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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

CARGO

TÉCNICO EM ARQUIVOTÉCNICO EM ARQUIVO

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação	 da	 Folha	 de	 Respostas.	 Após	 60	 (minutos)	 do	 início	 da	
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5.	 As	provas	e	os	gabaritos	preliminares	estarão	disponíveis	no	site	do	
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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relógio. A dívida era registrada num cartão, com a data da 
cobrança.

Passei 50 anos sem falar nesse assunto. Hoje, penso 
que tenho obrigação de divulgar as atrocidades cometidas 
pelos nazistas contra os judeus, ciganos e outros povos. 
Histórias como a que vivi são uma bandeira para lutarmos 
por um mundo que respeite as diferenças.”

Adaptado de http://revistaepoca.globo.com/Vida-util/noticia/2012/01/vi-
vi-depois-do-holocausto.html

O texto acima representa o gênero textual 
denominado

(A)	 reportagem.	
(B) resposta argumentativa.
(C) notícia. 
(D) relato pessoal.
(E) entrevista. 

Em “Empresário, 84 anos. É presidente do banco 
Cédula. Sobrevivente do Holocausto, escreveu os 
livros A marca dos genocídios e A marcha.”, temos 

(A)	 a	manchete	do	texto,	que	antecipa	o	assunto	principal.		
(B) a apresentação do personagem principal do texto e como 

ele vive no presente.
(C) o lead do texto, dando característica do personagem. 
(D) a submanchete do texto, que tem por função descrever 

detalhes da vida do protagonista. 
(E)	 o	título	do	texto,	a	fim	de	sintetizar	o	que	será	apresentado	

no texto. 

Em “eu o vivi.”, o termo destacado exerce no texto 
função de 

(A)	 objeto	direto.	
(B) objeto indireto.  
(C) adjunto adverbial. 
(D) complemento nominal. 
(E) adjunto adnominal.

É característica do gênero apresentado a marcação 
cronológica. Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta uma marcação cronológica. 

(A)	 “Foi	em	julho	de	1941.”
(B)	 “...	no	Rio	de	Janeiro	desde	1906...”
(C)	 “...	marcha	de	1.500	quilômetros...”
(D)	 “Em	setembro	de	1941...”
(E)	 “Em	1944...”

MICHAEL STIVELMAN

 
Empresário, 84 anos. É presidente do banco Cédula. So-

brevivente do Holocausto, escreveu os livros A marca dos 
genocídios e A marcha.

“Eu não só vi o Holocausto: eu o vivi. E sobrevivi para 
contar. Fui um dos poucos de uma família de 79 pessoas. 
Foi em julho de 1941 que os soldados alemães chegaram ao 
nosso povoado: Secureni, que ficava na então Bessarábia 
(hoje território da Ucrânia). Não demorou a vir pelos alto-
falantes a ordem para que todos os judeus se reunissem 
na manhã seguinte, na praça próxima ao cemitério judaico. 
Devíamos levar nossos pertences e mantimentos. Quem não 
obedecesse seria fuzilado. Começou ali nossa marcha de 
1.500 quilômetros – que fizemos sujos, doentes e famintos. 
Marchar longas distâncias era uma das formas que os 
nazistas usavam para exterminar os judeus. Aprendemos a 
aceitar a morte, de tão corriqueira. 

Como sobrevivi? Graças aos valentes do povo ucraniano, 
que correram risco para salvar inocentes. Já em outubro 
daquele ano, na Ucrânia, minha mãe perdeu as forças em 
decorrência do tifo, uma doença comum durante a guerra. 
Conseguimos nos esconder numa vala. Com medo de que 
fôssemos descobertos, ela me pediu para abandoná-la. A 
decisão era complicada – me salvar, abandonando-a, ou 
ficar e correr o risco de ser capturado e morto. Eu fiquei. 
Ao anoitecer, vimos luzes em um povoado. Batemos numa 
porta, que foi aberta por uma mulher e sua filha, as duas 
cristãs. Comovidas com nossa história, elas nos acolheram 
e ficamos escondidos.

