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1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS
não será substituído, portanto não o rasure nem o amasse.
3 - Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS, em letra manuscrita

cursiva, para posterior exame grafológico, se necessário:

O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência".
"

4 - DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
5 - Neste caderno, há 80 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.
6 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha,
FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de
A B C D E
sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Ex.
7 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de
uma opção. Evite deixar questão sem resposta.
8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
9 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
10 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.11 do
edital.
11 - Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala,
quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a nãoobservância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.

Boa Prova!

LÍNGUA PORTUGUESA

a)
b)
c)
d)
e)

Leia os itens seguintes, que formam um texto, para responder às questões 01 e 02.
01- Marque o item que expressa o tema central desse
texto.

03- Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha
a que representa a melhor opção estilística.

a) Se a data da Abolição marcará no Brasil o fim do
predomínio agrário, o quadro político instituído no
ano seguinte quer responder à conveniência de
uma forma adequada à nova composição social.
b) Existe um elo secreto estabelecendo entre esses
dois acontecimentos e numerosos outros uma
revolução lenta, mas segura e concertada, a única
que, rigorosamente, temos experimentado em
toda a nossa vida nacional.
c) Processa-se, é certo, sem o grande alarde de algumas convulsões de superfície, que os historiadores exageram freqüentemente em seu zelo,
minucioso e fácil, de compendiar as transformações exteriores da existência dos povos.
d) Perto dessa revolução, a maioria de nossas agitações do período republicano, como as suas similares das nações da América espanhola, parecem
desvios na trajetória da vida política legal do Estado comparáveis a essas antigas “revoluções palacianas”,
e) tão familiares aos conhecedores da história européia.

a) Os portugueses foram pioneiros da conquista do
trópico para a civilização e eles tiveram, nessa
proeza, sua maior missão histórica. E sem embargo de tudo quanto se possa alegar contra sua
obra, forçoso é reconhecer que eles foram não
somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do
Velho Mundo achou-se tão bem armado para se
aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas da linha equinocial, onde os homens
depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.
b) Foram os portugueses os pioneiros da conquista
do trópico para a civilização, tendo nessa proeza
sua maior missão histórica. Não obstante tudo
quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é
reconhecer que eles foram não somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo
achou-se tão bem armado para se aventurar à
exploração regular e intensa das terras próximas
da linha equinocial, onde os homens depressa
degeneram, segundo o conceito generalizado na
era quinhentista.
c) Os portugueses é que foram os pioneiros da
conquista do trópico para a civilização, e eles
tiveram nessa proeza sua maior missão histórica.
Independentemente de tudo quanto se possa
alegar contra sua obra, nós temos forçosamente
de reconhecer que eles foram não somente os
portadores efetivos como os portadores naturais
dessa missão. Nenhum outro povo do Velho
Mundo achou-se tão bem armado para se aventurar na exploração regular e intensa das terras
próximas da linha equinocial, onde os homens
depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.

(Sérgio Buarque de Holanda)

02- Marque V diante das asserções corretas e F diante
das falsas e depois escolha a seqüência certa.
( ) Em: “Se a data da Abolição marcará no Brasil o
fim do predomínio agrário ...”, (A.1 e 2 da opção a da
questão 01) empregando-se no presente a forma
verbal, altera-se o sentido do enunciado.
( ) Em “... estabelecendo entre esses dois acontecimentos e numerosos outros uma revolução lenta...” (A.1, 2 e 3 da opção b da questão 01), o autor poderia ter usado uma oração adjetiva desenvolvida
mantendo o mesmo sentido.
( ) Em “...temos experimentado em toda a nossa vida
nacional...” (A.4 e 5 da opção b da questão 01), pode-se
dispensar o artigo sem prejuízo da ortodoxia gramatical.
( ) Em “Processa-se, é certo, sem o grande alarde de
algumas convulsões de superfície...” (A.1 e 2 da opção c da questão 01), o sujeito implícito é “elo secreto”.
( ) Em “comparáveis a essas antigas revoluções palacianas” (A. 5 e 6 da opção d da questão 01), o termo
sublinhado opõe-se conceitualmente, no texto, a
“revolução lenta, mas segura e concertada” (A. 3 da
opção b da questão 01).
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V, F, F, V, V
F, V, V, F, V
F, V, F, F, V
F, V, V, F, F
F, F, V, V, F

d) Pioneiros da conquista do trópico para a civilização, tiveram os portugueses, nessa proeza, sua
maior missão histórica. E, sem embargo de tudo
quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é
reconhecer que foram não somente os portadores
efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo achouse tão bem armado para se aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas à linha
equinocial, onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.
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e) Os portugueses, que foram pioneiros da conquista
do trópico para a civilização, tiveram, nessa proeza, a maior missão histórica deles. Sem embargo
de tudo quanto possamos alegar contra sua obra,
forçosamente nós temos de reconhecer que eles
foram não somente os portadores efetivos como
os portadores naturais dessa missão. Nenhum
outro povo do Velho Mundo achou-se tão bem
armado para se aventurar à exploração regular e
intensa das terras próximas à linha equinocial,
onde os homens depressa degeneram, segundo o
conceito generalizado na era quinhentista.

e) Não foi, portanto, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil
com a lavoura açucareira. Não o foi, primeiramente, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que os trouxe à América; por outro lado, por
causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de não ocupar a atividade agrícola, então, em Portugal, posição de
primeira grandeza.
05- Assinale a opção cuja afirmação vai ao encontro do
que defende Arthur Caplan no texto abaixo.
Autores têm escrito sobre os riscos que as maquinações
das biotecnologias na medicina supostamente trariam à
natureza humana, pela modificação de sua base biológica (com clonagem, certas técnicas de reprodução assistida, modulação do comportamento por remédios e genética).
Arthur Caplan diz que essas alegações não são muito
convincentes. Afirma, com propriedade: “A própria natureza humana tem mudado drasticamente em reação à
tecnologia”. E mais: “Tampouco há razão para glorificar
uma fase particular da evolução da natureza humana e
declará-la sacrossanta.”

04- Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha
a que representa a melhor opção estilística.
a) Não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses
no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi, em
primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que os trouxe à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores
rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade agrícola não ocupar, então, em Portugal,
posição de primeira grandeza.
b) Não foi, conseqüentemente, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi,
em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o
gênio aventureiro que os trouxe à América; em
seguida, devido à escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade
agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição
de primeira grandeza.
c) A civilização que os portugueses instauraram no
Brasil com a lavoura açucareira não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola.
Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não
conduzia o gênio aventureiro que trouxe os portugueses à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela
circunstância de a atividade agrícola não ocupar,
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.
d) Não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola aquela que os portugueses instauraram no Brasil com a lavoura açucareira. Não
o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que trouxe os portugueses à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade agrícola não ocupar,
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.
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(Adaptado de Marcelo Leite).

a) Deve-se lutar para preservar a natureza humana,
que, conforme comprovações científicas, é una e
imutável.
b) É necessário chamar a atenção para todos os
riscos do avanço da ciência, mesmo para os não
imediatamente identificáveis e mensuráveis, para
evitar que ocorram mudanças na natureza humana e que ela se deteriore.
c) A mensuração dos riscos da pesquisa científica
pode ser falaciosa caso sejam desprezadas as
mudanças já ocorridas na base biológica da natureza humana.
d) É consensual a idéia de que a base biológica da
humanidade deve ser mantida e, para que não
seja desvirtuada, deve-se respeitar a relação entre
fato – determinações biológicas – e norma – dogmas a que se deve obedecer.
e) A pesquisa biomédica é muito perigosa para ser
levada adiante e, portanto, cabe ao Estado, por
meio de legislação, proibir os estudos da genética.
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06- A _______ intelectual de Nabuco provém de suas
________ e é por isso que nele ______, mais do
que o artista, o pensador político. É uma tradição
espiritual que ele conserva e eleva a um grau superior, ainda que a______ vocação política se alie
______ sensibilidade artística.

08- Leitor, que já tens direito _____ uma cadeira na câmara ________ ; que já estás _______ na fatal casa
dos –enta, _______ se começa a rolar pelo plano
inclinado dos pés-de-galinha nas ______ de lua; leitor benévolo, que és pai e avô de fresca data,
_______ alguns minutos de atenção.

(Baseado em Graça Aranha)

(Baseado em França Júnior)

a)

qualidade

raízes

acentua-se

esta

a

b)

riqueza

raízes

se acentua

esta

à

c)

carreira

influências

marca-se

tal

d)

essência

origens

se acentua

e)

vivência

raízes

acentua-se

a)

a

à

b)

a

essa

a

c)

à

essa

à
d)

a

e)

à

07- Marque a opção correta a respeito de aspectos gramaticais do texto abaixo.
Hoje, há dois tópicos que determinam a atitude
tolerante-liberal em relação ao outro: o respeito à
diferença, a receptividade a ela, e o temor obsessivo do molestamento – em síntese, o outro não
5 representa problema, desde que sua presença não
seja intrusiva, contanto que o outro não seja de
fato o outro...
E é isto que vem emergindo com intensidade cada vez maior como o “direito humano” central na so10 ciedade capitalista avançada: o direito de não ser
molestado, isto é, de ser mantido a uma distância
segura dos outros. Uma estrutura similar faz-se claramente presente na maneira como nos relacionamos com a exploração capitalista: não há nada de
15 errado com tal exploração se ela for contrabalançada
com atividades filantrópicas – primeiro, a pessoa acumula seus bilhões, depois, os restitui (em parte)
aos necessitados.

vitalícia
perpétua
de
honra
perpétua
vitalícia

aboletado
assentado
assentado
parado
estacionado

donde
de onde
das
quais
da qual
donde

conjunções
fases
fases
casas
conjunções

prestame
prestaime
presteme
presteme
prestaime

Nas questões 09 a 12, baseadas em Manuel Bandeira, escolha o segmento do texto que não está isento
de erros gramaticais e de ortografia, considerando-se
a ortodoxia gramatical.
09- a) As duas grandes sombras de Ouro Preto, aquelas
em que pensamos invencivelmente a cada volta
de rua, são o Tiradentes e o Aleijadinho.
b) É ainda hoje difícil formar um juízo seguro sobre
Joaquim José da Silva Xavier.
c) Alguns de seus companheiros da Inconfidência
falaram dele desdenhosamente nos depoimentos
da devassa.
d) O Coronel Domingos Vieira chama-lhe “malvado”.
e) Cláudio Manuel da Costa asseverou de que o alferes era homem de tão fraco talento, que nunca
serviria para tentar-se com ele um levante.

(Adaptado de Slavoj Zizek)

a) A forma verbal existe pode substituir “há” (A.1)

10- a) A verdade é que Gonzaga, Cláudio Manuel da
Costa, Alvarenga eram homens requintados, letrados, a quem a vida corria fácil, ao passo que o alferes sempre lutara pela subsistência.
b) Antes de alistar-se na tropa paga, vivera da profissão que lhe valera o apelido.
c) Não obstante, foi ele talvez o único a demonstrar
fé, entusiasmo e coragem na aventura de 89.
d) Descoberta a conspiração, enquanto os outros não
procuravam outra coisa se não salvar-se, ele revelou a mais heróica força de ânimo, chamando a si
toda a culpa.
e) Com coragem, serenidade e lucidez, até o fim, enfrentou a pena última.

sem que haja prejuízo para a correção gramatical.
b) O pronome “isto” (A.8) refere-se especificamente
ao "direito de não ser molestado" (A.10 e 11).
c) A referência do pronome “ela” (A.3) é “atitude tolerante-liberal” (A. 1 e 2).
d) Seria correta a inserção da vírgula antes do pronome relativo “que”(A.1), pois ele introduz uma
explicação a respeito dos dois tópicos que serão
enumerados.
e) Sem necessidade de ajustes no período, o conector “se”(A.15) pode corretamente ser substituído
pela conjunção caso.

11- a) Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu
em 1738 e era filho natural do mestre de obras
português, Manuel Francisco Lisboa.
b) Aleijadinho teve vários irmãos paternos. Um deles, o Padre Félix, também trabalhou na talha.
Analista - MPU - 2004
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c) Antônio Francisco freqüentou apenas a classe de
primeiras letras.
d) Sabe-se que, depois de adulto, a sua principal
leitura era a Bíblia, alimento de sua arte, toda ela
de inspiração religiosa.
e) Os livros de medicina é provável que os lessem
em busca de conhecimento para tratamento e
lenitivo de sua medonha enfermidade.

e) Já tive ocasião de mostrar quanto me parecem
precárias três afirmativas de Euclides da Cunha:
a questão do cruzamento; a fatalidade da luta
das raças e o autoctonismo do homem americano. / Já tive ocasião de mostrar como me parecem precárias três afirmativas de Euclides da
Cunha: a questão do cruzamento; a fatalidade da
luta das raças e o autoctonismo do homem americano.

