
  

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE CARREIRA DOS SERVIDORES  
DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 

 

 
CARGO 

AUXILIAR JUDICIÁRIO 
 

CATEGORIA PROFISSIONAL  
AUXILIAR JUDICIÁRIO 

      

PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS   EE   CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFF IICCOOSS 
 
 

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar. 
Leia atentamente as instruções abaixo. 

 

1 . Este caderno de provas é composto de 50 questões. Confira-o todo e solicite sua substituição, 
caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto. 

2 . Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la. 
3 . No cartão-resposta, preencha, com caneta esferográfica preta, o alvéolo correspondente à 

alternativa escolhida para cada questão. 
4 . A resposta não será considerada se: 

- houver marcação de duas ou mais alternativas; 
- o alvéolo correspondente à alternativa escolhida não estiver completamente preenchido; 
- forem ultrapassados os limites do alvéolo a ser preenchido. 

5 . Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros(as) 
candidatos(as). 

 

OBSERVAÇÕES: - Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova. 
- Se desejar, o(a) candidato(a) poderá utilizar a folha intermediária de 

respostas, para registrar as alternativas escolhidas. 
 
 
 
 

 Identificação do candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
 
 

QUESTÃO 1 
 

 
Da leitura da charge, depreende-se uma crítica sobretudo 
 

a) à ausência de uma política habitacional, nas grandes cidades, direcionada para as populações mais 
carentes. 

b) à supervalorização da Copa, o que desvia a atenção da população carente brasileira de suas derrotas 
reais.  

c) à disparidade entre o desenvolvimento econômico das grandes cidades e a carência de grande parte de 
sua população. 

d) ao fanatismo dos torcedores brasileiros, que não aceitam as derrotas do Brasil na Copa. 
 
 

Leia o texto a seguir para responder às questões 2, 3 e 4. 
 

LINGUAGEM JURÍDICA 
 

Ao evitar o uso de palavras e termos complicados, que torna o texto por vezes inexplicável, você ajuda a 
democratizar o Direito e ampliar para a sociedade o acesso à justiça. 
Reconhecer a necessidade de simplificação da linguagem jurídica é o primeiro passo para a real democratização 
e pluralização da Justiça. É preciso perceber que o contato diário do juiz com o jurisdicionado e com a própria 
sociedade não enfraquece o Poder Judiciário. Ao inverso, tende a conferir-lhe maior grau de legitimidade. 
 

MAGALHÃES PINTO,  Oriana Piske de Azevedo. Visão Jurídica. São Paulo, n°. 01, p.16. [Adaptado]. 

 
 
 

QUESTÃO 2 
 
 
 

O modo predominante de organização discursiva do texto é 
 

a) argumentar para convencer.  
b) descrever para definir. 
c) expor para informar. 
d) narrar para persuadir. 
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QUESTÃO 3 
 

 

De acordo com o texto, a “simplificação da linguagem jurídica”  
  

a) determina o processo de  democratização da Justiça. 
b) confere legitimidade ao Poder Judiciário.  
c) condiciona a legitimidade do Poder Judiciário. 
d) contribui para o processo de democratização da Justiça. 

 

QUESTÃO 4 
 
 

O pronome “que”, sublinhado no texto, refere-se a: 
 

a) “o uso de palavras e termos complicados” 
b) “palavras e termos complicados”  
c) “termos complicados” 
d) “uso” 

 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL E EM GOIÁS   
 
 

 

QUESTÃO 5 
São órgãos do Poder Judiciário, EXCETO: 

a) O Conselho Nacional de Justiça 
b) O Supremo Tribunal Federal 
c) O Ministério Público e a Defensoria Pública 
d) Os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios 

 
 

QUESTÃO 6 
Segundo prescreve o Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar que ao juiz é defeso exercer as suas 
funções no processo contencioso ou voluntário 

a) se for parte. 
b) por ser amigo íntimo de qualquer das partes. 
c) em que interveio como mandatário da parte. 
d) que oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público. 

 

QUESTÃO 7 
 

Na organização do Poder Judiciário em Goiás, as Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado são 
compostas por 

a) quatro desembargadores. 
b) três desembargadores. 
c) seis desembargadores. 
d) cinco desembargadores. 
 

