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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018

AGENTE LEGISLATIVO
INSTRUÇÕES PARA A PROVA ESCRITA


Este caderno é composto por 60 questões de múltipla escolha, cada uma contendo apenas uma
alternativa correta.



Verifique se o caderno contém todas as folhas e se as imagens ou gráficos estão plenamente legíveis.
Caso haja algum problema, comunique imediatamente ao fiscal da sala.



Utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul para preencher sua FOLHA DE RESPOSTAS.



NÃO HAVERÁ TROCA DE FOLHA DE RESPOSTAS. Portanto, leia atentamente as instruções contidas nela
e tenha muita atenção ao preencher as alternativas selecionadas.



As alternativas com rasura ou dupla marcação na Folha de Respostas serão consideradas INCORRETAS.



A prova terá duração de 4 HORAS, já contado o tempo para preenchimento da Folha de Respostas.



O candidato somente poderá retirar-se depois de transcorridas DUAS HORAS, tempo mínimo de
permanência na sala.



Ao terminar sua prova, o candidato poderá levar o seu caderno de questões.

A divulgação do gabarito será feita a partir do dia 07/05/2018,
www.indepac.org.br/concursos/ e/ou www.camaraguaruja.sp.gov.br

BOA SORTE!

através

do

site

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I – para as questões de 01 a 08.

pouco, esse município tem menos incidência de corrupção do que
um município similar onde homens ganham por pouco.
FERRAZ, Cláudio. “Por que temos tão poucas mulheres na política e por
que isso importa” (Fragmento). Disponível
em: <https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2018/Por-quetemos-t%C3%A3o-poucas-mulheres-na-pol%C3%ADtica-e-porque-isso-importa>. Acesso em 27/3//2018.

O Brasil é um dos países com mais baixa representatividade
feminina. E o impacto disso nas políticas públicas é enorme – e
problemático. O assassinato da vereadora Marielle Franco na

1.

semana passada sacudiu o Brasil e trouxe à tona discussões

(A) defender que, quando o assunto é política, as
mulheres são mais eficientes que os homens, embora
sejam sub-representadas.
(B) alertar para a baixa representatividade das mulheres,
sustentando, a partir de exemplos e pesquisas, o
impacto negativo desse fato nas políticas públicas.
(C) informar sobre alguns exemplos do êxito de mulheres
na política, mas não apresenta uma opinião clara
sobre o assunto discutido.
(D) desconstruir a ideia da importância da
representatividade ao apontar um alcance específico
da presença das mulheres na política.
(E) apresentar uma crítica ao machismo presente na
sociedade, o qual dificulta o acesso das mulheres a
postos significativos na gestão pública.

acaloradas, não só sobre violência e crime organizado, mas
também sobre a (falta de) representatividade feminina na política
brasileira.
(...)
Mas por que isso importa? (...) A eleição de políticas
mulheres não muda só o tipo de gasto público, mas também gera
efeitos significativos sobre resultados de saúde e educação. As
economistas Sonia Bhalotra e Irma Clots-Figueras estudaram o
efeito de eleições para assembleias estaduais na Índia. Elas
olharam para o caso das eleições distritais onde homens e
mulheres tiveram votações muito apertadas - lugares em que

2.

homens ou mulheres ganharam por pouco. Elas descobriram que,

redução significativa na taxa de mortalidade infantil neonatal.
Além disso, localidades que elegem mais mulheres têm uma
maior proporção de crianças que terminam o ensino fundamental.
Parte desses efeitos obtidos com a eleição de líderes
mulheres vem do fato que elas gastam de forma diferente e focam
em políticas públicas que enfatizam saúde e educação. Mas outra
coisa que explica a diferença nos resultados é que, na média,
mulheres são menos corruptas no poder (quantas mulheres estão
condenadas pela operação Lava Jato?). Os economistas David

corrupção desenvolvido pelo Banco Mundial para analisar a
associação entre representatividade política feminina e corrupção
entre países. Eles mostram que, quanto maior a proporção de
mulheres no parlamento, menor é o índice de corrupção de um
país. Esses resultados são corroborados pelas economistas
Fernanda Brollo e Ugo Troiano num estudo que analisa o
impacto da eleição de uma prefeita mulher sobre a corrupção
municipal no Brasil. Usando dados das auditorias da
Controladoria Geral da União, elas mostram que quando há uma
eleição apertada entre homens e mulheres, e a mulher ganha por
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Assinale a alternativa que apresenta uma adequada reescrita
das ideias iniciais do primeiro parágrafo, considerando a
modalidade escrita padrão da Língua Portuguesa.
(A) O impacto da representatividade feminina nas
políticas públicas no Brasil – uma das mais baixas
entre todos os países – são enormes.
(B) No Brasil, um dos países com mais baixa
representatividade feminina, sente o enorme impacto
disso nas políticas públicas.
(C) Dentre os países com mais baixa representatividade
feminina, o Brasil, sente o impacto enorme disso nas
políticas públicas.
(D) É enorme o impacto nas políticas públicas da
representatividade feminina, muito baixas no Brasil.
(E) O Brasil sente, nas políticas públicas, um enorme
impacto decorrente da baixíssima representatividade
feminina no país.

em assembleias estaduais que elegeram mais mulheres, há uma

Dollar, Raymond Fisman, e Roberta Gatti usaram um índice de

Pela leitura do texto, percebe-se sua intenção de

3.

Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita coerente
com as ideias do último período do segundo parágrafo,
considerando a modalidade escrita padrão da Língua
Portuguesa.
(A) Quanto mais mulheres são eleitas em uma localidade,
maior o número de crianças concluintes do ensino
fundamental.
(B) Localidades elegem mais mulheres, à medida que
aumenta a proporção de crianças no ensino
fundamental.
(C) Enquanto mais mulheres se elegem em uma
localidade, mais as crianças terminam o ensino
fundamental.
(D) Uma maior proporção de crianças termina o ensino
fundamental uma vez que localidades elegem mais
mulheres.
(E) As mulheres são eleitas em uma localidade conforme
aumenta a proporção de crianças que terminam o
ensino fundamental.
2

4.

Com a transposição do terceiro período do segundo
parágrafo do texto (“As economistas [...] na Índia) para a
voz passiva analítica, a forma verbal que surge é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5.

No segundo parágrafo, o uso do pronome destacado em
“onde homens e mulheres tiveram (...)” mostra-se
incompatível com a prescrição gramatical para textos da
modalidade escrita formal da Língua Portuguesa. Para
atender a essa modalidade, poder-se-ia substituir esse
pronome por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6.

terem sido estudadas.
foi estudado.
ter sido estudado.
foram estudadas.
estudaram-se.

cujos.
de que.
em que.
as quais.
pelas quais.

As frases apresentadas após as setas nas assertivas a seguir
propõem um reposicionamento das expressões destacadas
nos fragmentos originais do texto. Analise-as:
I.

II.

III.

“Além disso, localidades que elegem mais mulheres
têm uma maior proporção de crianças (...)”
→ Localidades que elegem mais mulheres têm, além
disso, uma maior proporção de crianças (...)
“(...) outra coisa que explica a diferença nos
resultados é que, na média, mulheres são menos
corruptas”
→ outra coisa que explica a diferença nos resultados
é que mulheres na média são menos corruptas.
“Os economistas (...) usaram um índice de corrupção
desenvolvido pelo Banco Mundial para analisar a
associação entre representatividade política
feminina e corrupção entre países.”
→ Os economistas usaram, para analisar a associação
entre representatividade política feminina e
corrupção entre países, um índice de corrupção
desenvolvido pelo Banco Mundial.

As reescritas propostas mantêm a coerência com a frase
original em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
7.

I, apenas.
II e III, apenas.
II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.

“Parte desses efeitos obtidos com a eleição de líderes
mulheres vem do fato que elas gastam (...)”
Considerando a prescrição gramatical para textos escritos
na modalidade formal da Língua Portuguesa, o verbo acima
destacado pode ser substituído por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3

decorrem.
é oriunda.
provém.
derivam.
origina.

8.

A preposição “com”, utilizada na primeira frase do terceiro
parágrafo, assume no texto valor semântico equivalente à
utilizada em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O ouro amolece com o fogo.
Com Deus me deito, com Deus me levanto.
Deve-se rir com alguém, não de alguém.
Saio do hotel com o sol já alto.
Aproximou-se da cena do crime com calma.

Texto II – para as questões de 9 a 15.
A comediante americana Tina Fey, criadora da série "30
Rock", publicou recentemente sua autobiografia ("Bossypants",
editora Reagan Arthur, inédito no Brasil). No livro, Tina dedica
quase um capítulo inteiro ao Photoshop. O que se pergunta é:
como equacionar a crítica à pressão para que toda mulher seja
jovem, magra e bonita, com o onipresente programa de
computador, que a deixa jovem, magra e bonita, toda vez que
aparece numa revista?
Mais ainda: sendo humorista, e, portanto, tendo por ofício
mostrar o que há de ridículo e humano por trás da pompa, da
empáfia, da hipocrisia e demais tapumes, não estaria ela
cometendo falsidade ideológica, ao sair em ensaios fotográficos
com as orelhas de abano aplainadas e os pés de galinha
surrupiados digitalmente?
Acredito que tais dúvidas vão além do universo das
celebridades, das feministas ou dos humoristas. Afinal, desde que
trocamos o balcão da padaria pelo salão bem mais amplo das
mídias sociais, nos transformamos em pequenos personagens
numa enorme competição midiática. O que é o perfil no
Facebook senão a capa da sua revista? O que é o Twitter, senão
sua coluna? O Instagram, sua galeria, o blog, seu jornal. E,
ninguém querendo mostrar orelhas de abano ou pés de galinha,
seja no rosto, seja na alma, vivemos num mundo cada vez mais
retocado.
Por trás da falsa descontração dos tuítes, podemos ver as
piadas encolhendo a barriga, as críticas estufando o peito, as
celulites de nossas inseguranças escondidas sob leves camadas
de sarcasmo. O resultado é uma abundância de opiniões e uma
escassez de vozes. Muita inteligência e pouca sinceridade. Todo
mundo bem protegidinho e parecido, como os corpos corrigidos
no computador. Não quero parecer um desses apocalípticos que
creem que o mundo piora na medida em que a tecnologia avança.
Pelo contrário, parece-me que estamos bem melhor hoje do que
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há 30 ou cem anos, mas é que tenho achado a vida um pouco

11.

chata, as pessoas um tanto falsas — eu, principalmente.