Em setembro de 1941, eu, minha mãe e meu pai 
passávamos perto de uma floresta. Lembro ainda das 
trincheiras cavadas e do cheiro de corpos em decomposição. 
Soldados convocavam homens mais velhos para ajudar na 
limpeza da estrada. Era mentira. Meu pai foi. Estava magro, 
com semblante abatido – lembro ainda que conversou 
alguns minutos com minha mãe. Beijou-me várias vezes e 
pediu que cuidasse dela. Nunca mais o vi. Foi fuzilado e 
jogado numa vala comum. Em 1944, depois de o Exército 
russo libertar os judeus, voltei ao lugar onde ele tinha 
morrido. Era primavera e tudo florescia na floresta – mas eu 
só me lembrava do dia cinza de anos atrás. Disse então um 
kadish, a prece milenar dos órfãos e enlutados judeus, com 
três anos de atraso.

Mas este não é um depoimento só de tristeza. Hitler quis 
construir um império de 1.000 anos. Não durou nem 15. Eu 
pude reconstruir minha vida no Brasil, esta terra abençoada. 
Minha história é prova de que é possível seguir em frente, 
mesmo que  tenha lembranças tão terríveis como a do 
Holocausto. Como se faz isso? Vivendo um dia de cada vez, 
apoiando-se no amor que sentimos por nossa família. Não 
me esqueci do que passei. Ainda tenho pesadelos. Mas isso 
não encerrou minha vida. Encontrei o amor, tive meus filhos 
e reencontrei a alegria. Vim para o Brasil com minha mãe, 
quando eu tinha 20 anos. Parte de minha família já tinha 
se estabelecido no Recife e no Rio de Janeiro desde 1906. 
Escolhi o Rio. Quando cheguei, trabalhei como vendedor 
ambulante, batendo de porta em porta. Ainda me lembro da 
primeira venda: um cordão de ouro com uma medalha e um 

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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Qual é o resultado da equação                                 
(A)	 21
(B)	 19
(C) 17
(D) 13
(E) 11

Qual é o valor da expressão                                       ?
(A)	 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

Uma andorinha pode voar até 170 km/h. Qual foi o 
tempo gasto por uma andorinha que percorreu 479 
km?

(A)	 1,5	horas.
(B) 2 horas.
(C) 2,5 horas.
(D) 2,7 horas.
(E) 3 horas.

Em uma certa cidade, o valor pago pelo consumo de 
água em uma residência é dado por: 

(E) a segunda oração exprime um valor de condição em 
relação à primeira. 

Em “Em setembro de 1941, eu, minha mãe e meu 
pai passávamos perto de uma floresta.”, a vírgula 
empregada após “1941” foi utilizada para

(A)	 isolar	elemento	indicador	de	tempo	que	se	encontra	em	
posição antecipada no período.

(B) isolar elemento indicador de tempo que se encontra em 
posição intercalada no período.

(C) isolar elemento indicador de lugar que se encontra em 
posição antecipada no período.

(D) isolar elemento indicador de modo que se encontra em 
posição intercalada no período.

(E) isolar elemento indicador de modo que se encontra em 
posição antecipada no período.

Considerando as normas gramaticais, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Em	“Vim	para	o	Brasil	com	minha	mãe,	quando	eu	tinha	
20	anos.”,	o	uso	da	vírgula	é	obrigatório.	

(B)	 Em	 “Quando	 cheguei,	 trabalhei	 como	 vendedor	
ambulante...”,	o	uso	da	vírgula	é	obrigatório.

(C)	 Em	 “Não	 me esqueci	 do	 que	 passei.”,	 a	 expressão	
destacada	pode	ser	substituída	por	“esqueci-me”.

(D)	 Em	 “...	mas eu só me lembrava do dia cinza de anos 
atrás.”,	 o	 termo	 destacado	 pode	 ser	 substituído	 por	
“portanto”	sem	que	haja	prejuízo	sintático	e	semântico.

(E)	 Em	 “...apoiando-se no amor que sentimos por nossa 
família.”,	 a	 expressão	 destacada	 pode	 ser	 substituída	
por	“se apoiando”.

Em “... minha mãe perdeu as forças em decorrência 
do tifo...” a expressão destacada estabelece relação 
de 

(A)	 concessão.	
(B) comparação.
(C) adversidade.
(D) condição. 
(E) causa.  