QUESTÃO 8 
 

 
 

Quanto à organização do Poder Judiciário no Brasil, os tribunais se classificam em superiores e inferiores. São 
tribunais superiores, EXCETO: 
 

a) Tribunal de Justiça dos Estados 
b) Supremo Tribunal Federal 
c) Superior Tribunal de Justiça 
d) Tribunal Superior do Trabalho 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO  

 

 
QUESTÃO 9 
 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos 
 

a) a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos e a autodeterminação dos povos. 
b) o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a 

concessão de asilo político.  
c) a igualdade entre os Estados, a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos. 
d) a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa e o pluralismo político. 
 

 

QUESTÃO 10 
 

Sobre os direitos fundamentais estabelecidos pelo art. 5º da Constituição Federal, é CORRETO afirmar: 
a) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, dependendo de 

censura prévia ou licença da autoridade administrativa. 
b) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  
c) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, vedada a indenização por dano material, 

moral ou à imagem. 
d) A lei não prejudicará o direito adquirido, a pessoa jurídica e a coisa julgada. 

 
 

QUESTÃO 11 
 

Sobre os poderes do Estado, é CORRETO afirmar: 
a) O Poder Judiciário e o Poder Legislativo podem exercer atipicamente funções um do outro.   
b) São dependentes e harmônicos entre si. 
c) Compete ao Poder Legislativo precipuamente exercer as funções legislativas e jurisdicionais. 
d) Ao Poder Judiciário compete exclusivamente o exercício das funções jurisdicionais.  

 

QUESTÃO 12 
 

Integram a categoria dos servidores públicos, EXCETO: 
a) Celetistas 
b) Comissionados 
c) Agentes políticos  
d) Estatutários 

 
 
 

HISTÓRIA  E GEOGRAFIA DE GOIÁS  
 
QUESTÃO 13 
 

Sobre o povoamento do território goiano no século XX, é INCORRETO afirmar: 
 

a) O processo de ocupação do Mato Grosso Goiano foi estimulado pela descoberta de veios auríferos na 
cidade de Bela Vista de Goiás. 

b) A estrada de ferro exerceu significativa influência nas primeiras décadas do século XX, especialmente no 
sul de Goiás. 

c) A edificação de Brasília, durante a década de 1950, provocou um intenso fluxo migratório para as regiões 
que circundavam a Capital Federal. 

d) A construção da Belém–Brasília favoreceu o surgimento de inúmeras cidades no norte de Goiás. 
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QUESTÃO 14 
 
 

De acordo com os dados do quadro sobre as microrregiões goianas selecionadas, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
 

GOIÁS: MICRORREGIÕES SELECIONADAS 
Microrregião População total – 2000 Densidade demográfica – 2000 
Porangatu    226.510     6,41 
Chapada dos Veadeiros      56.011     2,60 
Anápolis    465.169   55,46 
Goiânia 1.693.650 247,32 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                 Fonte: IBGE (2001).  

a) A microrregião de Goiânia, entre as citadas, é a mais povoada. 
b) A microrregião da Chapada dos Veadeiros, entre as citadas, é a menos povoada. 
c) A microrregião de Porangatu, entre as citadas, é a menos povoada. 
d) A microrregião de Anápolis, entre as citadas, é a segunda mais povoada. 

QUESTÃO 15 
As microrregiões goianas têm importância econômica diferenciada no cenário regional do Estado de Goiás. 
Sobre a importância das microrregiões, é INCORRETO afirmar: 

a) A microrregião do sudoeste Goiano destaca-se, entre outros motivos, pela produção de grãos.  
b) A microrregião de Goiânia destaca-se, entre outros motivos, pela elevada produção de grãos.  
c) A microrregião do Entorno de Brasília destaca-se, entre outros motivos, pela concentração populacional. 
d) A microrregião de Catalão destaca-se, entre outros motivos, pela produção agrícola e pelo setor mineral. 