“Afinal, desde que trocamos o balcão da padaria pelo
salão bem mais amplo das mídias sociais, nos
transformamos em pequenos personagens numa enorme
competição midiática.”

Talvez isso não tenha nada a ver com a época, mas seja
fruto da minha idade. Trinta e poucos anos. O idealismo da

A troca das formas destacadas pelas expressões “propor a
troca do balcão” e “ver-se transformado”, mantendo-se
idêntica a flexão verbal presente no trecho original,
implicará o uso, respectivamente, de:

adolescência já se esgotou, a sabedoria da maturidade ainda não
chegou. É nesse hiato que costuma brotar o cinismo, maior de
todos os Photoshops. Agora mesmo, sussurra em meu ouvido que
esse papo de autenticidade é uma bobagem. Que a verdade é

(A) propomos a troca
transformados
(B) propusemos a troca
transformados
(C) propômos a troca
transformados
(D) propusémos a troca
transformados
(E) propusémos a troca
transformados

apenas mais um equívoco do século 20 ou da juventude (...).
Promete, em troca de uma ilusão puída e dois ou três sonhos não
realizados, seu pacote completo: agilidade nas relações, rapidez
nas

decisões,

uma

vida

tranquila

e

vazia.

No fundo, a proposta mefistotélica do cinismo é a mesma questão
de Tina Fey, diante do Photoshop, e a mesma que temos que
responder, a cada vez que abrimos a boca ou postamos uma
informação nas redes sociais: afinal, o que queremos, dizer a

Releia este trecho:

12.

I.

II.

pergunta sincera.
Prata, A. “Photoshop” (texto com adaptações). Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0211201104.htm.
Acesso em 06/04/2017.

9.

De acordo com as ideias do texto, as redes sociais
(A) engendram a verdadeira busca por um padrão de
beleza, antes manifestada fragilmente pelo
Photoshop.
(B) revelam e permitiram que se criticasse a busca por
padrões de beleza como os construídos a partir do
Photoshop.
(C) transformam a busca por um padrão de beleza em um
item irrelevante, se comparado à busca por destaque
nas mídias.
(D) equiparam-se ao Photoshop na medida em que ambos
relacionam-se à busca por uma imagem ideal, livre de
imperfeições.
(E) superam o Photoshop na busca por uma perfeição que
mascare defeitos de qualquer ordem.

10.

Releia este trecho:
“ninguém querendo mostrar orelhas de abano ou pés de
galinha, seja no corpo seja na alma, vivemos num mundo
cada vez mais retocado”
A oração destacada está em uma forma reduzida,
exprimindo, no contexto, valor semântico de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

causa.
tempo.
concessão.
adição.
modo.
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balcão

/

nos

vimos

do balção / nos vimos
do balcão

/ nos vemos

no balcão / nos vemos
do balcão / nos vimos

Analise as seguintes assertivas:

verdade ou aparecer bem na foto? É uma pergunta ingênua,
sussurra alguém ao meu lado. Talvez. Mas garanto que é uma

no

III.

Em “que a deixa jovem, magra e bonita” (1º
parágrafo), o pronome destacado pode ser substituído
por “a qual”.
Em
“nos
transformamos
em
pequenos
personagens”, a ênclise do pronome daria origem à
forma transformamo-nos. (3º parágrafo)
Em “É nesse hiato que costuma brotar o cinismo” a
expressão destacada pode ser substituída por “neste”.
(último parágrafo)

Considerando as orientações da prescrição gramatical no
que se refere a textos escritos na modalidade padrão da
Língua Portuguesa, está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.

13 . Analise as seguintes formulações frasais:
I.
II.
III.

É preferível render-se às aparências do que viver no
anonimato.
Custa ao cronista aceitar como naturais os problemas
que lhe vêm à mente.
É difícil para o cronista assistir ao espetáculo artificial
das mídias sociais, do qual ele discorda.

Considerando as orientações da prescrição gramatical no
que se refere a textos escritos na modalidade padrão da
Língua Portuguesa, há adequada formulação em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
II, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.
I, II e III.
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14.

No trecho “Promete, em troca de uma ilusão puída e dois
ou três sonhos não realizados, seu pacote completo”
(último parágrafo), o pronome destacado tem como
referente
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

15.

época.
idealismo.
adolescência.
cinismo.
Photoshop.