Em “Minha história é prova...” o termo destacado 
exerce função de

(A)	 predicativo	do	sujeito.	
(B) objeto direto. 
(C) objeto indireto. 
(D) complemento nominal. 
(E) predicativo do objeto. 

De acordo com o texto, podemos afirmar que
(A)	 quem	narra	a	história	não	é	o	protagonista.
(B) o narrador conta, em terceira pessoa, a história de uma 

família	de	79	pessoas	que	conseguiu	sobreviver	ilesa	ao	
holocausto. 

(C) o narrador conta a história do protagonista que, junto de 
sua mãe, foi assassinado durante o holocausto. 

(D)	 o	protagonista	é	introduzido	na	história	somente	a	partir	
da morte de seu pai. 

(E)	 o	 protagonista	 da	 história	 também	 é	 o	 narrador	 e	
vivenciou os horrores do holocausto, sendo um dos 
poucos sobreviventes de sua família. 

Em “... é possível seguir em frente, mesmo que tenha 
lembranças tão terríveis como as do Holocausto.”, 

(A)	 a	 segunda	 oração	 exprime	 um	 valor	 conclusivo	 em	
relação à primeira.

(B)	 a	segunda	oração	estabelece	uma	relação	de	alternância	
referente à primeira.

(C) a segunda oração estabelece uma relação de concessão 
referente à primeira.

(D) a segunda oração exprime um valor adversativo em 
relação à primeira.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E 
Q U A N T I TAT I V O

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 05
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I N F O R M Á T I C A

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18Qual foi o valor pago por uma família que consumiu 
34 m3 ?

(A)	 R$	99,00.
(B)	 R$	90,00.
(C)	 R$	89,00.
(D)	 R$	85,00.
(E)	 R$	78,00.

Uma caixa possui 5 fichas brancas, 4 azuis, 3 
vermelhas e 2 pretas. Se retirarmos uma única ficha 
da caixa, qual é a probabilidade aproximada de 
aparecer uma ficha preta?

(A)	 7%.
(B)	 12%.
(C)	 14%.
(D)	 16%.
(E)	 20%.

Em relação a conceitos de Hardware e Software, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 PCI-Express	 é	 um	barramento	 de	 entrada	mais	 rápido	
que	os	tradicionais	slots	AGP,	estes	slots	são	utilizados	
exclusivamente para conexão do HD (Hard Disk) e drive 
leitor	de	CD/DVD	na	placa	mãe	do	computador.

(B)	 Software	 é	 a	 parte	 lógica	 do	 computador	 como,	 por	
exemplo, placa de vídeo.

(C) O processador de texto Microsoft Word e a planilha 
eletrônica Microsoft Excel são exemplos de Software 
Aplicativo.

(D)	 O	 Sistema	 Operacional	 Windows	 7	 é	 um	 exemplo	 de	
Software Livre  e tem seu código fonte acessível.

(E)	 Memória	 ROM	 e	 Memória	 RAM	 são	 softwares	
responsáveis por gerenciar a comunicação entre 
computador e Sistema Operacional.

O usuário de um computador necessita utilizar alguns 
programas para organização de suas finanças, 
seus estudos e seus arquivos gerais. Para isso, ele 
necessita utilizar alguns aplicativos para edição de 
textos, planilhas e apresentações. Esse usuário não 
dispõe de recursos para adquirir tais programas, então 
optou por instalar um pacote de Software Livre em seu 
computador. Assinale a alternativa que apresenta a 
opção escolhida por esse usuário.

(A)	 BrOffice.
(B) Windows Explorer. 
(C)	 Microsoft	Office.
(D)	 Adobe	Reader.
(E)	 Acessórios	do	Windows.

