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CADERNO:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
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AGENDA

1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não
retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 – O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que contém
40 (Quarenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente uma
correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo/emprego escolhido, indicados
no cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência,
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo/emprego e o número do caderno que
estão no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão
de respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira
onde foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado,
dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 – No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no selo
que está no seu cartão de respostas.

l 27/04/2014, Provas Objetivas.
l 28/04/2014, Divulgação dos
Exemplares dos Cadernos de
Questões (Provas) das Provas
Objetivas.
l 28/04/2014, Divulgação dos
Gabaritos Preliminares das Provas
Objetivas.
l 29/04/2014, Disponibilização das
Imagens dos Cartões Respostas
das Provas Objetivas.
l 30/04 e 02/05/2014, Interposição
de Recursos contra as questões
das Provas Objetivas.
l 08/05/2014, Divulgação dos
Gabaritos Definitivos das Provas
Objetivas.
l 09/05/2014, Relação Final de
Notas das Provas Objetivas.

INFORMAÇÕES:
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: tresrios2014@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 2

O objetivo básico do texto é:

TEXTO

(A) elogiar a preocupação da ONU com a liberdade de
expressão.
(B) debater o fim da censura e seu papel histórico.
(C) defender a extinção da chamada censura judicial.
(D) fazer um breve histórico da censura no país.
(E) destacar o país como mais democrático que seus
vizinhos na América.

O PREOCUPANTE AVANÇO DA CENSURA JUDICIAL

O Globo, 11/4/2014

O fim da censura, ainda no regime militar, e a
garantia de liberdade de expressão explicitamente
inscrita na Constituição de 1988 são marcos
fundamentais da redemocratização do país. Foram
conquistas árduas, que custaram sacrifícios à
sociedade. No caso específico do direito à livre
manifestação, trata-se de fruto de longo processo,
que só se completou bem depois da volta dos
militares aos quartéis e da promulgação da Carta:
como entulho herdado da ditadura, perdurou como
espasmo do autoritarismo na legislação brasileira a
Lei de Imprensa, permanente ameaça a jornalistas
e veículos de comunicação, até ser enviada ao lixo
pelo Supremo Tribunal Federal, em 2009.
O país consagra, portanto, esse princípio
inerente ao estado democrático de direito. E, em
comparação com outras nações do continente, onde
agravos à liberdade de expressão têm sido praticados
sistematicamente, o Brasil é um exemplo positivo.
Mas essa confrontação, se nos coloca em patamar
diverso de Estados com governos autoritários, como
Argentina, Venezuela e outros, por outro mitiga
uma realidade na qual o exercício do jornalismo
profissional e responsável está sujeito a inaceitáveis
trancos. Caso explícito da chamada censura judicial,
em geral requerida por agentes públicos contra
veículos de imprensa e jornalistas em todo o país.
(....) Neste sentido, é positiva a iniciativa de
instituições como ONU, OEA, STF e CNJ de realizar,
no Rio, importante debate sob o tema Liberdade de
Expressão e Judiciário. É iniciativa bem-vinda para
aparar arestas, devolver ao país a plena acepção do
direito amplo e irrestrito à informação e restabelecer,
em definitivo, o princípio constitucional segundo
o qual a liberdade de expressão prescinde de
regulamentação.

QUESTÃO 3

A expressão abaixo que NÃO mostra conotação negativa é:
(A) “como entulho herdado da ditadura”
(B) “até ser enviada ao lixo pelo Supremo Tribunal Federal,
em 2009”.
(C) “Foram conquistas árduas que custaram sacrifícios...”
(D) “perdurou como espasmo do autoritarismo”
(E) “permanente ameaça a jornalistas e veículos de
comunicação”.

QUESTÃO 4

“O fim da censura, ainda no regime militar...”; o emprego
do vocábulo sublinhado tem a função de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

indicar um tempo visto como distante.
criticar a demora na extinção da censura.
mostrar a proximidade temporal do fim da censura.
lembrar um período de opressão.
atestar o espírito democrático de nosso país.