12- a) À antiga Vila do Carmo pode-se ir de trem ou de
automóvel.
b) Indo de trem, entra-se na cidade atravessando o
Ribeirão do Carmo, mas a estrada de rodagem
penetra nela pelo alto de São Pedro, aonde está
a igreja do mesmo nome, hoje contígua à residência episcopal.
c) O risco de São Pedro seria, segundo Diogo de
Vasconcelos, de Antônio Pereira de Sousa Calheiros.
d) Nada se pôde apurar, contudo, quer quanto à
sua autoria, quer quanto à data do início das
obras.
e) Uma pia batismal tem gravado o ano de 1743,
dado como sendo o do começo das obras.

(Baseado em Roquette Pinto)

14- a) Do interior das fazendas coloniais nos vem, através das páginas de Antonil, uma impressão de
operosidade intensiva. Há ali a vibração e o estrondo de um pequeno mundo humano e febre
de labor. / Do interior das fazendas coloniais nos
vêm, através das páginas de Antonil, impressões
de operosidade intensiva. Há ali a vibração e o
estrondo de um pequeno mundo humano e febre
de labor.
b) Dadas as condições especiais daquela sociedade, nesse dilema se transforma outro: ou a desclassificação social, ou a posse de uma grande
massa operária. Dadas às condições especiais
daquela sociedade, esse dilema se transforma
em outro: ou a desclassificação social, ou a posse de uma grande massa operária.
c) Essa considerável massa trabalhadora é indispensável à manutenção e à prosperidade de um
grande engenho. / Indispensável essa considerável massa trabalhadora à manutenção e à prosperidade de um grande engenho.
d) O sesmeiro seiscentista está colocado entre as
pontas de um verdadeiro dilema: tem que escolher entre a vida vegetativa dos decaídos, ou a
cultura em grande escala. / O sesmeiro seiscentista está colocado entre as pontas de um verdadeiro dilema: tem de escolher entre a vida vegetativa dos decaídos, ou a cultura em grande
escala.
e) Das roças ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, das moendas às tachas, das tachas às formas, das formas aos terreiros de secagem, dos
terreiros às tulhas, e às caixas, e às tropas, e aos
armazéns da costa, o trabalho dos engenhos, na
fabricação do açúcar, se complica, se desdobra,
se multiplica em mil ações, que exigem, para a
sua perfeita execução, uma massa operária considerável. / Das roças ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, das moendas às tachas, das
tachas às formas, das formas aos terreiros de
secagem, dos terreiros às tulhas, e às caixas, e
às tropas, e aos armazéns da costa, o trabalho
dos engenhos, na fabricação do açúcar complica-se, desdobra-se, multiplica-se em mil ações,
que exigem, para a sua perfeita execução, uma
massa operária considerável.

Nas questões 13 e 14, marque o item em que uma das
sentenças não está gramaticalmente correta.

13- a) A literatura depende muito de condições subjetivas, raramente satisfaz apenas os sentidos, exige colaboração, embora muitos acreditem que as
obras literárias possam brotar de cérebros insulados. / A literatura depende muito de condições
subjetivas, raramente satisfaz apenas aos sentidos, exige colaboração, embora muitos acreditem que as obras literárias possam brotar de
cérebros insulados.
b) Um povo não perde os seus mais fortes determinantes se recebe, aceita e pratica a pintura e a
música de outra origem, mas dificilmente adotará
literatura estranha sem perda de alguns de seus
valores. / Um povo não perderá os seus mais
fortes determinantes se receber, aceitar e praticar a pintura e a música de outra origem, mas
dificilmente adotará literatura estranha sem perda
de alguns de seus valores.
c) No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram
um “sistema” interessantíssimo, que a cerca de
trezentos anos desenvolve-se. / No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram um “sistema”
interessantíssimo, que há cerca de trezentos
anos se desenvolve.
d) Quando surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura podia enumerar grandes nomes pertencentes ao “sistema” de que falei há pouco. / Quando
surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura podia
enumerar grandes nomes pertencentes ao “sistema” de que faz pouco falei.
Analista - MPU - 2004

(Baseado em Oliveira Viana)

5

Área: Documentação - Especialidade: Arquivologia

Nas questões 15 e 16, marque o item que contém erro
gramatical ou de ortografia.

( ) Essas não seriam senão medidas paliativas, remendos administrativos, para facilitar a difícil conciliação
entre vida privada e vida profissional, não fosse a
reengenharia do tempo uma aposta em que está em
jogo o reconhecimento da diversidade de homens e
mulheres, de sua incontornável igualdade de direitos
e de aspiração à liberdade e à felicidade.
( ) A reengenharia do tempo é uma tentativa de repensar o cotidiano de homens e mulheres, com vistas a
aumentar sua qualidade de vida e seu produto de
felicidade bruto.
( ) É, portanto, a reengenharia do tempo um exercício
cujo objetivo último é reabrir a discussão sobre o sentido da vida, relembrar a importância dos atos gratuitos, dos laços de afeto e solidariedade.

15- Desde o momento em que(A) os portugueses puseram
o pé (e a boca) na Terra Brasilis, eles depararam(B)
com mais de 300 línguas indígenas. O idioma português travou uma luta de resistência e assimilação por
três séculos, enfrentando culturas, dialetos africanos e
muitas línguas. A evangelização(C) de índios e negros,
a política de imposição da língua portuguesa adotada
pela Coroa e o marquês de Pombal em 1770 e a integração ao mercado exportador são fatores decisivos
para se entender(D) essa grande mistura que formou,
e forma, a nossa língua, um dos elementos da unidade
nacional que só conseguiu se impor as vésperas(E) da
Independência, no século XIX.

(Adaptado de Rosiska Darcy de Oliveira)

(Baseado em Luiz Carlos Villalta)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

A
B
C
D
E

18- Com relação aos aspectos gramaticais e textuais do
trecho abaixo, assinale a opção correta.

16- Gonçalves Dias nasceu em 1823, no Maranhão, filho de
João Manuel Gonçalves, comerciante português, e de Vicência Ferreira, índia mestiça(A). Em 1838, embarcou para Portugal, onde(B) se matriculou no curso de Direito, em
Coimbra. Suas primeiras produções literárias se iniciam(C)
por volta de 1840, entre elas a sua mais conhecida poesia,
a Canção do exílio (1843). Em 1851, em uma de suas viagens etnográficas(D) para o Norte, passa pelo Maranhão
com a intenção de se casar com o grande amor de sua vida, Ana Amélia, uma jovem de 14 anos. O pedido foi recusado pela mãe da moça, por causa da origem mestiça e
bastarda do poeta. O romance entre o dois serviu de inspiração para Aluísio Azevedo – O mulato. Após essa decepção amorosa, faz um casamento de conveniência.
Somavam-se(E) a essas frustrações um forte sentimento
de inferioridade de origem.