Em uma planilha eletrônica (considere Microsoft 
Excel 2010 e BrOffice Calc 3.3 – ambos com 
instalação padrão português – Brasil), um usuário 
inseriu na célula D1 a fórmula =A1+$B$1*$C1 após, 
o usuário copiou essa fórmula da célula D1 (Ctrl+C) 
e colou (Ctrl+V) na célula D3. A fórmula que estará 
contida em D3 será

(A)	 =A1+$B$1*$C1
(B)	 =A3+$B$1*$C3
(C)	 =A3+$B$1*$C1
(D)	 =A3+$B$3*$C3
(E)	 =A1+B1*C3

R A S C U N H O
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(B)	 Ctrl	+	Shift	+	Delete
(C)	 Ctrl	+	Shift	+	Esc
(D)	 Shift	+	Delete
(E)	 Tab	+	Delete

O comando Controlar Alterações, que permite 
controlar todas as alterações feitas no documento, 
incluindo inserções, exclusões e alterações de 
formatação no Word 2010 (instalação padrão 
português – Brasil) encontra-se na Guia

(A)	 Inserir.
(B) Revisão.
(C) Referências.
(D) Correspondências.
(E) Exibição.

No que se refere à navegação na internet, assinale 
a alternativa que NÃO apresenta um exemplo de 
Browser.

(A)	 Skype.
(B) Internet Explorer.
(C) Mozilla Firefox.
(D)	 Google	Chrome.
(E) Opera Web Browser.

Com relação aos processadores de texto BrOffice 
Writer 3.3 e Microsoft Word 2010 (instalação 
padrão português – Brasil), assinale a alternativa 
INCORRETA.
Obs.: A utilização do caractere + é apenas para 
interpretação.

(A)	 Ctrl	+	A	é	um	atalho	usado	para	Abrir	no	Word.

Um usuário de um computador copiou uma foto 
de um site (servidor web) para seu computador. O 
processo feito por esse usuário foi

(A)	 Upload.
(B) Compactação de arquivo.
(C) Phishing.
(D) Backup.
(E) Download.

Sobre noções de segurança de computador, assinale 
a alternativa correta.

(A)	 No	 Sistema	 Operacional	 Windows	 7,	 o	 aplicativo	
antivírus	Avast		vem	originalmente	ativo	e	localiza-se	em	
acessórios.

(B)	 O	Sistema	Operacional	Linux	é	imune	a	vírus.
(C)	 Um	 sistema	 de	 Antivírus	 (Software)	 tem	 por	 função	

localizar o arquivo contaminado com vírus e enviá-lo 
para a lixeira do computador.

(D) O software antivírus instalado em um computador deve 
ser sempre atualizado devido ao constante surgimento 
de novos vírus.

(E)	 A	única	maneira	de	eliminar	um	vírus	de	um	computador	
é	formatando	o	seu	HD	(Disco	rígido).

Um usuário de computador com o Sistema 
Operacional Windows 7 (instalação padrão 
português – Brasil) deseja excluir um documento 
definitivamente sem que o mesmo passe pela lixeira. 
Assinale a combinação de teclas que irá possibilitar 
essa ação após o documento estar selecionado.
Obs.: A utilização do caractere + é apenas para 
interpretação.

(A)	 Ctrl	+	Delete

Considere a figura a seguir, que ilustra parte de uma planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 (instalação padrão 
português – Brasil). Nesta planilha, foi inserida na célula F4 uma fórmula, conforme mostrado na imagem. O valor 
obtido na referida célula será:

(A)	 7,5
(B) 0
(C)	 8
(D) 7
(E)	 #VALOR

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 19
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L E G I S L A Ç Ã O

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29
(B)	 Ctrl+	B	é	um	atalho	usado	para	colocar	em	Negrito	no	

Writer.
(C)	 Ctrl	+	J	é	um	atalho	usado	para	Justificar	no	Word.
(D)	 F7	 é	 um	 atalho	 usado	 para	 verificar	 Ortografia	 e	

Gramática.
(E)	 Ctrl	+	L	é	um	atalho	usado	para	Localizar	no	Writer.

De acordo com o que expressamente dispõe 
a Constituição Federal, no que se refere à 
Administração Pública e suas disposições gerais, a 
administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios

(A)	 de	 legalidade,	 impessoalidade,	moralidade,	publicidade	
e	eficiência.

(B)	 de	legalidade,	pessoalidade,	motivação	e	eficácia.
(C) de moralidade, impessoalidade, sigilo dos atos e 

arbitrariedade.
(D)	 de	legalidade,	pessoalidade,	sigilo	dos	atos	e	eficácia.
(E) de moralidade, impessoalidade, motivação e sigilo dos 

atos.