QUESTÃO 5

“O fim da censura, ainda no regime militar, e a garantia
de liberdade de expressão explicitamente inscrita na
Constituição de 1988 são marcos fundamentais da
redemocratização do país”. Nesse segmento do texto, o
adjetivo “inscrita” se refere a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 1

Todo texto é fruto de um momento que o provoca; nesse
sentido, o acontecimento que motivou o aparecimento
deste texto foi:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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censura
garantia
censura e garantia
liberdade
expressão

QUESTÃO 6

A palavra cujo prefixo tem seu valor semântico indicado
de forma inadequada é:

a realização de um debate no Rio de Janeiro.
o fim da censura, ainda no regime militar.
o desaparecimento da Lei de Imprensa.
a existência da censura judicial no país.
o aspecto positivo do país em relação a outros Estados.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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redemocratização / de novo
perdurou / através de
inaceitáveis / negação
bem-vinda / aspecto positivo
irrestrito / movimento para dentro
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 10

“O país consagra, portanto, esse princípio inerente ao
estado democrático de direito. E, em comparação com
outras nações do continente, onde agravos à liberdade de
expressão têm sido praticados sistematicamente, o Brasil é
um exemplo positivo. Mas essa confrontação, se nos coloca
em patamar diverso de Estados com governos autoritários,
como Argentina, Venezuela e outros, por outro mitiga uma
realidade na qual o exercício do jornalismo profissional e
responsável está sujeito a inaceitáveis trancos”.

Segmento do texto em que há o mau emprego de um
vocábulo é:
(A) “Neste sentido, é positiva a iniciativa de instituições
como ONU, OEA, STF e CNJ de realizar, no Rio,
importante debate sob o tema Liberdade de Expressão
e Judiciário”.
(B) “É iniciativa bem-vinda para aparar arestas, devolver
ao país a plena acepção do direito amplo e irrestrito
à informação...”
(C) “... e restabelecer, em definitivo, o princípio constitucional
segundo o qual a liberdade de expressão prescinde de
regulamentação”.
(D) “O país consagra, portanto, esse princípio inerente
ao estado democrático de direito”.
(E) “E, em comparação com outras nações do continente,
onde agravos à liberdade de expressão têm sido praticados
sistematicamente, o Brasil é um exemplo positivo”.

Sobre os valores dos conectivos desse segmento do
texto, a afirmação correta é:
(A) portanto indica explicação
(B) onde indica tempo
(C) mas indica adição
(D) se indica condição
(E) como indica comparação

QUESTÃO 8

Observe o uso do acento grave indicativo da crase nos
seguintes segmentos do texto:
I – “custaram sacrifícios à sociedade”
II – “direito à livre manifestação”
III – “agravos à liberdade de expressão”
IV –“direito amplo e irrestrito à informação”

RACIOCÍNIO LÓGICO

Os casos em que o emprego do acento grave indicam a
mesma função sintática são:

QUESTÃO 11

(A) I-II-III-IV.
(B) I-IV.
(C) I-II.
(D) II-III-IV.
(E) I-III.

Numa sala estão reunidas vinte e duas pessoas. Há
apenas brasileiros, americanos e franceses na sala. Há
mais brasileiros que americanos, menos americanos
que franceses e mais brasileiros que franceses. Assim, o
número de franceses pode ser no máximo igual a __ e,
nesse caso, o número de brasileiros será igual a____.

QUESTÃO 9

As
lacunas
ficam
respectivamente por:

Observe o início do texto:
“O fim da censura, ainda no regime militar, e a garantia
de liberdade de expressão explicitamente inscrita na
Constituição de 1988 são marcos fundamentais da
redemocratização do país. Foram conquistas árduas, que
custaram sacrifícios à sociedade. No caso específico do
direito à livre manifestação, trata-se de fruto de longo
processo, que só se completou bem depois da volta dos
militares aos quartéis e da promulgação da Carta...”.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O elemento sublinhado é:
(A) um elemento ainda não citado anteriormente.
(B) uma retomada de “liberdade de expressão”.
(C) uma retomada de “fim da censura”.
(D) uma retomada de “marco de redemocratização do país”.
(E) um exemplo de um “sacrifício da sociedade”.
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5 /12
5/9
6/9
6/8
7/9

corretamente

preenchidas
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

No quadro abaixo, em cada linha, o terceiro número foi
obtido a partir dos dois primeiros de acordo com uma
mesma regra.

