
 
 
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO GABARITOGABARITOGABARITOGABARITO  QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO GABARITOGABARITOGABARITOGABARITO 

1111    AAAA     21212121    AAAA    

2222    AAAA     22222222    DDDD    

3333    BBBB     23232323    CCCC    

4444    AAAA     24242424    AAAA    

5555    CCCC     25252525    DDDD    

6666    DDDD     26262626    BBBB    

7777    BBBB     27272727    DDDD    

8888    CCCC     28282828    CCCC    

9999    BBBB     29292929    BBBB    

10101010    AAAA     30303030    CCCC    

11111111    BBBB     31313131    AAAA    

12121212    CCCC     32323232    BBBB    

13131313    ANULADAANULADAANULADAANULADA     33333333    BBBB    

14141414    CCCC     34343434    BBBB    

15151515    CCCC     35353535    CCCC    

16161616    AAAA     36363636    AAAA    

17171717    DDDD     37373737    CCCC    

18181818    ANULANULANULANULADAADAADAADA     38383838    AAAA    

19191919    AAAA     39393939    DDDD    

20202020    DDDD     40404040    DDDD    

 
 
Questões Objeto de Recursos: 2, 6, 7, 8,10, 13, 16,  17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39. 
 
Questão 2: Efetivamente, houve esse destaque nos dois outros programas mencionados no recurso 
do candidato, entretanto, vimos não ser necessária uma especificação neste nível de detalhamento, 
visto que, quando se fala em modos discursivos, além da questão dos gêneros e seus traços 
característicos, podemos inserir dentro destes as questões referentes ao conceito de linguagem e às 
suas aplicações e usos. Isto pode ser, inclusive, reforçado com a sequência que sinaliza a cobrança 
de variações linguísticas.  Assim, aspectos referentes à língua e à linguagem, bem como seus 
desdobramentos, estão contemplados. 
Gabarito mantido: letra A. 
 

 

NÍVEL MÉDIO 

GABARITO PÓS-RECURSO 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – Crefito2 
 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 



Questão 6: A marca de informalidade está no registro do verbo ter  no lugar do verbo have r ou do 
verbo existir . O uso do tratamento “senhor”/ “senhora” não exige, obrigatoriamente, letra maiúscula, 
exceto em início de sentenças. Quanto ao verbo “notar”, não há quaisquer registros de informalidade. 
Apresenta-se, inclusive, como sinônimo do verbo “observar”. 
- Ver a Gramática Moderna Portuguesa, que consta na bibliografia, do autor Evanildo Bechara ou a 
Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, de José Carlos Azeredo, também indicada na bibliografia. 
Gabarito mantido: letra D. 
 
 
Questão 7:  A questão pedia que o candidato identificasse em qual das passagens havia marca de 
informalidade. Com base nas opções apresentadas, a única em que é possível observar linguagem 
informal é a letra B. O verbo TER no lugar do HAVER - no sentido de existir - traduz traço de 
informalidade. A ideia de “ruído”, de acordo com a alegação de um candidato, não denota 
informalidade, pois o uso do termo “ruído” faz referência ao barulho da água no chuveiro; no caso, 
uma espécie de imagem e não de registro informal. 
- Ver a Gramática Moderna Portuguesa, que consta na bibliografia, do autor Evanildo Bechara ou a 
Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, de José Carlos Azeredo, também indicada na bibliografia. 
Gabarito mantido: letra B. 

 
 
Questão 8: A ideia de pesadelo faz parte de um contexto narrativo que vai ganhando maiores 
proporcões, à medida que os fatos vão sendo apresentados ao leitor. Aquele homem nu vivia - ou 
estava inserido-  em um pesadelo Kafkaniano, pois, em realidade, o estado de angústia inicia-se no 
momento em que a porta da residência dele bate e ele fica do lado de fora - no corredor. Assim, se 
observarmos o texto holisticamente, veremos que o pesadelo é a própria construção da narrativa que 
sinaliza diferentes momentos dentro da trama, tanto que ele se desloca pelo prédio o tempo inteiro, a 
fim de fugir da visão as pessoas - antes de entrar no elevador, ele está no corredor do prédio. Logo, 
devemos ler o pesadelo como algo construído junto à própria construção na narrativa.  
Quanto à possibilidade de na questão 14 ser letra D, não seria viável , pois não há animosidade entre 
o homem nu e seus vizinhos; o que houve foi uma situação inusitada, imprevisível; ele não a 
provocou. Desta maneira não há quaisquer questionamentos por parte do homem nu - como lemos 
na letra D. Em verdade, ele só queria voltar para seu apartamento, sem ser visto por ninguém. 
Gabarito mantido: letra C. 
 
 
Questão 10: Nesta questão, a conjunção “como” não apresenta valor de conformidade. A conjunção 
“como” pode aparecer, dependendo do contexto, com diferentes valores semânticos. Neste caso, ela 
tem valor semântico de causa. Observemos o sentido da passagem: ele olhou com cautela para um 
lado e para o outro já que/ em vista de/ em virtude de/ porque  estava completamente nu. 
- Ver a Gramática Moderna Portuguesa, que consta na bibliografia, do autor Evanildo Bechara ou a 
Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, de José Carlos Azeredo, também indicada na bibliografia. 
Gabarito mantido: letra A. 
 