De acordo com a Constituição Federal, no que tange 
às disposições gerais da Administração Pública, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 É	vedada	qualquer	acumulação	remunerada	de	cargos	
públicos.

(B)	 É	possível	qualquer	acumulação	remunerada	de	cargos	
públicos.

(C)	 É	 possível	 a	 acumulação	 de	 dois	 cargos	 públicos	 de	
professor, quando houver compatibilidade de horários.

(D)	 Somente	é	possível	acumulação	de	cargos	públicos	de	
professor.

(E)	 É	possível	a	acumulação	de	dois	ou	mais	cargos	públicos	
de professor, independentemente de qualquer condição.

De acordo com a Lei 8.112/90, no que se refere à 
Posse e ao Exercício dos cargos públicos, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 É	de	trinta	dias	o	prazo	para	o	servidor	empossado	em	
cargo	público	entrar	em	exercício,	contados	da	data	da	
posse.

(B)	 É	de	quinze	dias	o	prazo	para	o	servidor	empossado	em	
cargo	público	entrar	em	exercício,	contados	da	data	da	
posse.

(C)	 É	de	quinze	dias	o	prazo	para	o	servidor	empossado	em	
cargo	público	entrar	em	exercício,	contados	da	data	da	
nomeação.

(D)	 É	de	trinta	dias	o	prazo	para	o	servidor	empossado	em	
cargo	público	entrar	em	exercício,	contados	da	data	da	
aprovação	no	concurso	público.

(E)	 É	de	sessenta	dias	o	prazo	para	o	servidor	empossado	
em	cargo	público	entrar	em	exercício,	contados	da	data	
da posse.

De acordo com a Lei 9.784/99, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta a(s) correta(s).

I. A Administração deve anular seus próprios 
atos, quando eivados de vício de legalidade, e 
pode revogá-los por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos.

II. O direito da Administração de anular os atos 
administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em 
cinco anos, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada má-fé.

III. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o 
prazo de decadência contar-se-á da percepção 
do primeiro pagamento.

IV. Em decisão na qual se evidencie não 
acarretarem lesão ao interesse público nem 
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem 
defeitos sanáveis poderão ser convalidados 
pela própria Administração.

(A)	 Apenas	I.
(B)	 Apenas	II	e	III.
(C)	 Apenas	I	e	IV.
(D)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.
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descrição de documentos.
 

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

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Considera-se                    ____________o conjunto de 
procedimentos e operações técnicas referentes à sua 
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento 
em fase corrente e intermediária, visando a sua 
eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

(A)	 gestão	de	documentos
(B) avaliação de documentos
(C) arranjo de documentos
(D)	 classificação	de	documentos
(E) destinação de documentos

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
De acordo com a lei no 5.433, de 8 de maio de 
1968, que regulamenta a microfilmagem de 
documentos oficiais, a incineração dos documentos 
microfilmados ou sua transferência para outro local 
far-se-á mediante ___________________________.

(A)	 ata,	assinada	por	autoridade	competente
(B) ofício de autoridade competente e registro em livro 

próprio
(C) lavratura de termo em registro próprio
(D) ata assinada por autoridade competente
(E) lavratura de termo, por autoridade competente, em livro 

próprio

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
_______________ são as ferramentas utilizadas para 
descrever um arquivo, ou parte dele, tendo a função 
de orientar a consulta e de determinar com exatidão 
quais são e onde estão os documentos.

(A)	 Tabela	de	temporalidade
(B)	 Guia	de	recolhimento
(C) Instrumentos de pesquisa
(D) Quadro de fundos
(E)	 Preenchimento	das	fichas

Fixa a identidade do documento, relativamente a 
seu produtor. Por este princípio, os arquivos devem 
ser organizados em obediência à competência e às 
atividades da instituição ou pessoa legitimamente 
responsável pela produção, acumulação ou guarda 
dos documentos. Arquivos originários de uma 
instituição ou de uma pessoa devem manter a 
respectiva individualidade, dentro de seu contexto 
orgânico de produção, não devendo ser mesclados 
a outros de origem distintas. O excerto apresentado 
refere-se ao 

(A)	 Princípio	da	organicidade.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. De acordo com a Lei n° 6.546, de 4 
de julho de 1978, que dispõe sobre a regulamentação 
das profissões de arquivista e de técnico de arquivo, 
são atribuições dos técnicos de arquivo: 

(   ) recebimento, registro e distribuição dos 
documentos, bem como controle de sua 
movimentação.