8
25
23
16
19

4
33
21
30
??

A negação de “Se o Flamengo perder, então o Vasco é
campeão” é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6
29
22
23
32

O Flamengo perde e o Vasco não é campeão.
O Flamengo perde e o Vasco é campeão.
O Flamengo não perde e o Vasco é campeão.
O Flamengo não perde e o Vasco não é campeão.
O Vasco não é campeão.

QUESTÃO 16

Observe os dadinhos:

Assim, o valor de ?? é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CADERNO 1
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33
45
51
38
27

QUESTÃO 13

Avalie se as seguintes afirmativas a respeito de cinco
números consecutivos a < b < c < d < e:

Lembrando que cada face de um dadinho representado
um diferente número natural de 1 a 6, então a soma dos
números correspondentes às faces NÃO visíveis desses
três dadinhos é igual a:

I – A média aritmética é igual a c.
II – Se a é um número par, então a soma dos cinco é um
número impar.
III – Se c é um número impar, a soma dos cinco é um
número impar.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As afirmativas I, II e III são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V e F.
V, V e V.
V, V e F.
F, V e V.
V, F e V.

QUESTÃO 17

Numa prova de um certo concurso, um examinador
inadvertidamente escreveu as seguintes opções de
resposta para uma questão objetiva que pedia ao
candidato que avaliasse a veracidade de três afirmativas.

QUESTÃO 14

Maurício digitou numa planilha todos os números
inteiros desde o 889 até o 1.024. Assim, Maurício digitou
a seguinte quantidade de algarismos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33
34
35
36
37

(a) a afirmativa i está correta.
(b) a afirmativa II está correta.
(c) as afirmativas I e II estão corretas.
(d) as afirmativas II e III estão corretas.
(e) as afirmativas I, II e III estão corretas.

424
427
430
433
436

Se apenas uma das opções está correta então a única resposta
possível para a questão é o candidato marcar a letra:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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c
d
e
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 18

As negações das frases “Nenhum homem é bom
negociante” e “Todos os homens são maus negociantes”
são respectivamente:

QUESTÃO 21

Observe a especificação abaixo, referente a um tablet.

(A) Pelo menos um homem é bom negociante / Pelo
menos um homem é bom negociante.
(B) Todo homem é mau negociante / Todo homem é
bom negociante.
(C) Toda mulher é boa negociante / Pelo menos um
homem é bom negociante.
(D) Todo homem é mau negociante / Alguma mulher é
boa negociante.
(E) Pelo menos um homem é bom negociante / Todo
homem é bom negociante.

Tablet Semp Toshiba TA 0703G Android 4.1 Tela 7”
Wi-Fi e 3G Memória 16GB

QUESTÃO 19

A citação “16GB” faz referência ao seguinte tipo de
memória interna:

João Patriota resolveu fazer uma bandeira com quatro
listras horizontais, uma de cada cor, usando verde, amarelo,
azul e branco, sem repetir cor. Uma possibilidade é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CACHE
FLASH RAM
EPROM
ASUS SDRAM
BUFFER

QUESTÃO 22

Atualmente são instalados discos rígidos SATA nos
microcomputadores versão desktop, com capacidades
de armazenamento próximas ao seguinte valor:

O número de possibilidades diferentes de Patriota fazer
sua bandeira é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
16
20
24
36

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

Um campeonato de futebol foi disputado por 16 equipes
em turno e returno, de modo que cada time jogou
duas vezes com cada um dos demais. Lembrando que,
numa partida, o vencedor ganha 3 pontos e o perdedor
não ganha ponto e que se a partida termina empatada,
cada time ganha um ponto, então se a quantidade total
de pontos acumulados por todos os times ao final do
campeonato foi igual a 664 então a quantidade de jogos
que tiveram um vencedor foi:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8 Gbps
5 Mbps
64 Bytes
1 TBytes
3 GBytes