A tragédia de Édipo é o primeiro testemunho
que temos das práticas jurídicas gregas. Como
todo mundo sabe, trata-se de uma história em que
pessoas – um soberano, um povo –, ignorando
5 uma certa verdade, conseguem, por uma série de
técnicas, descobrir uma verdade que coloca em
questão a própria soberania do soberano. A tragédia de Édipo é um procedimento de pesquisa
da verdade que obedece exatamente às práticas
10 judiciárias gregas daquela época.
(Adaptado de Michel Foucault)

a) Seria mantida a correção gramatical, mas haveria
mudança do sentido original do texto, caso as palavras “certa” (A.5) e “própria”(A.7) estivessem pospostas ao substantivo a que estão relacionadas.
b) O segmento “trata-se de uma história em que pessoas” (A.3 e 4) estaria igualmente correto se assim estivesse escrito: trata-se a história de pessoas que.
c) A oração “Como todo mundo sabe” (A. 2 e 3) poderia

(Baseado em Beatriz de Moraes Vieira)

a)
b)
c)
d)
e)

A
B
C
D
E

ser substituída, sem que se alterasse o sentido do
texto, por Já que é sabido.
d) Mantendo-se a correção gramatical, no trecho “conseguem, por uma série de técnicas,” (A. 5 e 6), o verbo poderia estar flexionado no pretérito, dado que
expressa um fato passado, e no singular, em concordância com a expressão nominal “um povo” (A.4).

17- Os trechos seguintes constituem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os de forma a comporem um texto
coeso e coerente e, a seguir, assinale a opção correta.
( ) É uma proposta que envolve medidas práticas, como
a alteração dos horários da administração pública,
dos serviços públicos e das escolas; a diminuição ou
a remodelagem dos tempos de trabalho, flexibilizados nas empresas; mudanças nos espaços de trabalho.
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3–1–2–4
2–1–4–3
4–3–1–2
2–3–1–4
4–3–2–1

e) Seria mantida a correção do período (A.7 a 10) caso a
última oração estivesse assim expressa na voz passiva: que são obedecidas exatamente as práticas
judiciárias gregas daquela época.
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU

Nas questões 19 e 20, baseadas em Machado de Assis,
assinale o item em que uma das sentenças não foi pontuada corretamente.

21- A respeito da terminologia dos cargos do Ministério Público, à luz da organização administrativa do Ministério
Público da União e da Constituição Federal, assinale a
opção correta.

19- a) Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade
minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e
estupefação. / Longa foi a agonia, longa e cruel, de
uma crueldade minuciosa e fria, repisada, que me
encheu de dor e estupefação.
b) Conhecia a morte de oitiva; quando muito, tinha-a
visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que
acompanhei ao cemitério. / Conhecia a morte de
oitiva, quando muito; tinha-a visto já petrificada no
rosto de algum cadáver, que acompanhei ao cemitério.
c) Talvez espante ao leitor, a franqueza com que lhe
exponho e realço a minha mediocridade; advirta que
a franqueza é a primeira virtude de um defunto. /
Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe
exponho e realço a minha mediocridade; advirta que
a franqueza é a primeira virtude de um defunto.
d) Fiquei prostrado. E contudo era eu, nesse tempo,
um fiel compêndio de trivialidade e presunção. /
Fiquei prostrado. E, contudo, era eu, nesse tempo,
um fiel compêndio de trivialidade e presunção.
e) Às vezes caçava, outras dormia, outras lia, lia muito,
outras enfim não fazia nada. / Às vezes caçava;
outras dormia, outras lia, lia muito, outras, enfim,
não fazia nada.

a) Procurador do Estado é membro do Ministério Público Estadual.
b) Procurador de Justiça é membro da primeira instância do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
c) Procurador da República é membro do Ministério
Público Federal.
d) Procurador do Trabalho é membro da terceira instância do Ministério Público do Trabalho.
e) Procurador-Geral do Estado é o chefe do Ministério
Público Estadual.
22- À luz da Lei Complementar nº 75/93, julgue os itens
abaixo a respeito do perfil constitucional do Ministério
Público da União (MPU).
I. O MPU é instituição permanente.
II. O MPU defende os interesses individuais disponíveis.
III. Incumbe ao MPU medidas paleativas para a garantia
do respeito à ordem jurídica.
IV. O MPU exerce o controle interno da atividade de polícia judiciária.
O número de itens corretos é:

20- a) – Fizeste bem, Cubas; andaste perfeitamente. / Fizeste bem, Cubas. Andaste perfeitamente.
b) Este ar não é só puro. É balsâmico; é uma transpiração dos eternos jardins. / Este ar não é só puro. É
balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins.
c) Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma por
dez. / Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se, por si mesma, por dez.
d) Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a
lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o
modo de compensar uma janela fechada, é abrir
outra. / Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei
sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada
é abrir outra.
e) E eu espraiava todo o meu ser na contemplação
daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, talvez,
grande. / E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato, revia-me nele, achava-me
bom, talvez grande.

a)
b)
c)
d)
e)

23- À luz da autonomia constitucional do Ministério Público e da legislação infraconstitucional, analise as
assertivas abaixo.
I.

Há três modalidades de autonomias para o Ministério Público: funcional, administrativa e financeira.
II. Todos os ramos do Ministério Público gozam da
autonomia funcional, administrativa e financeira,
inclusive o Ministério Público junto aos Tribunais
de Contas.
III. A capacidade de gerir e aplicar os recursos orçamentários destinados à instituição destaca uma
expressão da autonomia financeira do Ministério
Público.
IV. Cabe exclusivamente ao Ministério Público, o projeto de criação de cargos e fixação de subsídios.
São assertivas corretas
a)
b)
c)
d)
e)
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um.
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três.
quatro.
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I e III.
I e IV.
II e III.
III e IV.
II e IV.
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24- Com relação às disposições estatutárias especiais
da carreira dos membros do Ministério Público da
União, assinale a opção correta.

d) O procurador-geral da República pode prover e
desprover os cargos das carreiras do Ministério
Público Estadual com a anuência do procuradorgeral de Justiça daquele estado-membro.
e) O procurador-geral da República tem mandato de
2 anos, sem limite para o número de reconduções.

a) Os cargos das classes iniciais serão providos por
nomeação, em caráter vitalício, mediante concurso público genérico para todos os ramos.
b) A vitaliciedade somente será alcançada após três
anos de efetivo exercício.
c) É facultada a transferência de membros de um
para outro de seus ramos.
d) O cargo de procurador-geral do trabalho é de provimento vitalício.
e) Poderão inscrever-se no concurso para membro
do Ministério Público da União bacharéis em Direito formados há pelo menos dois anos, de comprovada idoneidade moral.