Como na palavra “surrupiados”, está correto o uso da letra
u destacada em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

19.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
20.

acustumar.
cubrir.
mágua.
nódua.
entupir.

Alison, Renato e Silvio são motorista, mecânico e pedreiro,
não necessariamente nessa ordem. Comparando a idade dos
três, o pedreiro, que é o melhor amigo de Renato, é o mais
novo. Sabendo-se também que o mecânico é mais novo do
que Silvio, é necessariamente correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17.

18.

9 dias.
10 dias.
12 dias.
15 dias.
18 dias.

Na figura a seguir, temos o quadrado ABCD, o ponto E é o
ponto médio de ̅̅̅̅
𝐴𝐵 e o ponto G é o centro do quadrado. Se
a área da região escura é 144 dm2, então o perímetro do
quadrado ABCD, em decímetros, é igual a

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
5

Renato é motorista.
Silvio é mais novo que o motorista.
Alison é pedreiro.
Silvio é mecânico.
Renato é pedreiro.

Numa editora, 9 digitadores, trabalhando 6 horas por dia,
digitaram 4/7 de um determinado livro em 16 dias. Então 3
desses digitadores foram deslocados para um outro serviço,
e os restantes passaram a trabalhar 9 horas por dia na
digitação desse livro. Mantendo-se a mesma produtividade,
para completar a digitação do referido livro, após o
deslocamento dos 3 digitadores, a equipe remanescente terá
de trabalhar ainda
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

21.

76.
84.
90.
92.
96.

6,0.
6,5.
7,0.
7,2.
7,5.

Um capital foi aplicado a taxa de juros simples de 60% ao
ano durante 8 meses e, em seguida, o montante produzido
foi aplicado a 48% ao ano durante 6 meses, rendendo R$
1.680,00. O valor do capital inicial era
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

23.

R$ 32.000,00.
R$ 30.000,00.
R$ 28.000,00.
R$ 26.000,00.
R$ 25.000,00.

Um tanque na forma de um paralelepípedo tem as
dimensões de 120 cm x 150 cm x 60 cm e está totalmente
cheio de água. Um furo nesse tanque permitiu que a água
escoasse e o tanque esvaziasse completamente após 2 horas
e meia. A vazão em que a água saiu do furo, em
dm3/minuto, foi de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

22.

3,0%.
3,5%.
4,0%.
4,5%.
5,0%.

Elaine e Lucas são sócios numa empresa e devem dividir o
lucro de R$ 6.435,00. Sabendo que Elaine entrou com
capital de R$ 53.800,00, o lucro do Lucas foi de R$
2.400,00 e que os lucros são diretamente proporcionais ao
capital investido, pode-se afirmar que Lucas participou
com o capital de aproximadamente
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

MATEMÁTICA
16.

Se aplicarmos, a juros simples, uma determinada quantia
durante nove meses, o montante seria de R$ 5.620,00. Caso
a aplicação durasse 15 meses, o montante seria de R$
6.700,00. A taxa de juros simples mensal empregada foi de

R$ 7.000,00.
R$ 6.500,00.
R$ 6.000,00.
R$ 5.400,00.
R$ 5.000,00.

Jamile, Jéssica e Janete são irmãs e percorrem um circuito
circular com as suas bicicletas. Num determinado dia, todas
partiram ao mesmo tempo, do mesmo ponto e com o
mesmo sentido. Jamile faz o percurso em 12 minutos, a
Jéssica em 9 minutos e a Janete em 8 minutos. Com base
nessas informações, no momento em que as três ciclistas se
reencontrarem novamente no ponto de partida pela primeira
vez, a quantidade de voltas dadas por Janete será igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

9.
8.
7.
6.
5.
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24.

A cada ano que passa, o valor de um notebook diminui 20%
em relação ao seu valor no ano anterior. Um notebook que
foi comprado há 3 anos custa, hoje, R$ 1.792,00, então o
valor da compra desse notebook era
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25.

29.

48.
50.
56.
60.
64.

No Microsoft Word, a adoção da formatação com
marcadores em um texto pode indicar, entre outras coisas,
(A) atalhos do texto, indicando automaticamente onde
cada termo pode ser encontrado.
(B) cálculos externos e avançados, como integrais e
derivados.
(C) número da página, pois sumariza automaticamente a
quantidade de página, bem como seu conteúdo.
(D) uma lista de tópicos, pois cria uma espécie de lista
com um recuo aumentado.
(E) destaques no texto, pois muda a cor de fundo.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
26.

No Microsoft Excel, a ferramenta “Quebrar Texto
Automaticamente” faz com que
(A) o texto seja enviado para a próxima célula.
(B) o texto seja apresentado todo dentro de uma única
célula, em várias linhas se necessário.
(C) o texto seja separado de números e formatações
anteriores.
(D) o texto seja desmembrado e separado em diversas
células adjacentes.
(E) o texto seja quebrado em sílabas, o que ajuda na
confecção de novas funções.

R$ 3.800,00.
R$ 3.500,00.
R$ 3.400,00.
R$ 3.200,00.
R$ 3.000,00.