(   ) classificação, arranjo, descrição e execução 
de demais tarefas necessárias à guarda e 
conservação dos documentos, assim como 
prestação de informações relativas aos 
mesmos.

(   ) preparação de documentos de arquivo para 
microfilmagem e conservação e utilização de 
microfilme.

(   ) preparação de documentos de arquivo para 
processamento eletrônico de dados.

(   ) orientação quanto à classificação, arranjo e 

De acordo com a Lei 11.892/08, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. O Colégio Pedro II é instituição federal de 
ensino, pluricurricular e multicampi, vinculada 
ao Ministério da Educação e especializada na 
oferta de educação básica e de licenciaturas.

II. O Colégio Pedro II possui natureza jurídica 
de empresa pública que, embora não seja 
detentora de autonomia administrativa, 
patrimonial, financeira, possui autonomia 
didático-pedagógica e disciplinar.

III. O Colégio Pedro II é equiparado aos 
institutos federais para efeito de incidência 
das disposições que regem a autonomia e 
a utilização dos instrumentos de gestão do 
quadro de pessoal e de ações de regulação, 
avaliação e supervisão das instituições e dos 
cursos de educação profissional e superior.

IV. As unidades escolares que atualmente 
compõem a estrutura organizacional do 
Colégio Pedro II passam de forma automática, 
independentemente de qualquer formalidade, 
à condição de campi da instituição.

(A)	 Apenas	I.
(B)	 Apenas	II	e	III.
(C)	 Apenas	I	e	IV.
(D)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 30

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S
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(B) Princípio da unicidade.
(C) Princípio da indivisibilidade ou integridade.
(D) Princípio da proveniência.
(E) Princípio da cumulatividade.

Guarda de documentos em mobiliário ou 
equipamentos próprios, em áreas que lhes são 
destinadas. Qual o nome desse procedimento?

(A)	 Acondicionamento.
(B)	 Armazenamento.
(C)	 Arquivamento.
(D) Suporte.
(E) Caixa-arquivo.

Qual o instrumento de pesquisa elaborado no nível 
dos fundos, séries e coleções tendo como base de 
descrição as unidades documentais?

(A)	 Guia.
(B) Inventário.
(C) Catálogo.
(D) Índice seletivo.
(E) Índice.

De acordo com a lei que regula o acesso a 
informações (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

(   )  Informação: dados, processados ou não, 
que podem ser utilizados para produção e 
transmissão de conhecimento, contidos em 
qualquer meio, suporte ou formato.

(   ) Documento: unidade de registro de 
informações, qualquer que seja o suporte ou 
formato.

(   ) Informação sigilosa: aquela submetida 
temporariamente à restrição de acesso 
público em razão de sua imprescindibilidade 
para a segurança da sociedade e do Estado. 

(   ) Informação pessoal: aquela relacionada à 
pessoa natural identificada ou identificável. 

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

Em relação à utilização da fotográfica, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e 
assinale a alternativa com a sequência correta.

(   ) O autor de obra fotográfica tem direito a 
reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas 
as restrições à exposição, reprodução e 
venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos 

de autor sobre a obra fotografada, se de artes 
plásticas protegidas.

(   ) A fotografia, quando utilizada por terceiros, 
indicará de forma legível o nome do seu autor.

(   ) É vedada a reprodução de obra fotográfica 
que não esteja em absoluta consonância com 
o original, salvo prévia autorização do autor.

(   ) A reprodução e adaptação de fotografia é livre 
e não está contida na Lei de Direitos Autorais 
(Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013).

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

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
___________________ é um conjunto de ações 
estabilizadoras que visam desacelerar o processo 
de degradação de documentos ou objetos, por meio 
de controle ambiental e de tratamentos específicos 
(higienização, reparos e acondicionamento).

(A)	 Preservação
(B) Restauração
(C) Higienização
(D) Conservação
(E) Monitoração

Como se denomina a configuração que assume um 
documento de acordo com a disposição e a natureza 
das informações nele contidas? Ex.: boletim, 
certidão, declaração, relatório etc.