QUESTÃO 16 
No início dos anos 1930, a comissão organizada para analisar um local adequado para ser construída a nova 
capital de Goiás, escolheu o município de Campinas. Todos os fatores a seguir foram relevantes para a escolha, 
EXCETO: 

a) Abundância de recursos hídricos 
b) Topografia pouco acidentada 
c) Proximidade do traçado previsto da estrada de ferro 
d) Concentração demográfica elevada 

 
INFORMÁTICA BÁSICA 

 
QUESTÃO 17 
Analise a validade das afirmações abaixo sobre recursos do Microsoft Word 2003. 

 I. O ícone , disponível na configuração padrão do aplicativo, permite a inserção de tabelas. De uma 
maneira gráfica e amigável, o usuário escolhe quantas linhas e colunas a tabela terá. Na versão de Word 
citada acima, essa é a única forma de se inserir tabela no texto. 

 II. O Microsoft Word 2003, apesar de não ser um aplicativo específico para a manipulação de arquivos HTML, 
permite a leitura, a edição e o armazenamento de arquivos nesse formato. 

 III. É possível alterar o número de nomes de arquivos recentemente utilizados, exibidos no menu arquivo. 
Para isso, o usuário pode acessar o menu “Ferramentas”, depois “Opções..”, escolher a guia “Geral” e 
habilitar o item “Lista de arquivos utilizados”, indicando a quantidade desejada. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente a afirmação I é verdadeira.  
b) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 
d) Todas as afirmações são verdadeiras. 
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QUESTÃO 18 
 
 

Dada a planilha abaixo, feita no Microsoft Excel 2003, responda ao que se pede. 
 

 

 
 
Para obter os resultados constantes nas células B5 e E6, é necessário utilizar as seguintes fórmulas, 
respectivamente: 
 

a) =SOMA(B3:B4) e =MÉDIA(E3:E4) 
b) = MÉDIA(E3:E4) e =SOMA(B3:B4) 
c) =TOTAL (B3:B4) e =MÉDIA(E3:E4) 
d) =SOMATOTAL(B3:B4) e =MÉDIATOTAL(E3:E4) 

 

QUESTÃO 19 
Supondo que o internauta, utilizando o Internet Explorer 6.0 em sua configuração padrão, esteja navegando por 
um site que contenha o Código Nacional de Trânsito e esteja interessado em localizar a palavra “reboque” na 
página já aberta. Ele tem a opção de fazê-lo através de: 

a) Acesso ao menu “Arquivo” e em seguida “Importar e Exportar (nesta página)...” 
b) Acesso ao menu “Exibir” e em seguida  “Ir Para (nesta página)...” 
c) Acesso ao menu “Editar” e em seguida “Localizar (nesta página)...”  
d) Acesso ao menu “Editar” e em seguida “Selecionar Tudo (nesta página)” 

 

QUESTÃO 20 
A utilização de microcomputadores tem causado alguns desconfortos aos seus usuários em virtude da 
proliferação de pragas virtuais. Algumas dessas pragas causam pequenos incômodos, enquanto outras podem 
causar enormes prejuízos aos usuários. Existem algumas classificações para as pragas virtuais. As pragas que 
se alojam em uma máquina e, quando em ação, produzem uma falsa impressão de que está tudo bem, obtendo 
informações importantes como contas bancárias e senhas, são denominadas 

a) vírus. 
b) spywares.  
c) hackers. 
d) cracker. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
QUESTÃO 21 
 
 
 

Segundo anota o Código de Processo Civil sobre a citação do réu, é INCORRETO afirmar: 
a) Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu. 
b) A regra geral é que a citação se faça por meio de oficial de justiça. 
c) O comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação. 
d) O réu pode ser citado por edital. 

 

QUESTÃO 22 
 

De acordo com o Código de Processo Civil, observar-se-á o procedimento sumário nas causas cujo valor não 
exceda a 

a) quarenta vezes o salário mínimo. 
b) cinqüenta vezes o salário mínimo. 
c) trinta vezes o salário mínimo. 
d) sessenta vezes o salário mínimo. 