Numa prova de 96 testes, Lucas teve 40% de respostas
corretas a mais do que de respostas erradas. Cada resposta
era certa ou errada e Lucas respondeu a todas as questões.
Assinale a quantidade de respostas que ele acertou.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28.

Considere a seguinte validação de dados aplicada à célula
B2:
30.

No Microsoft Word, a ferramenta Letra Capitular
(A) analisa todas as fontes adotadas no texto que usem a
letra selecionada.
(B) substitui todas as letras de um determinado parágrafo
por outra.
(C) agrega todas as palavras que levam aquela letra.
(D) cria uma letra maiúscula grande no início do
parágrafo.
(E) insere trechos de conteúdos reutilizáveis a palavras
que usem aquela letra.

31.

(A) Criar uma lista de vários níveis para organizar itens
ou criar uma estrutura de tópicos; mudar a cor do
texto; distribuir o texto uniformemente entre as
margens.
(B) Criar uma estrutura de tópicos; destacar o texto
realçando-o com uma cor; centralizar o texto.
(C) Criar uma lista com marcadores; aplicar um efeito de
texto como sombra ou brilho; alterar espaçamentos
entre as linhas do texto ou entre parágrafos.
(D) Criar uma lista com marcadores; destacar o texto
realçando-o com uma cor; alterar espaçamentos entre
as linhas do texto ou entre parágrafos.
(E) Criar uma lista numerada; mudar a cor do texto;
mover o parágrafo para mais perto ou mais longe da
margem.

A validação de dados para a célula B2 não permitirá a
inserção dos nomes
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
27.

Bianca, Carla e Daiane.
Carla, Fátima e Helena.
Bianca, Fátima e Gabriela.
Carla, Eliane e Gabriela.
Bianca, Fátima e Helena.

A ferramenta que mantém uma parte da planilha visível,
enquanto o restante da planilha é percorrido é chamada de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Formatação Condicional.
Congelar Painéis.
Fixar Linhas e Colunas.
Congelar Células.
Quebra de página.
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Assinale a alternativa que apresenta as funções dos
respectivos botões abaixo, do MS Word.

32.

No Microsoft Windows, a tecla  abre
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Meu Computador.
Gerenciador de Tarefas.
Meus Documentos.
Menu Iniciar.
Painel de Controle.
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33.

34.

Considerando os principais navegadores web, assinale a
alternativa correta.
(A) Pressionar Ctrl+F5 abre a última página acessada no
dia anterior.
(B) Utilizar guias anônimas permite ao usuário navegar
apenas em páginas do governo e páginas de serviços
públicos.
(C) Adicionar páginas aos Favoritos cria atalhos para
páginas, permitindo o fácil acesso numa eventual
necessidade, sem precisar recorrer a sites de busca.
(D) Um complemento básico e fundamental do Mozilla
Firefox é o desfragmentador de disco, que apaga
dados e informações de páginas indesejadas.
(E) Pressionar Ctrl+Shift+I abre as opções de
manipulação de página. Pressionar novamente o
comando abre a guia de Downloads.

38.

39.

Considere as afirmativas abaixo:

II.

III.

Os documentos de arquivos devem ser guardados em
estantes, armários ou prateleiras apropriados
exclusivamente ao seu suporte.
As caixas de arquivos devem ser resistentes ao
manuseio, ao peso dos documentos e à pressão, caso
tenham de ser empilhadas.
Em documentos que são juntados com frequência e
para melhorar a preservação do papel, faz-se
necessário o uso de clipe metálico.

É correto o que se afirma apenas em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.
II.
III.
I e II.
II e III.

A digitalização é o processo de escaneamento que permite
a transformação dos documentos de papel ou microfilme
para imagem digital. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o seu processo básico.
e
e
e
e
e

Sobre o Princípio da Proveniência, assinale a alternativa
correta.
(A) Prevê a possibilidade de misturas entre documentos
de um fundo de arquivo, pois é opcional manter a
individualidade dos arquivos originários de uma
instituição pública ou de qualquer pessoa.
(B) Indica que os documentos de um fundo de arquivo
devem ser organizados em obediência à competência
e às atividades da instituição ou pessoa responsável
unicamente pela produção dos documentos.
(C) Subsidia a concepção arquivística atual predominante
de não mais classificar documentos por assunto,
considerando o fundo ao qual o documento pertence.
(D) Possibilita a eliminação total das dispersões dos
documentos em qualquer fase em que se encontrem,
com o auxílio dos instrumentos de pesquisa
adequados.
(E) A sua aplicação é um dos meios de garantir tanto a
integridade administrativa dos arquivos quanto o
pleno valor de testemunho de um fundo.

Em informática, é considerado um tipo de unidade de
armazenamento o hardware
(A) processador.
(B) mouse.
(C) carregador.
(D) pen drive.
(E) hub USB.

I.

luz.
poeira.
umidade.
insetos.
temperatura.