27- A respeito da competência do Ministério Público Federal, assinale a assertiva incorreta.
a) Interpor recurso extraordinário das decisões da
Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade.
b) Exercer o controle externo da atividade da polícia
do Distrito Federal.
c) Atuar nas causas de competência do Superior
Tribunal de Justiça.
d) Atuar nas causas de competência do Supremo
Tribunal Federal.
e) Atuar nas causas de competência de quaisquer
juízes e tribunais para defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas.

25- À luz da Constituição Federal e da Lei Orgânica do
Ministério Público da União, julgue os itens abaixo a
respeito dos princípios institucionais do Ministério
Público.
I. O pedido de arquivamento de inquérito policial
pelo procurador-geral da República não pode ser
objeto de retratação por novo titular do cargo.
II. O princípio da independência funcional significa,
entre outras considerações, que cada membro e
cada órgão do Ministério Público gozam de independência para exercer suas funções em face dos
outros membros e órgãos da mesma instituição.
III. No Ministério Público, existe hierarquia funcional
entre a chefia do Ministério Público e seus membros, devendo os pareceres e pronunciamentos
ministeriais ser aprovados pela chefia da instituição.
IV. Pelo princípio da unidade, todo e qualquer membro do Ministério Público pode exercer quaisquer
das atribuições previstas na legislação constitucional e infraconstitucional.
São assertivas incorretas
a)
b)
c)
d)
e)

28- A respeito da escolha e das atribuições do procurador-geral de Justiça, assinale a opção incorreta.
a) É nomeado pelo governador do Distrito Federal
com a anuência do presidente da República.
b) Podem concorrer ao cargo os membros do Ministério Público do Distrito Federal com mais de cinco
anos de exercício nas funções da carreira atendidas outras condições previstas em lei complementar.
c) Nomeia o corregedor-geral do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios.
d) Determina a abertura de correição, sindicância ou
inquérito administrativo.
e) Coordena as atividades do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios.
29- Não participa do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União:

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

a)
b)
c)
d)
e)

26- Assinale a opção correta entre as assertivas a seguir
relacionadas à chefia do Ministério Público da União
à luz da CF e da Lei nº 75/93.

30- Com relação ao controle da atividade policial exercido pelo Ministério Público da União e aos poderes
jurídicos dados ao MPU para o exercício dessa atividade, assinale a opção incorreta à luz da Lei Complementar nº 75/93.

a) O procurador-geral da República é escolhido por
meio de lista tríplice, elaborada pela classe.
b) O procurador-geral da República deve ser, necessariamente, um membro do Ministério Público Federal.
c) O procurador-geral da República não pode delegar nenhuma de suas atribuições.
Analista - MPU - 2004

o procurador-geral da República.
o procurador-geral do Trabalho.
o procurador-geral da Justiça Militar.
o corregedor do Ministério Público Federal.
o vice-procurador geral da República.

a) Pode ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais.
b) Promove a ação penal por abuso de poder.
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35- Sobre as penalidades aplicáveis aos servidores públicos federais por infração disciplinar, é correto
afirmar que

c) Conhece imediatamente sobre a prisão de qualquer pessoa por autoridade federal, distrital ou
estadual.
d) Requisita a instauração de inquérito policial sobre
fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial.
e) Tem acesso a quaisquer documentos relativos à
atividade-fim policial.

a)
b)
c)
d)

são elencadas em numerus clausus.
prevêem a imposição de multa.
incluem a suspensão de direitos políticos.
não guardam relação com a gravidade da falta
praticada.
e) dispensam, em certas hipóteses, a garantia da
ampla defesa.

31- Não é (são) órgão(s) do Ministério Público Federal
a)
b)
c)
d)
e)

os procuradores da República.
os procuradores Regionais da República.
o Conselho Superior do Ministério Público Federal.
o Colégio de Procuradores da República.
o procurador distrital.

36- Indique qual das hipóteses abaixo não possibilita a
interrupção das férias.
a)
b)
c)
d)
e)

32- Com relação aos afastamentos dos membros do Ministério Público da União, assinale a assertiva correta.
a) Podem afastar-se até oito dias consecutivos por
motivo de casamento.
b) Podem afastar-se para comparecer a seminários
ou congressos só no País.
c) Podem exercer cargo eletivo não devendo afastarem-se durante a campanha.
d) Podem ministrar cursos e seminários destinados
ao aperfeiçoamento dos membros da instituição e
de servidores da Administração Pública em geral.
e) Podem, independente de autorização do procurador-geral, freqüentar curso de aperfeiçoamento e
estudo no exterior.

37- Assinale a assertiva correta a respeito das hipóteses
de elegibilidade e de exercício de mandato eletivo
por servidor público federal.
a) Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, sempre ficará afastado do cargo.
b) Tratando-se de investidura no cargo de vereador,
independente da compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo
da remuneração do cargo eletivo.
c) No caso de afastamento do cargo, o servidor cessa de contribuir para a seguridade social no cargo
em que se encontrava em exercício.
d) Investido no mandato de prefeito, será afastado do
cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
e) O servidor público não pode candidatar-se a cargo
eletivo.

33- À luz da legislação orgânica do Ministério Público da
União, não é caso de demissão dos membros do
Ministério Público da União
a)
b)
c)
d)
e)

lesão aos cofres públicos.
desrespeito ao princípio do promotor natural.
improbidade administrativa.
abandono de cargo.
aceitação ilegal de cargo ou função pública.

38- A respeito da estabilidade dos servidores públicos e
dos membros do Ministério Público da União (MPU)
com base na Constituição Federal e legislação correspondente, assinale a opção correta.

