentro é uma “letra 
morta”.

5. uma lei não é efetivada na sua totalidade em 
curto prazo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

63. No contexto brasileiro é crescente o número 
de conversão de documento para o formato digital. 
Contudo, o processo demanda critérios que levem em 
consideração a gestão arquivística.

Da digitalização afirma-se que:

a. ( ) é instrumento eficiente para eliminação 
documental.

b. ( ) certifica a forma do documento e o grau de 
controle.

c. ( ) a conversão dos dados para o formato digi-
tal é exigida para a guarda dos documentos 
permanentes.

d. ( X ) pode ser considerada um contributo ao 
acesso e à preservação documental.

e. ( ) a operação gerencia as versões de um 
documento.

64. Levando em consideração as fases de vida dos 
documentos (corrente, intermediário e permanente), 
segundo Marilena Paes (2004), um arquivo:

a. ( ) é necessariamente descentralizado em todas 
as fases corrente, intermediária e permanente.

b. ( X ) pode ser centralizado ou descentralizado na 
fase corrente, e é necessariamente centrali-
zado quando intermediário e permanente.

c. ( ) pode ser centralizado ou descentralizado 
quando intermediário e permanente, e é 
necessariamente centralizado na fase corrente.

d. ( ) pode ser centralizado ou descentralizado 
em todas as fases corrente, intermediária e 
permanente.

e. ( ) é necessariamente centralizado na fase cor-
rente, e descentralizado quando intermediário 
e permanente.
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