(A) Coleta, preparação, indexação, digitalização
entrega.
(B) Preparação, coleta, digitalização, indexação
entrega.
(C) Digitalização, indexação, coleta, preparação
entrega.
(D) Indexação, coleta, preparação, digitalização
entrega.
(E) Coleta, preparação, digitalização, indexação
entrega.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
36.

O agente de deterioração de documentos de arquivos que,
além de modificar a estética dos documentos, age de forma
cortante, abrasiva e que também atua no interior da fibra do
papel, pois é absorvido por meio de ligações químicas, se
denomina
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa correta sobre o Microsoft Outlook.
(A) Quando se envia várias vezes a mesma mensagem,
uma forma de economizar tempo é utilizar o recurso
de “Assinatura” para criar uma espécie de modelo
padrão.
(B) Utilizar a ferramenta "Responder a Todos" irá inserir
automaticamente o e-mail da mensagem anterior e o
enviará a todos.
(C) É possível inserir imagens no corpo do texto se a
formatação padrão for "Plain text".
(D) Ao enviar um e-mail como cópia oculta para vários
destinatários, apenas o primeiro a receber será capaz
de ver toda a lista de destinatários.
(E) É sempre obrigatório enviar uma confirmação de
leitura quando se é solicitado, não havendo
possibilidade de pular esse passo.

35.

37.

40.

Bibliotecas e arquivos possuem campos de atuação bem
definidos. Sendo assim, quanto à aquisição e custódia dos
documentos nos arquivos, é correto afirmar que
(A) os documentos existem em numerosos exemplares.
(B) os documentos são colecionados de fontes diversas,
adquiridos por compra ou doação.
(C) a significação documental independe da relação que
os documentos tenham entre si.
(D) os documentos provêm tão só das atividades públicas
ou privadas, servidas pelo arquivo.
(E) os documentos são adquiridos unicamente com
objetivos culturais.
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41.

A tabela de temporalidade é o instrumento de destinação
que determina os prazos em que os documentos devem ser
mantidos nos arquivos correntes e/ou intermediários, ou
recolhidos aos arquivos permanentes, estabelecendo
critérios para microfilmagem e eliminação. Sobre os
critérios que regulam a eliminação de documentos, assinale
a alternativa correta.

45.

(A) Cabe a eles concentrar sob sua custódia, conservar e
tornar acessíveis documentos não-correntes, que
possam tornar-se úteis para fins administrativos,
pesquisas históricas e outros fins.
(B) O arquivo intermediário deverá ser subordinado
técnica e administrativamente ao arquivo
permanente, a fim de manter uniforme a política
arquivística.
(C) São constituídos de documentos em curso ou
frequentemente consultados como ponto de partida
ou prosseguimento de planos, para fins de controle,
para tomada de decisões das administrações, etc.
(D) Os documentos são de sua propriedade, deixando de
ser da administração que o produziu, por isso é vetado
o acesso a esta.
(E) Os
documentos
recolhidos
aos
arquivos
intermediários modificam a classificação que lhes foi
dada no arquivo corrente, recebendo outros símbolos
ou notações.

(A) Não podem ser eliminados documentos de pura
formalidade, como convites, cartas de agradecimento
e outros.
(B) Podem ser eliminados documentos que se tornaram
obsoletos, mesmo que eles representem interesses
para a administração.
(C) Podem ser eliminados documentos cujos textos
estiverem reproduzido em outros ou que tenham sido
impressos em sua totalidade.
(D) Podem ser eliminadas cópias de documentos cujos
originais sejam, preferencialmente, conservados.
(E) Podem ser eliminados documentos mesmo que
provem como a instituição foi organizada e como
funciona.
42.

A principal unidade de arranjo estrutural nos arquivos
permanentes, constituída dos documentos provenientes de
uma mesma fonte geradora de arquivos, denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

43.

44.

46.

processo.
protocolo.
acervo.
fundo.
coleção.

Os documentos, após cumprirem as suas funções, devem
ter o seu destino decidido, seja este a sua eliminação ou
recolhimento. Esta etapa, dentro do protocolo, é conhecida
por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

inspeção.
registro.
autuação.
distribuição.
expedição.
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Assinale a alternativa que apresenta uma forma de escrita
obscura, vazia, que deve ser evitada nas redações oficiais.
(A) Este Juízo considerou inepta a petição inicial depois
de três emendas consecutivas feitas pelo patrono do
autor.
(B) A utilização potencial propicia o reconhecimento da
demanda satisfeita, não omitindo ou calando, mas
antes particularizando, em termos de eficácia e
eficiência, o co-envolvimento ativo de operadores
utentes.
(C) Não se verifica, pois, no caso em questão, a
possibilidade de contratar com essa empreiteira por
meio da dispensa de licitação.
(D) Encaminho os autos de volta a esta ilustre Delegacia
de Polícia para que as seguintes diligências sejam
cumpridas: que as testemunhas sejam reinquiridas na
presença de um advogado; e que se verifique a
ocorrência de outros crimes em concurso material
com o indicado no inquérito.
(E) Cumpre esclarecer, em primeiro plano, que esta
instituição, desde a sua fundação, nunca faltou na
observância dos princípios tanto constitucionais
quanto daqueles inerentes à sua natureza particular,
prezando sempre pela moralidade de seus atos e
objetividade dos seus fins.