34- Fazem jus à pensão por morte do servidor público
federal, exceto

a) Ambos se tornam estáveis após o decurso do
mesmo lapso temporal de exercício.
b) São estáveis os servidores públicos federais após
3 anos de efetivo exercício.
c) A vitaliciedade é um atributo comum aos servidores públicos e aos membros do Ministério Público.
d) Os estáveis não podem ser demitidos.
e) Os membros do MPU são estáveis após três anos
de exercício.

a)
b)
c)
d)

o cônjuge, mesmo que titular de aposentadoria.
o filho inválido, enquanto durar a invalidez.
o menor sob tutela até 21 anos de idade.
a mãe e o pai, ainda que sem a prova da dependência econômica.
e) a pessoa designada maior de 60 anos, ainda que
sem vínculo de parentesco, que viva sob a dependência econômica do servidor.
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Calamidade pública.
Comoção interna.
Convocação para júri.
Convocação para serviço militar.
Motivo de interesse particular relevante.
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39- A respeito dos institutos da reintegração, recondução
e readaptação, assinale a opção correta.

42- Corpo de conceitos e métodos, originalmente desenvolvidos nos séculos XVII e XVIII, com o objetivo de
provar a autenticidade e a fidedignidade dos documentos. Essa definição corresponde ao conceito de

a) A reintegração é o retorno à atividade de servidor
aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
b) Não poderá haver reintegração do servidor que já
tiver completado 60 anos de idade.
c) A recondução é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.
d) A readaptação será efetuada em cargo de atribuições afins, independente de habilitação e de concurso público.
e) A reintegração não acarreta em nenhuma hipótese a disponibilidade do servidor.

a)
b)
c)
d)
e)

43- Assinale a opção que não se caracteriza como atividade de gestão de documentos.
a)
b)
c)
d)
e)

40- Nos termos da Lei nº 8.112/90, assinale a assertiva
correta a respeito da responsabilidade do servidor.
a) O servidor só responde civil e administrativamente
pelo exercício irregular de suas atribuições.
b) Tratando-se de dano causado à Administração,
responderá o servidor perante a Fazenda Pública
em ação regressiva.
c) A obrigação de reparar o dano estende-se aos
sucessores e contra eles será executada, até o
limite do valor da herança recebida.
d) As sanções civis, penais e administrativas não
poderão cumular-se, sendo independentes entre
si.
e) A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal por falta
de provas.

Inspeção
Avaliação
Destinação
Descrição
Eliminação

44- O Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo –
SIGA, criado pelo Decreto nº 4.915, de dezembro de
2003, tem por finalidade
I. disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo.
II. racionalizar a produção da documentação arquivística pública.
III. racionalizar e reduzir os custos operacionais e de
armazenagem da documentação arquivística pública.
IV. preservar o patrimônio documental arquivístico da
administração pública federal.
A quantidade de itens corretos é igual a

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

a)
b)
c)
d)
e)

41- Considerando a polissemia do termo arquivo, assinale qual das assertivas abaixo não corresponde a
uma de suas definições.
a) Conjunto de documentos colecionados por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, ao
longo de sua existência.
b) Acumulação ordenada de documentos criados por
uma instituição ou pessoa no curso de sua atividade e preservados para a consecução de seus
objetivos políticos, legais e culturais.
c) Documentos produzidos ou usados no curso de
um ato administrativo ou executivo de que são
parte constituinte.
d) Entidade administrativa responsável pela custódia,
pelo tratamento documental e pela utilização dos
arquivos.
e) Edifício onde são guardados os arquivos.
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paleografia.
sigilografia.
arquivologia.
filologia.
diplomática.

0.
1.
2.
3.
4.

45- O levantamento da produção documental é realizado pelas organizações interessadas em obter dados
sobre os documentos produzidos por suas unidades
e permite diagnosticar problemas existentes na gestão de documentos. Assim sendo, as informações
relacionadas a seguir são fundamentais para a definição de um quadro geral, exceto
a)
b)
c)
d)
e)
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produtor do documento.
trâmite cumprido pelo documento.
localização de vias e cópias.
quantificação do acervo.
freqüência de uso.
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46- Das atividades abaixo, assinale a que não se caracteriza como atividade de arquivo corrente.
a)
b)
c)
d)
e)

49- Com relação ao Código de Classificação de Documentos de Arquivo da Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ é incorreto afirmar que

Análise
Ordenação
Descrição
Arquivamento
Empréstimo

a) o modelo de código adotado baseia-se no sistema
decimal de classificação.
b) os assuntos correspondem a funções, atividades,
espécies e tipos documentais.
c) os códigos numéricos refletem a hierarquia funcional do órgão, partindo-se do geral para o particular.
d) os grupos e subgrupos correspondem às divisões
mais genéricas do código.
e) as classes são representadas por um número inteiro composto de três algarismos.

47- Os documentos de segunda idade são aqueles
a) que retratam a origem da entidade, o seu procedimento e o seu funcionamento.
b) que se conservam junto aos órgãos produtores
em razão da freqüência com que são consultados.
c) que aguardam em depósito de armazenamento
temporário sua destinação final.
d) que exigem medidas especiais de proteção quanto à sua guarda e acesso ao público.
e) reunidos de acordo com um critério de arranjo
preestabelecido.

50- Dependendo do aspecto sob o qual os arquivos são
estudados, eles podem ser classificados segundo
a)
b)
c)
d)
e)

48- Tendo em vista a gestão dos arquivos correntes,
julgue os itens apresentados.

51- Entre as atividades apresentadas a seguir, assinale
aquela que não corresponde a uma atividade desenvolvida nos serviços de protocolo.

I.

São aqueles cujos documentos encontram-se em
curso ou que, mesmo sem movimentação, são
objeto de consultas freqüentes.
II. Seus documentos apresentam valor primário e
secundário, podendo ser, o valor secundário, probatório ou informativo.
III. Seus documentos não estão sujeitos a empréstimo, devendo ser copiados quando do pedido de
informação.
IV. Os documentos de natureza ostensiva deverão
ser abertos e analisados, os de natureza sigilosa
serão encaminhados aos chefes de serviço.
A quantidade de itens corretos é igual a
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Registro
Avaliação
Autuação
Expedição
Recebimento

52- Conforme consta na obra Arquivo: teoria e prática,
de Marilena Leite Paes, receber de vários setores
documentos a serem redistribuídos é uma rotina característica de

0.
1.
2.
3.
4.
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as entidades mantenedoras.
a tipologia documental.
os estágios de sua evolução.
a extensão de sua atuação.
a natureza dos documentos.

a)
b)
c)
d)
e)
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protocolo.
arquivo corrente.
arquivo intermediário.
arquivo permanente.
sala de consulta.
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53- Observe o quadro abaixo:

e) O arquivista pode usar diferentes critérios na avaliação de documentos de diferentes períodos históricos.