(A)	 Espécie.
(B) Suporte.
(C)	 Gênero.
(D) Formato.
(E) Forma.

As condições do atendimento (horários, 
equipamentos, restrições legais etc.) e dos acervos 
(organização de antigos acervos, incorporação de 
novos documentos etc.) modificam-se com muita 
frequência. Assim, a elaboração deste instrumento 
não pode ser vista como uma atividade definitiva. É 
necessário programar-se para as atualizações. Em 
qual instrumento de pesquisa deve-se considerar 
a informação disposta, extremamente sumária e 
efêmera? 

(A)	 Índice.
(B)	 Guia.
(C) Inventário.
(D) Catálogo.
(E) Catálogo seletivo.

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42
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O elemento de identificação do lugar de produção 
de um documento é a

(A)	 data	limite.
(B) data tópica.
(C) data de produção.
(D) data de acumulação.
(E) data de acesso.

Como denomina-se a qualidade segundo a qual os 
arquivos refletem a estrutura, funções e atividades 
da entidade produtora/acumuladora em suas 
relações internas e externas? 

(A)	 Imparcialidade.
(B)	 Autenticidade.
(C) Naturalidade.
(D) Organicidade.
(E)	 Autenticidade.

Relacione o tipo de arquivo correspondente para 
cada finalidade descrita e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

1. Arquivo corrente.
2. Arquivo intermediário e/ou central.
3. Arquivo permanente.
4. Arquivo especializado.

(   ) Final de vigência; documentos que 
aguardam prazos longos de prescrição 
ou precaução;  raramente consultados; 
aguardam a destinação final: eliminação ou 
guarda permanente.

(   ) Documentos vigentes, frequentemente 
consultados.

(   ) Documentos que perderam a vigência 
administrativa, porém são providos de 
valor secundário ou histórico-cultural.

(   ) No qual o acervo tem uma ou mais 
características comuns, como natureza, 
função ou atividade da entidade produtora, 
tipo, conteúdo, suporte ou data dos 
documentos, entre outros.

(A)	 1	–	2	–	3	–	4.
(B)	 4	–	2	–	3	–	1.
(C)	 2	–	1	–	4	–	3.
(D)	 1	–	3	–	2	–	4.
(E)	 2	–	1	–	3	–	4.

Em relação aos direitos autorais, assinale a 
alternativa correta correspondente ao conceito de 
contrafação.

(A)	 Oferecimento	 de	 obra	 literária,	 artística	 ou	 científica	
ao	conhecimento	do	público,	com	o	consentimento	do	
autor.

(B) Cópia de um ou vários exemplares de uma obra 

literária,	artística	ou	científica	ou	de	um	fonograma.
(C) Obra que não haja sido objeto de publicação.
(D)	 A	reprodução	não	autorizada.
(E) Obra a que se publica após a morte do autor.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
A avaliação de documentos de arquivo é uma 
etapa decisiva no processo de implantação de 
políticas___________________.

(A)	 de	classificação	de	documentos
(B) de gestão de documentos
(C) de produção de documentos
(D)	 de	destinação	final	de	documentos
(E) de manuseio e uso de documentos

Conjunto de documentos resultante do exercício 
de uma mesma competência, função ou atividade, 
documentos estes que têm idêntico modo de 
produção, tramitação e resolução. O conceito 
apresentado refere-se à

(A)	 espécie	documental.
(B) tipologia documental.
(C)	 série	documental.
(D) fundo.
(E) unidade documental.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
O objetivo da _________________é, basicamente, 
dar visibilidade às funções e às atividades do 
organismo produtor do arquivo, deixando claras 
as ligações entre os documentos.

(A)	 descrição
(B) indexação
(C) ordenação
(D)	 classificação
(E) notação

Sobre os cuidados especiais que devem ser 
considerados em exposições de materiais de 
arquivo de curto, médio e longo tempo, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta.

(   ) Não expor um objeto valioso por muito 
tempo.

(   ) Manter o nível de luz o mais baixo possível.
(   ) Não colocar lâmpadas dentro de vitrines.
(   ) Certificar-se de que as vitrines sejam 

feitas de materiais que não danifiquem os 
documentos.

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

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

QUESTÃO 43