Na janela do Windows Explorer em um microcomputador
com sistema operacional Windows XP BR, após acessar a
pasta DOCUMENTOS, para selecionar todos os arquivos
gravados nessa pasta, deve-se executar o seguinte atalho
de teclado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

menor do que 100.
entre 100 e 120.
entre 120 e 140.
entre 140 e 160.
maior do que 160.
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Alt + A
Alt + T
Ctrl + S
Ctrl + T
Ctrl + A
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 24

Atualmente, com o objetivo de evitar a contaminação
dos computadores é necessário instalar um software
antivírus na máquina. Dois exemplos de antivírus são:

Um internauta está acessando o site
no browser Google Chrome e decidiu consultar a Lixeira
na Área de Trabalho para verificar os arquivos que
haviam sido excluídos. Nessas condições, o acesso à Área
de Trabalho é possível por meio de um atalho de teclado,
que corresponde a pressionar em sequência as teclas
Windows, simbolizada pela figura
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CADERNO 1
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

, e:

A
B
D
R
T

McAfee e Shirink
Safari e Linkedin
Avast e Psafe
AVG e Winrar
Bing e Android

QUESTÃO 28

A figura a seguir ilustra a topologia mais utilizada
atualmente na implementação de redes cabeadas padrão
Fast Ethernet, que utilizam cabo par trançado categorias
5e e 6ª, com conector RJ-45.

QUESTÃO 25

No Word 2010 BR, a execução do atalho de teclado Ctrl +
E tem por finalidade aplicar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

alinhamento centralizado a um texto.
alinhamento justificado a um texto.
tamanho de papel específico ao documento.
subscrito a uma seleção.
sobrescrito a uma seleção.

Do ponto de vista físico, essa topologia é denominada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 26

A planilha abaixo foi criada no Excel 2010 BR.

estrela.
árvore.
barramento.
malha.
anel.

QUESTÃO 29

No browser Firefox Mozilla, a execução do atalho de
teclado Ctrl + F tem por significado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na planilha, em E8 foi inserida uma expressão para
determinar o menor número entre todos nas células A8,
A9, A10, A11, A12 e A13, e em E10, outra expressão, para
determinar a média aritmética entre todos os números
no intervalo de A8 a A13. Nessas condições, as expressões
inseridas em E8 e E10 foram respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

adicionar favorito.
monitorar andamento de download.
configurar site corrente como página inicial.
acessar tela de help/ajuda do browser.
localizar palavra no site corrente.

QUESTÃO 30

Tanto no Internet Explorer como no Google Chrome é
possível visualizar o conteúdo dos sites da internet na
modalidade tela cheia. Essa modalidade é acionada ao se
pressionar a seguinte tecla de função:

=MÍNIMO(B8:B13) e =MED(B8:B13)
=MENOR(B8:B13) e =MED(B8:B13)
=MÍNIMO(B8:B13;1) e =MÉDIA(B8:B13)
=MENOR(B8:B13;1) e =MÉDIA(B8:B13)
=MÍNIMO(B8:B13;1) e =MED(B8:B13)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7

F12
F11
F7
F2
F1
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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QUESTÃO 34

De acordo com a terminologia arquivística, a atividade
da gestão de documentos que corresponde à “análise
e identificação do conteúdo de documentos, seleção
da categoria do assunto sob o qual sejam recuperados,
podendo-se-lhes atribuir códigos” é chamada:

QUESTÃO 31

Avalie as afirmativas abaixo julgando-as verdadeiras (V)
ou falsas (F).
I – Os arquivos intermediários surgiram no Canadá
devido ao movimento dos records managers.
II – O uso dos documentos na época da Revolução Francesa
era primordialmente jurídico-administrativo.
III – O Arquivo Nacional teve sua criação prevista pela
Constituição Republicana de 1891.

(A) classificação.
(B) codificação.
(C) ordenação.
(D) inspeção.
(E) arquivamento.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

QUESTÃO 35

(A) F, V, F.
(B) V, V, V.
(C) F, F, F.
(D) V, F, F.
(E) F, F, V.