Ordenação é a disposição dos documentos de acordo com a
classificação e a codificação dadas. A ordenação alfabética,
em especial, pode gerar dúvidas em algumas situações
específicas, sobretudo quando tiverem de ser ordenados
nomes de pessoas físicas e jurídicas. Nestes casos, são
seguidas as regras clássicas de alfabetação. Assinale a
alternativa correta quanto ao procedimento para
alfabetação.
(A) Nomes de família compostos por substantivo mais
adjetivo, ou unidos por hífen, são considerados no seu
conjunto.
(B) Nomes de família que designam entidades religiosas
(santos ou santas) são desconsiderados.
(C) Nomes que designam grau de parentesco (Filho,
Neto, Sobrinho) devem ser considerados, mesmo se o
nome de família for suficiente para realizar a
ordenação.
(D) Nomes espanhóis têm entrada pelo penúltimo nome
de família.
(E) Eventos (como congressos, reuniões, seminários) têm
entrada pelo número.

Atualmente os arquivos intermediários tornaram-se uma
necessidade reconhecida por administradores e arquivistas.
Sobre tais arquivos, assinale a alternativa correta.

47.

O redator de comunicado oficial dirigido ao Prefeito
deverá, de acordo com o Manual de Redação da Presidência
da República, referir-se a ele como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Digníssimo Sr. Prefeito.
Magnífico Sr. Prefeito.
Excelentíssimo Sr. Prefeito.
Reverendíssimo Sr. Prefeito.
Ilustríssimo Sr. Prefeito.
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48.

Acerca das características da Redação Oficial, de acordo
com o Manual de Redação da Presidência da República,
assinale a alternativa correta.

50.

(A) A redação oficial deve caracterizar-se, entre outras
coisas, pela uniformidade.
(B) A redação oficial deve ser pessoal e utilizar o padrão
culto de linguagem.
(C) A linguagem da redação oficial deve ser hiperformal,
devido ao seu caráter de autoridade, mesmo que o
cidadão médio, de início, não consiga compreendê-la
perfeitamente.
(D) Uma das principais propostas da redação oficial é a
criação de uma forma específica de linguagem
administrativa.
(E) Para fins de comunicação oficial, parte-se do
princípio de que há sempre vários comunicadores e o
receptor dessas comunicações ou é o conjunto dos
cidadãos ou instituições tratados de forma
homogênea, e o ato de comunicação deve se adaptar
às peculiaridades desses grupos.
49.

9

(A) A disponibilização de informações sob a guarda do
Tribunal Superior Eleitoral só poderá ser feita a
cidadão que esteja em situação regular perante a
Justiça Eleitoral.
(B) O serviço de busca e fornecimento da informação e a
reprodução de documentos pelo órgão ou entidade
pública consultada não podem ser cobradas do
solicitante.
(C) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de
acesso a informações aos órgãos e entidades previstos
nesta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o
pedido conter a identificação do requerente e a
especificação da informação requerida.
(D) No caso de indeferimento de acesso a informações ou
às razões da negativa do acesso, poderá o interessado
interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez)
dias a contar da sua ciência, que será dirigido à
autoridade hierarquicamente superior à que exarou a
decisão impugnada, que deverá se manifestar no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
(E) No caso de indeferimento de pedido de
desclassificação de informação protocolado em órgão
da administração pública federal, deverá o requerente
recorrer diretamente à Comissão Mista de
Reavaliação de Informações.

Nos termos da Lei nº 12.527 de 2011, que regula o acesso
à informação, assinale a alternativa correta.
(A) Subordinam-se ao regime dessa lei somente os órgãos
públicos integrantes da administração direta dos
Poderes Executivo, Legislativo – incluindo as Cortes
de Contas – Judiciário e do Ministério Público.
(B) Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber,
às entidades privadas sem fins lucrativos que
recebam, para realização de ações de interesse
público, recursos públicos diretamente do orçamento
ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão,
termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou
outros instrumentos congêneres.
(C) Para os efeitos desta Lei, considera-se documento a
unidade de registro de informações, desde que
manuscrita ou impressa.
(D) É dever do Estado garantir o direito de acesso à
informação, que será franqueada, mediante
procedimentos objetivos e complexos, de forma a
assegurar ao máximo a guarda das informações, em
linguagem de fácil compreensão e exigindo a justa
motivação por parte do solicitante.
(E) As
autarquias,
por
possuírem
autonomia
administrativa e financeira, editarão suas próprias
normas relativas ao acesso à informação, que serão
disciplinadas, no que couber, pelo Código Civil
Brasileiro.

Com relação ao procedimento de acesso à informação, de
acordo com a Lei nº 12.527 de 2011, assinale a alternativa
correta.

51.