 

QUESTÃO 23 
 
 

Preceitua o Código de Processo Civil que se determina a competência no momento em que a ação é proposta. 
São irrelevantes as modificações do estado de fato e de direito ocorridas posteriormente, EXCETO: 

a) Quando alterarem a competência do juiz por ser ele impedido ou suspeito. 
b) Quando suprimirem o órgão judiciário. 
c) Quando alterarem a competência em razão da matéria. 
d) Quando alterarem a competência em razão da hierarquia. 
 

QUESTÃO 24 
 
 
 

Segundo o Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar sobre a capacidade processual das partes: 
a) Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. 
b) Os incapazes serão representados ou assistidos por seus pais. 
c) Os incapazes serão representados por seus tutores e curadores, na forma da lei civil. 
d) Toda pessoa física ou jurídica que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade postulatória para 

estar em juízo. 
 

 

QUESTÃO 25 
 
 

Segundo o Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar que o juiz dará curador especial 
a) ao incapaz, se não tiver representante legal. 
b) ao réu preso. 
c) somente ao revel citado por edital ou com hora certa. 
d) ao incapaz, se os interesses do representante legal colidirem com os daquele. 

 
 

QUESTÃO 26 
 

O art. 23, I, do Código Penal estabelece que “não há crime quando o agente pratica o fato em estado de 
necessidade”. Essa previsão refere-se a uma causa de exclusão de 

a) ilicitude.  
b) tipicidade. 
c) culpabilidade. 
d) punibilidade. 

 

 
 
 



 

  

9
QUESTÃO 27 
 
 

São causas de exclusão da imputabilidade penal, EXCETO: 
 

a) A doença mental  
b) A embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior 
c) A emoção ou a paixão 
d) O desenvolvimento mental retardado 

 

QUESTÃO 28 
 
 
 

Assinale a alternativa em que todas são causas extintivas da punibilidade: 
 

a) Morte do agente, anistia e reabilitação  
b) Graça, decadência e perdão judicial 
c) Renúncia do direito de queixa, legítima defesa e prescrição 
d) Indulto, estrito cumprimento de dever legal e morte do agente 

 

QUESTÃO 29 
 

 
 

Sobre o concurso de pessoas, é CORRETO afirmar: 
 

a) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída pela metade. 
b) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena cominada para o 

crime mais grave diminuída de um a dois terços. 
c) Os concorrentes incidem nas penas cominadas aos crimes, sendo irrelevante a medida de sua culpabilidade. 
d) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. 

 

QUESTÃO 30 
 

É considerado sujeito ativo da infração penal: 
 

a) Aquele que pratica o fato descrito na norma penal incriminadora  
b) Aquele que sofreu a ofensa  
c) O Estado 
d) O titular do interesse penalmente protegido 

 

QUESTÃO 31 
 
 

A respeito do inquérito policial, é CORRETO afirmar: 
 

a) Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento 
de quem tenha qualidade para intentá-la. 

b) Nos crimes em que a ação pública depender de representação, o inquérito poderá ser iniciado sem ela, a 
qual será juntada posteriormente.  

c) Tanto nos crimes de ação pública quanto nos crimes de ação privada, o inquérito poderá ser iniciado de 
ofício pela autoridade policial. 

d) O inquérito poderá ser iniciado somente por requisição da autoridade judiciária. 
 

QUESTÃO 32 
 

 

Sobre a ação penal pública condicionada e incondicionada, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Será promovida pelo Ministério Público. 
b) Dependerá, quando a lei o exigir, de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para 

representá-lo. 
c) Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. 
d) O Ministério Público poderá desistir da ação penal antes da sentença. 
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QUESTÃO 33  
 

Sobre as perícias em geral, é CORRETO afirmar:  
 

a) A confissão do acusado poderá suprir a falta do laudo pericial quando a infração deixar vestígios. 
b) As perícias serão feitas por um perito oficial. 
c) O juiz não poderá rejeitar o laudo elaborado por perito oficial.  
d) Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova 

testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 
 

QUESTÃO 34 
 

 
 

 

Com relação à prisão preventiva e à prisão temporária, é CORRETO afirmar: 
 

a) A autoridade policial poderá decretar a prisão temporária a fim de evitar a fuga do autor do crime. 
b) A prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. 
c) A prisão preventiva não pode ser decretada em caso de pessoa primária. 
d) A prisão temporária terá o prazo de 15 dias.  