A partir dos métodos de arquivamento, avalie se as
afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F).
I – O método numérico-cronológico é o mais indicado
para o arquivamento de processos.
II – Variadex, mnemônico, rôneo e unitermo são exemplos
de métodos padronizados.
III – Em uma instituição é aconselhável a adoção apenas
um método de arquivamento para não gerar
descontrole da documentação e interferir na forma
de recuperação da informação.

QUESTÃO 32

São considerados instrumentos técnicos eficientes para
um programa de gestão de documentos:
(A) guia de fontes e quadro de arranjo.
(B) plano de classificação de assuntos e tabela de
temporalidade e destinação de documentos.
(C) plano de classificação e catálogo
(D) quadro de arranjo e lista de eliminação de documentos.
(E) código de classificação de assuntos e tabela de
temporalidade e destinação de documentos.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:
(A) F, V, V.
(B) F, V, F.
(C) V, F, F.
(D) F, F, V.
(E) V, F, V.

QUESTÃO 33

QUESTÃO 36

Considere as afirmativas abaixo a respeito da gestão
documental.

Considere os seguintes exemplos de codificação de
documentos:

I – A fase da gestão de documentos, a qual o arquivista
participa da seleção de recursos humanos para a área
arquivística é a de produção.
II – As atividades de protocolo estão relacionadas à fase
da gestão de documentos conhecida como produção.
III - Para uma destinação adequada, recomenda-se que
a comissão permanente de avaliação documental
realiza o processo de avaliação na fase intermediária
e um de seus objetivos é o aumento no índice de
recuperação da informação.

I – 33-39-73
II – 1.313/2014
III – 208.711
Tais codificações são exemplos respectivamente dos
seguintes métodos de arquivamento:
(A) dígito-terminal, numérico-cronológico e numéricosimples.
(B) dígito-terminal, numérico-cronológico e decimal.
(C) unitermo, numérico-cronológico e numérico-simples.
(D) duplex, numérico-cronológico e decimal.
(E) duplex, numérico-cronológico e numérico-simples.

Assinale a alternativa correta:
(A) I, II e III estão corretas.
(B) apenas I está correta.
(C) apenas I e II estão corretas.
(D) apenas II e III estão corretas.
(E) apenas I e III estão corretas.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 40

Para se estabelecer a autenticidade dos rolos de
microfilme, utilizam-se obrigatoriamente as imagens de:

Representa um conjunto de informações atribuídas ao
documento eletrônico no momento em que o sistema
recebe uma ordem para enviá-lo ou salvá-lo. Seu objetivo
é identificar o documento individualmente e estabelecer
sua relação com os demais documentos do conjunto ao
qual pertence. A questão faz menção a:

(A) abertura, finalização e autenticação.
(B) abertura, conclusão e encerramento.
(C) abertura, continuidade e encerramento.
(D) abertura, encerramento e observação.
(E) abertura, sinalética e encerramento.

QUESTÃO 38

Considere as afirmações
microfilmagem:

abaixo

a

respeito

CADERNO 1

(A) certificação digital.
(B) código de classificação.
(C) metadados.
(D) relação orgânica.
(E) assinatura digital.

de

I – O armazenamento do filme original é feito juntamente
com o filme cópia.
II – Decreto permite a utilização de filmes atualizáveis
para a extração de cópia de microfilmes, garantida
sua legibilidade, mas veda em caráter absoluto tal
uso para a confecção dos filmes originais.
III – Microfilme é o processo de reprodução, em filme, de
documentos, dados e imagens, em filme, por meios
fotográficos ou eletrônicos em diferentes graus de
redução.
São incorretas as afirmativas:
(A) I, II e III.
(B) I e III somente.
(C) I somente.
(D) I e II somente.
(E) II somente.

QUESTÃO 39

Os sistemas que produzem e mantêm documentos
digitais e convencionais são denominados:
(A) metadados.
(B) informatizados.
(C) aglutinadores.
(D) versáteis.
(E) híbridos.
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