 
Questão 13: A alternativa CD-ROM possui sentido ambíguo e acarretou na interpretação quanto o 
sentido de dispositivo de leitura de CD ou a mídia propriamente dita. Nesse sentido, CD-ROM deve 
ser interpretado como a mídia e, portanto, é um dispositivo de entrada de dados, e não de saída de 
dados como proposto no gabarito. Dessa forma, acato pedido de anulação da questão. 
Anulação deferida  
 
 
 



Questão 16: indeferido 
Nas alternativas propostas na questão, o atalho F1 é a única resposta correta. O atalho proposto pelo 
candidato também é válido, contudo, não constava nas alternativas da questão. 
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/keyboard-shortcuts#keyboard-shortcuts=windows-7 
 
 
Questão 17: indeferido  
Recurso indeferido por falta de fundamentação teórica de acordo com o edital do certame, conforme 
fragmento: 9.2.4 O recurso da Prova Objetiva deverá constar da indicação precisa daquilo em que o 
candidato se julgar prejudicado, tomando por base apenas as referências bibliográficas sugeridas 
constantes do Anexo I, com indicação obrigatória do(s) título(s) da(s) referência(s), do(s) capítulo(s) e 
da(s) página(s) onde o fundamento do recurso é encontrado. 
 
 
Questão 18: O aplicativo Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, conforme pedido pelo 
enunciado da questão, não dispõe da opção CONFIGURAR DOCUMENTO no menu ARQUIVO. 
Portanto, acato pedido de anulação da questão. 
Anulação deferida  
 
 
Questão 19: indeferido  
O conteúdo programático previa conhecimento de aplicativos de busca e pesquisa, conforme 
fragmento: "Internet e correio eletrônico: conceitos e características, aplicativos de busca e de 
pesquisa, segurança na internet, grupos de discussão e redes sociais;" 
A questão deseja restringir os resultados apresentados pelo buscador Google exclusivamente ao site 
www.fisioterapia.com. A forma disponibilizada pelo Google para obtermos sucesso é utilizando a 
palavra reservada "SITE:". 
 
 
Questão 22: indeferido 
Recurso indeferido por falta de fundamentação teórica de acordo com o edital do certame, conforme 
fragmento: 9.2.4 O recurso da Prova Objetiva deverá constar da indicação precisa daquilo em que o 
candidato se julgar prejudicado, tomando por base apenas as referências bibliográficas sugeridas 
constantes do Anexo I, com indicação obrigatória do(s) título(s) da(s) referência(s), do(s) capítulo(s) e 
da(s) página(s) onde o fundamento do recurso é encontrado. 
 
 
Questão 23: indeferido  
O conteúdo programático previa conhecimento de aplicativos de busca e pesquisa, conforme 
fragmento: "Internet e correio eletrônico: conceitos e características, aplicativos de busca e de 
pesquisa, segurança na internet, grupos de discussão e redes sociais;" 
Com o recurso "EM CACHE" o usuário poderá acessar uma cópia da página pesquisada desde que 
tenha sido armazenado pelo Google, permitindo visualizá-las ainda que, naquele instante, estejam 
indisponíveis. 
 
 
Questão 24: indeferido 
Recurso indeferido por falta de fundamentação teórica de acordo com o edital do certame, conforme 
fragmento: 9.2.4 O recurso da Prova Objetiva deverá constar da indicação precisa daquilo em que o 
candidato se julgar prejudicado, tomando por base apenas as referências bibliográficas sugeridas 
constantes do Anexo I, com indicação obrigatória do(s) título(s) da(s) referência(s), do(s) capítulo(s) e 
da(s) página(s) onde o fundamento do recurso é encontrado. 



 
Questão 25: indeferido 
Recurso indeferido por falta de fundamentação teórica de acordo com o edital do certame, conforme 
fragmento: 9.2.4 O recurso da Prova Objetiva deverá constar da indicação precisa daquilo em que o 
candidato se julgar prejudicado, tomando por base apenas as referências bibliográficas sugeridas 
constantes do Anexo I, com indicação obrigatória do(s) título(s) da(s) referência(s), do(s) capítulo(s) e 
da(s) página(s) onde o fundamento do recurso é encontrado. 
A resolução da questão depende exclusivamente da avaliação da planilha proposta, sem requerer 
conhecimento das demais questões da prova. A interpretação da fórmula apresentada na planilha, a 
saber =SE(B3="M";SE(G3>25;"A";"R");SE(B3="F";SE(G3>20;"A";"R");"R")), é suficiente para chegar 
ao resultado da questão. 
 