 

QUESTÃO 35 
 

Da decisão que pronunciou o réu, caberá o seguinte recurso: 
 

a) Apelação 
b) Embargos  
c) Recurso em sentido estrito 
d) Protesto por novo júri 

 
 
 

QUESTÃO 36 
 
 

Da vigência da lei, é CORRETO afirmar:  
a) Vacatio Legis é o período de tempo que vai da sanção da lei até o dia em que ela entre em vigor.  
b) Em regra geral, a lei entra em vigor assim que oficialmente publicada. 
c) As correções realizadas em texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. 
d) Nos Estados estrangeiros, a vigência da lei brasileira, quando admitida, inicia-se dois meses depois de 

oficialmente publicada. 
 

QUESTÃO 37  
 

A proposição “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”  tem o seguinte significado: 
a) Publicada, a lei se impõe a todos, conheçam-na ou não.   
b) Uma vez publicada, a lei passa a ser conhecida de todos.  
c) A ninguém é lícito ignorar a lei.  
d) Com a publicação, surge a presunção de que todos conheçam a lei. 

 

QUESTÃO 38 
 

 
 

 

Os atos praticados por maiores de 16 e menores de 18 anos sem a assistência dos pais são  
a) nulos.  
b) simplesmente válidos.  
c) anuláveis. 
d) inexistentes.  

 

QUESTÃO 39 
 

O representante do interdito é o  
a) síndico.  
b) curador.  
c) tutor.  
d) inventariante.  
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QUESTÃO 40 
 

Sobre a Lei de Introdução ao Código Civil, é INCORRETO afirmar:  
 

a) A lei brasileira só retroage em casos excepcionais. 
b) Em vigor, a lei nova não prevalece contra o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido.  
c) Na omissão da lei, o juiz julgará com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais de direito.   
d) Chama-se coisa julgada a decisão judicial de que já não caiba recurso ordinário. 

 

 QUESTÃO 41 
 

De acordo com a Constituição, a administração direta e indireta deverá obedecer aos seguintes princípios, 
EXCETO: 
 

a) Legalidade e moralidade 
b) Impessoalidade e publicidade  
c) Moralidade e especialidade 
d) Eficiência e impessoalidade 

 

QUESTÃO 42 
 
 

A administração pública é dotada de determinados poderes administrativos. Com base nesta afirmação, enumere 
a coluna da direita de acordo com a esquerda. 

 
Assinale a seqüência CORRETA: 

a) 2 – 3 – 5 – 4 – 1  
b) 2 – 1 – 5 – 4 – 3  
c) 5 – 1 – 3 – 2 – 4  
d) 4 – 3 – 2 – 5 – 1  

 
QUESTÃO 43 
 
 

A administração pública está embasada na Lei n. 8.666/93  para   fazer aquisições. Assinale a alternativa que  só 
contém modalidades de licitação: 
   

a) Concorrência, licitação e ratificação 
b) Leilão eletrônico, licitação e pregão  
c) Concorrência, cotação e pedido de compra 
d) Tomada de preço, convite e concurso 

 
 

 
 

 

1. Polícia     
2. Disciplinar        
3. Normativo 
4. Hierárquico 
5. Vinculado  

 

 

   (    )  Conferido à administração para apurar infrações e aplicar 
penalidades funcionais a seus agentes. 

   (    )  Limita ou disciplina direitos, interesses ou liberdades individuais, 
regula a prática de ato ou abstenção de fato. 

   (    )  A lei confere à administração pública poder para a prática de 
determinado ato. 

   (    )  A administração pública escalona as funções dos órgãos públicos e 
estabelece relação de subordinação entre agentes. 

   (    )  Quando é concedido à administração pública poder explícito ou 
implícito para praticar determinado ato. 
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QUESTÃO 44 
 

 
 

 
 

Com relação à comunicação e aos atos oficiais, enumere a coluna da direita de acordo com a esquerda. 
 