Dissertações
Antropologia
Antropologia Cultural
Teoria Antropológica
História
Sociologia
Monografias
Antropologia
História
História Antiga
História Moderna
Sociologia
Teses
Antropologia
História
Sociologia
Sociologia da Educação
Sociologia Rural

56- Quanto ao prazo precaucional utilizado para a definição de prazos de guarda de documentos de arquivo, é correto afirmar que
a)
b)
c)
d)
e)

57- Assinale a opção incorreta.
a) Escritura é um documento diplomático, testemunhal, de assentamento, notarial.
b) Instrução normativa é um documento diplomático
dispositivo normativo.
c) Edital é um documento não-diplomático, de convocação, informativo.
d) Norma é um documento não-diplomático, informativo.
e) Ofício é um documento diplomático, informativo.

De acordo com a obra Arquivo: teoria e prática, de
Marilena Leite Paes, a forma de ordenação adotada
no exemplo acima corresponde à
a)
b)
c)
d)
e)

duplex.
enciclopédica.
alfabética.
dicionária.
decimal.

58- Com relação à análise diplomática dos documentos
de arquivo é correto afirmar que
a) o conjunto de elementos internos é o que dá ao
documento o aspecto que corresponde à sua função.
b) a estrutura física de um documento é um elemento interno considerado na análise diplomática.
c) na perspectiva diplomática os documentos normativos podem ser de assentamento ou de ajuste.
d) os documentos enunciativos são opinativos e visam fundamentar uma resolução.
e) os caracteres internos relacionam-se à forma, ao
formato e ao gênero.

54- Nas operações de destinação propostas por T. R. Schellenberg, na obra Arquivos Modernos, não consta
a)
b)
c)
d)
e)

a doação.
a destruição.
a microfilmagem.
a transferência.
o recolhimento.

55- T. R. Schellenberg, em sua obra Arquivos Modernos,
elabora várias recomendações a serem consideradas
quando da avaliação documental. Assinale a opção que
não corresponde a uma recomendação do autor.

59- O processo que consiste na ordenação dos
documentos em fundos, na ordenação das séries
dentro dos fundos e, se necessário, dos itens
documentais dentro das séries é

a) Os padrões para a avaliação não devem ser encarados como absolutos ou finais.
b) O arquivista deve avaliar o acervo em partes, baseando-se nas unidades administrativas do órgão,
separadamente.
c) O arquivista deve aplicar os padrões de avaliação
com moderação e bom senso. Não deve conservar nem demais nem de menos.
d) Na avaliação de documentos sobre assuntos que
não domine o arquivista deverá buscar o auxílio
de especialistas na área.

Analista - MPU - 2004

se relaciona ao valor secundário.
ocorre durante a vigência do documento.
se cumpre no arquivo corrente.
pressupõe a garantia de direitos.
se define durante a tramitação.

a)
b)
c)
d)
e)
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60- Para efeito da aplicação da ISAD, nível de descrição é

64- A norma geral internacional de descrição arquivística
– ISAD contém regras gerais para descrição que podem ser aplicadas independentemente da forma ou
do suporte dos documentos. Assinale qual das assertivas abaixo não se configura como objetivo do
processo de descrição.

a) a posição da unidade de descrição na hierarquia
do fundo.
b) o código que pode ser utilizado para pesquisar,
identificar e localizar uma descrição.
c) o termo mais amplo que abrange qualquer descrição arquivística.
d) a representação de uma unidade de descrição e
de suas partes componentes.
e) a subdivisão de um fundo, compreendendo um
conjunto de documentos relacionados entre si.

a) Assegurar a criação de descrições consistentes,
apropriadas e auto-explicativas.
b) Facilitar a recuperação e a troca de informação
sobre documentos arquivísticos.
c) Possibilitar a elaboração de catálogos e inventários eletrônicos.
d) Possibilitar o compartilhamento de dados de autoridade.
e) Possibilitar a integração de descrições de diferentes arquivos num sistema unificado de informação.

61- Com relação à operação de arranjo, é incorreto afirmar que
a) se resume na ordenação dos conjuntos documentais remanescentes das eliminações.
b) a ordenação adotada no arranjo pode ser temática, cronológica ou geográfica.
c) o princípio do respeito aos fundos é o norteador
da sistemática de arranjo.
d) é uma operação, ao mesmo tempo, intelectual e
material.
e) o processo do arranjo se inicia a partir do recolhimento.

65- Estão relacionados, a seguir, os elementos essenciais de um programa descritivo. Assinale o que não
se caracteriza como tal.
a) Deve-se traçar o programa descritivo de modo
que se preste informação imediata sobre todos os
documentos do repositório.
b) Deve-se traçar o programa descritivo de modo
que forneça a informação necessária sobre os
documentos.
c) Deve-se traçar um programa descritivo que facilite
o uso dos documentos.
d) Deve-se traçar o programa descritivo de modo
que se forneça informação pormenorizada dos
documentos.
e) Os meios de busca preparados no curso do programa descritivo devem ser facilmente acessíveis
aos consulentes.

62- Um programa de gestão de documentos eficiente prevê
a gestão dos acervos e dos recursos nela empregados.
Isso implica planejar a distribuição prévia das áreas de
depósito, indicando a utilização atual e futura dos espaços disponíveis. Conforme o Dicionário de Terminologia
Arquivística da Associação dos Arquivistas de São Paulo, esse planejamento consubstancia-se no plano de
a)
b)
c)
d)
e)

destinação.
arquivamento.
armazenamento.
classificação.
descrição.

66- Com relação aos guias de arquivo é incorreto afirmar
que
a) um guia de arquivo deve conter uma descrição
sumária dos fundos que compõem seu acervo.
b) um guia de arquivo deve conter indicação dos instrumentos de pesquisa de que dispõe.
c) um guia de arquivo deve conter dados sobre localização e funcionamento do arquivo.
d) o guia é, preferencialmente, o primeiro instrumento de pesquisa a ser produzido por um arquivo.
e) o guia de arquivo deve abordar conjuntos documentais já organizados e acessíveis ao público.