 
Questão 26: A questão só apresenta uma alternativa correta sobre o aspecto fundamental que se 
pode depreender da conceituação básica do respeito aos fundos de arquivo, segundo Bellotto (2008, 
p.129-130), que consta das referências bibliográficas no Edital. 
Mantido o gabarito oficial  
 
 
Questão 27: O enunciado da questão circunscreve o âmbito dos arquivos permanentes em que, 
segundo Bellotto (2008, p. 130), o princípio da proveniência é fundamental ao trabalho arquivístico de 
manter agrupados os arquivos (conjuntos de documentos) “de uma pessoa física ou jurídica 
determinada”. 
Mantido o gabarito oficial  
 
 
Questão 28: O trabalho de arranjo dos documentos de arquivo, conforme Bellotto (2008, p. 141-142), 
que consta das referências bibliográficas do Edital, envolve três etapas preliminares: levantamento da 
evolução institucional da entidade produtora dos documentos; prospecção arqueológica da 
documentação a arranjar; e, estudo das entidades produtoras do material detectado. Portanto, só há 
uma alternativa correta, a letra “C”.  
A expressão prospecção arqueológica da documentação a arranjar está inserida no contexto das três 
etapas preliminares do trabalho de arranjo dos documentos de arquivo, conforme Bellotto (2008, p. 
141-142), que consta das referências bibliográficas do Edital, portanto, dispensa que esteja entre 
aspas. 
Mantido o gabarito oficial  
 
 
Questão 29: O enunciado da questão é sobre a definição do que são os arquivos privados de 
interesse público e social, artigo 12, da Lei 8.159/91, que consta do Edital. Não se trata da alienação 
desses arquivos, que consta do artigo 13. Portanto, a alternativa correta é a letra “B”. 
Mantido o gabarito oficial  
 
 
Questão 31: O enunciado da questão (“setor responsável pela normalização dos procedimentos 
técnicos aplicados aos documentos de uma administração, podendo ou não assumir a centralização 
do armazenamento”) corresponde à definição do conceito de arquivo central, conforme consta do 
Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, p.28, indicado nas referências bibliográficas do 
Edital, portanto a única alternativa correta é a letra “A”. 
Mantido o gabarito oficial  
 
 



 
Questão 32: O enunciado da questão (“processo de análise de documentos de arquivo que 
estabelece os prazos de guarda, de acordo com valores que lhes são atribuídos”) corresponde à 
definição do conceito de avaliação, conforme consta do Dicionário Brasileiro de Terminologia 
Arquivística, p.41, indicado nas referências bibliográficas do Edital, portanto a única alternativa correta 
é a letra “B”. 
Mantido o gabarito oficial  
 
 
Questão 33: O Manual dos Holandeses, publicado em 1898, é apresentado por Fonseca (2005, p. 
32), com base em vários autores, como o marco fundador ou inaugural da disciplina arquivística. 
Portanto a única alternativa correta é a letra “B”. 
Mantido o gabarito oficial  
 
 
Questão 34: Fonseca (2005) apresenta a gestão de documentos sistematizando dois modelos, o 
inglês e o alemão. O enunciado da questão (“modelo de gestão de documentos no qual a eliminação 
ficaria totalmente sob a responsabilidade da administração produtora, ou seja, a eliminação de 
documentos não deveria fazer parte das atribuições de arquivistas”) corresponde à definição do 
modelo inglês. Portanto a alternativa correta é a letra “B”. 
A questão envolve conhecimento sobre gestão de documentos que consta do conteúdo programático 
do Edital e, ainda, na referência bibliográfica FONSECA, Maria Odila. Arquivologia e Ciência da 
Informação. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 
Mantido o gabarito oficial  
 
 
Questão 36: A questão demanda conhecimentos de métodos de ordenação de documentos de 
arquivo, assunto que faz parte do tópico “Gestão de documentos: arquivo corrente e intermediário” do 
conteúdo programático, que consta do Edital. 
Mantido o gabarito oficial  
 
 
Questão 37: O enunciado da questão (“função de assegurar a preservação de documentos que não 
são mais movimentados, aguardando pelo cumprimento dos prazos estabelecidos na tabela de 
temporalidade”) corresponde à definição do conceito de arquivo intermediário, conforme é 
apresentado por Paes (2008, p. 117). Portanto a única alternativa correta é a letra “C”. 
Mantido o gabarito oficial  
 
 
Questão 38: Paes (2008, p. 55) estabelece a distribuição das atividades dos arquivos correntes em 
cinco: protocolo, expedição, arquivamento, empréstimo e destinação. Portanto, a única alternativa 
correta é a letra “A”. 
A questão demanda conhecimento que faz parte do tópico “Gestão de documentos: arquivo corrente 
e intermediário” do conteúdo programático, que consta do Edital. 
Mantido o gabarito oficial  
 
 
Questão 39: A questão se refere apenas a Lei 12.527 (“Considerando a Lei nº 12.527, de 
18/11/2011, responda às questões de números 39 e 40”). Na referida lei, artigo 9º, inciso I, letra b, o 
Serviço de Informações ao Cidadão é para “informar sobre a tramitação de documentos”. Portanto a 
alternativa correta é a letra “D”. 
Mantido o gabarito oficial  



 
 
 
 
 