 

 I. Acórdão 
 II. Decreto 

 III. Convênio 
 IV. Estatuto 
 V. Despacho 

 

 

   (    )  Resolução de autoridade pública sobre qualquer negócio, auto ou 
documento. É nota que dá andamento ou solução a um pedido. 

   (    )  Acordo celebrado entre entidade pública ou privada pela qual assumem 
compromissos de cumprimento de cláusulas. 

   (    )  Resolução ou decisão tomada por pessoa ou entidade a que se confere 
poderes especiais. Necessariamente, o emitente deve ter autoridade 
para formular, de modo que ele tenha força para impor a decisão. 

   (    )  Decisão ou resolução tomada coletivamente pelos tribunais de justiça. 
É escrita em linguagem jurídica. 

   (    )  Escrito em que se determinam princípios institucionais de uma 
coletividade ou entidade pública ou privada. 

 
 
 

Assinale a seqüência CORRETA: 
 

a) V – I – II – IV – V 
b) I – III – II – IV – V  
c) V – III – II – I – IV 
d) II – IV – III – I – V  

 

QUESTÃO 45 
 
 

Quando se fala em níveis hierárquicos, tem-se em vista 
 

a) o conjunto de cargos na empresa com um mesmo nível de autoridade. 
b) o número de funcionários que um chefe pode supervisionar. 
c) a concentração do poder decisório na alta administração da empresa. 
d) a transferência de determinado nível de autoridade de um chefe para um subordinado. 

 
 

QUESTÃO 46 
 
 

A empresa X necessita fazer a previsão de determinada matéria-prima com base no estoque dos períodos 
anteriores, que são  
 

Período I        300 unidades. 
Período II       500 unidades. 
Período III      550 unidades. 
Período IV      500 unidades. 
Período V       650 unidades. 

 

Utilizando método estatístico, a previsão para o período VI é: 

a) 700 unidades   
b) 600 unidades 
c) 550 unidades  
d) 500 unidades 
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QUESTÃO 47 
 

 

De acordo com a natureza da entidade produtora, os arquivos classificam-se em 
a) corrente e privado. 
b) intermediário e público. 
c) público e privado. 
d) permanente e privado. 

 

QUESTÃO 48 
 

Quanto à natureza do assunto, os documentos são 
a) sigilosos, reservados e confidenciais. 
b) fotográficos, sigilosos e ostensivos. 
c) reservados, ostensivos e alfabéticos. 
d) alfabéticos, fotográficos e ultra-secretos. 

 

QUESTÃO 49 
 

A principal diferença entre os arquivos correntes e os intermediários é 
a) o valor dos documentos. 
b) a classificação dos documentos. 
c) a organicidade dos documentos. 
d) a freqüência de uso dos documentos. 

 
 

QUESTÃO 50 
 

O processo de avaliação de documentos resulta na elaboração 
a) do quadro de arranjo. 
b) de instrumento de pesquisa. 
c) da tabela de temporalidade.  
d) do código de classificação. 

 
 

 
 
 

Espaço para rascunho 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS 
 

 
  
 
 
 
 

Questão Alternativas 
1 a b c d 
2 a b c d 
3 a b c d 
4 a b c d 
5 a b c d 
6 a b c d 
7 a b c d 
8 a b c d 
9 a b c d 
10 a b c d 
11 a b c d 
12 a b c d 
13 a b c d 
14 a b c d 
15 a b c d 
16 a b c d 
17 a b c d 
18 a b c d 
19 a b c d 
20 a b c d 
21 a b c d 
22 a b c d 
23 a b c d 
24 a b c d 
25 a b c d 
26 a b c d 
27 a b c d 
28 a b c d 
29 a b c d 
30 a b c d 
31 a b c d 
32 a b c d 
33 a b c d 
34 a b c d 
35 a b c d 
36 a b c d 
37 a b c d 
38 a b c d 
39 a b c d 
40 a b c d 
41 a b c d 
42 a b c d 
43 a b c d 
44 a b c d 
45 a b c d 
46 a b c d 
47 a b c d 
48 a b c d 
49 a b c d 
50 a b c d 