63- Quanto aos instrumentos de pesquisa utilizados nos
arquivos, assinale a opção incorreta.
a) O inventário é o instrumento que descreve conjuntos ou unidades documentais na ordem em que
foram arranjados.
b) No catálogo a descrição exaustiva ou parcial de
um fundo toma por base a série documental.
c) O guia de arquivo tem por finalidade oferecer informações básicas sobre um ou mais arquivos e
seus fundos.
d) Um inventário pode contemplar um fundo inteiro,
uma série, parte dela ou mesmo uma unidade de
arquivamento.
e) O repertório é um instrumento de pesquisa que
seleciona documentos pertencentes a um ou mais
fundos e os descreve minuciosamente.
Analista - MPU - 2004
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67- O instrumento de pesquisa em que a descrição exaustiva ou parcial de um fundo, ou de uma ou mais de suas
subdivisões, toma por base a peça documental, respeitada ou não a ordem de classificação é o
a)
b)
c)
d)
e)

71- São membros conselheiros do Conselho Nacional de
Arquivos – CONARQ, exceto,
a) dois representantes do SINAR.
b) um representante do Arquivo Nacional.
c) dois representantes dos arquivos públicos estaduais e do Distrito Federal.
d) um representante das instituições mantenedoras
de curso superior de arquivologia.
e) três representantes de instituições que congreguem profissionais que atuem nas áreas de ensino, pesquisa, preservação ou acesso a fontes documentais.

catálogo.
inventário.
guia.
repertório.
índice.

68- Ao organizar um acervo, o arquivista pode selecionar
documentos referentes a um tema que julga importante, para descrever pormenorizadamente. O instrumento de pesquisa resultante dessa descrição
chama-se
a)
b)
c)
d)
e)

72- Na entrada de acervos arquivísticos no Arquivo Nacional, por meio de transferência ou recolhimento,
caberá ao órgão detentor do acervo:

inventário analítico.
inventário sumário.
índice.
repertório.
guia.

a) compor grupo de trabalho, para orientar as atividades inerentes à transferência e recolhimento.
b) elaborar termo de transferência ou de recolhimento do acervo a ser transferido ou recolhido.
c) elaborar a listagem descritiva.
d) programar o período de transferência ou de recolhimento.
e) elaborar relatório e parecer técnico sobre a organização do acervo.

69- Entre os serviços educativos oferecidos à sociedade
pelos arquivos públicos, inclue(m)-se
I. o atendimento a alunos isolados ou a grupos.
II. a divulgação de reproduções de documentos e
publicações.
III. as exposições de originais no recinto do arquivo.
IV. a aula prática com a adoção de documentos.
A quantidade de itens certos é igual a
a)
b)
c)
d)
e)

73- De acordo com a Resolução nº 19 do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, as pessoas jurídicas
de direito privado sucessoras de empresas públicas,
detentoras de documentos públicos devem garantir a
sua preservação e acesso, procedendo às seguintes
atividades arquivísticas:

0.
1.
2.
3.
4.

I. identificação.
II. avaliação.
III. acondicionamento.
IV. restauração.
A quantidade de itens certos é igual a

70- O Sistema Nacional de Arquivos – SINAR tem como
uma de suas competências

a)
b)
c)
d)
e)

a) promover a elaboração do cadastro nacional de
arquivos públicos e privados, bem como desenvolver atividades censitárias referentes a arquivos.
b) recomendar providências para a apuração e a
reparação de atos lesivos à política nacional de
arquivos públicos e privados.
c) implementar a racionalização das atividades arquivísticas, de forma a garantir a integridade do
ciclo documental.
d) estimular programas de gestão e de preservação
de documentos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal.
e) zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que norteiam o funcionamento e o
acesso aos arquivos públicos.
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74- De acordo com a legislação vigente, na microfilmagem de documentos cada série será sempre precedida de imagem de abertura, com os seguintes elementos:

76- Em dezembro de 2002, o Arquivo Nacional divulgou
diretrizes gerais para a construção de websites de
instituições arquivísticas. Conforme disposto no referido documento, a concepção do website deve prever sua utilidade para usuários das seguintes áreas:

I. registro da empresa no Ministério da Indústria e do
Comércio.
II. ordenação, identificação e resumo da série de
documentos a serem microfilmados.
III. identificação do equipamento utilizado, da unidade
filmada e do grau de redução.
IV. informações sobre o estado de conservação dos
documentos originais.
O número de itens certos é igual a
a)
b)
c)
d)
e)

I. atendimento ao cidadão.
II. educação.
III. usuário interno.
IV. pesquisa científica.
A quantidade de itens certos é igual a
a)
b)
c)
d)
e)

0.
1.
2.
3.
4.

77- A partir de 1º de janeiro de 2001, os atos normativos
de competência dos órgãos do Poder Executivo
passaram a ser recebidos na Casa Civil da Presidência da República, por meio eletrônico. A transmissão desses documentos, assinados eletronicamente pela autoridade competente, deve ser feita
por sistema que lhes garanta

75- De acordo com a Resolução nº 10 do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ baseada na ISO
9878/1990, assinale qual dos símbolos utilizados na
microfilmagem de documentos arquivísticos corresponde à informação original ilegível.

I. a autenticidade.
II. a integridade.
III. a retratabilidade.
IV. a recusabilidade.
A quantidade de itens certos é igual a

a)

b)

a)
b)
c)
d)
e)

c)

0.
1.
2.
3.
4.

78- Entre as atividades de conservação, assinale a que
corresponde à utilização de agentes químicos para a
destruição de insetos e microorganismos que causam danos aos documentos.

d)

e)

a)
b)
c)
d)
e)
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Laminação
Umidificação
Higienização
Desacidificação
Fumigação
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79- Os materiais fotográficos, para uma conservação
adequada, devem estar em contato com invólucros
de boa qualidade. Tendo em vista os padrões de
qualidade, julgue os itens abaixo.
I. As embalagens plásticas devem ser de poliéster,
polietileno de alta densidade e polipropileno.
II. Os papéis usados para o acondicionamento devem ser neutros, com pH próximo ao 7,0.
III. O mobiliário deve ser de aço. Não devem ser usados móveis ou prateleiras de madeira.
IV. A área de armazenamento deve ser climatizada.
Paredes, pisos e tetos devem ter acabamento
inerte.
A quantidade de itens certos é igual a
a)
b)
c)
d)
e)

0.
1.
2.
3.
4.

80- Assinale a assertiva correta com relação à conservação e preservação adequada dos acervos arquivísticos.
a) Um meio simples e seguro de destruir a infestação
por insetos é submeter o material a congelamento.
b) Os extintores de incêndio devem empregar substâncias líquidas e ser instalados em locais bem
visíveis.
c) Os documentos textuais, em suporte papel, devem ser guardados na posição horizontal, em estantes e em ambientes bem ventilados.
d) Os documentos atacados pelo mofo devem ser
expostos ao sol para secagem e depois aspirados.
e) Na identificação das caixas, devem ser usadas
etiquetas auto-adesivas e tintas hidrográficas.
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