Acerca das restrições ao acesso à informação, nos termos
da Lei nº 12.527 de 2011, assinale a alternativa correta.
(A) As informações que puderem colocar em risco a
segurança do Presidente e Vice-Presidente da
República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão
classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até
o término do mandato em exercício ou do último
mandato, em caso de reeleição.
(B) As informações que puderem colocar em risco a
segurança do Presidente e Vice-Presidente da
República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão
classificadas como ultrassecretas e ficarão sob sigilo
por tempo indeterminado até afastado perigos
eminentes ou abstratos relativos à divulgação de tais
informações.
(C) As informações que puderem colocar em risco a
segurança do Presidente e Vice-Presidente da
República são públicas, devendo ser guardadas sob
sigilo somente aquelas capazes de pôr em risco a
segurança e a incolumidade pública.
(D) A classificação do sigilo de informações no âmbito da
administração pública federal, no grau de
ultrassecreto, é de competência somente do
Presidente da República, do Vice-Presidente da
República, do Ministro da Defesa, do Ministro de
Minas e Energias e dos Chefes de Missões
Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior.
(E) É vedada a delegação de competência para
classificação do sigilo de informações nos graus
ultrassecreto e secreto, salvo se ausente a pessoa da
autoridade ou vago o seu cargo.
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52.

Em estrito acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
assinale a alternativa correta.
(A) É vedada, em qualquer hipótese, a aplicação da
receita de capital derivada da alienação de bens e
direitos que integram o patrimônio público para o
financiamento de despesa corrente.
(B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios disponibilizarão suas informações e
dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme
periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo
órgão central de contabilidade da União, os quais
deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo
acesso público. A inobservância total ou parcial desta
regra tornará nulas todas as operações realizadas sem
a devida publicidade.
(C) Ao final de cada semestre, será emitido pelos titulares
dos Poderes e órgãos das três esferas Relatório de
Gestão Fiscal, assinado pelo Chefe do Poder
Executivo, pelo Presidente da Câmara Legislativa,
pelo Presidente de Tribunal e demais membros de
Conselho de Administração, pelo membro do
Ministério Público responsável pelos assuntos
difusos e coletivos e pelo Ministro ou Secretário da
Fazenda e por quaisquer líderes sindicais
interessados.
(D) As contas do Poder Judiciário serão apresentadas, no
âmbito da União, pelos Presidentes do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores,
consolidando as dos respectivos tribunais e, no
âmbito dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais
de Justiça, consolidando as dos demais tribunais.
(E) O Poder Judiciário, precipuamente, de forma direta
ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema
de controle interno de cada Poder e do Ministério
Público fiscalizará o cumprimento das normas desta
Lei Complementar.

53.

De acordo com o artigo 38 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, a operação de crédito por antecipação de receita
destina-se a atender insuficiência de caixa durante o
exercício financeiro e cumprirá, entre outras exigências, a
seguinte:
(A) realizar-se-á somente a partir do vigésimo dia do
início do exercício.
(B) deverá ser liquidada, com juros e outros encargos
incidentes, até o dia 23 (vinte e três) de dezembro de
cada ano.
(C) deverá ser autorizada mesmo se forem cobrados
outros encargos que não a taxa de juros da operação,
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica
financeira, ou à que vier a esta substituir.
(D) estará proibida enquanto existir operação anterior da
mesma natureza não integralmente resgatada.
(E) poderá ser autorizada a qualquer momento do
mandato do Presidente, Governador ou Prefeito
Municipal.
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54.

Em estrito acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar nº 101 de 2000), analise as assertivas
abaixo.
I.

II.

III.

Para efeitos dessa Lei Complementar, considera-se
empresa controlada: sociedade cuja maioria do
capital social com direito a voto pertença diretamente
a ente da Federação.
O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado
ao Poder Legislativo até o dia quinze de agosto de
cada ano.
O montante previsto para as receitas de operações de
crédito não poderá ser superior ao das despesas de
capital constantes do projeto de lei orçamentária.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
55.

I, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.
I, II e III.

Nos termos dos artigos 32 e 33 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, assinale a alternativa correta.
(A) O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento
dos limites e condições relativos à realização de
operações de crédito de cada ente da Federação, salvo
das empresas por eles controladas, direta ou
indiretamente.
(B) O ente interessado formalizará seu pleito
fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos
e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício,
o interesse econômico e social da operação. A
demonstração de custo-benefício estará dispensada
no caso de licitação para contratação de empreiteira
para edificações ou construções em que as exigências
técnicas mínimas já estejam anexadas no edital.
(C) É vedada a realização de operações de créditos que
excedam o montante das despesas de capital. Para
tanto, considerar-se-á, em cada exercício financeiro,
o total dos recursos de operações de crédito nele
ingressados e o das despesas de capital executadas,
sendo que serão computadas nas despesas de capital
as realizadas sob a forma de empréstimo ou
financiamento a contribuinte, com o intuito de
promover incentivo fiscal.
(D) A instituição financeira que contratar operação de
crédito com ente da Federação, inclusive quando
relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir
comprovação de que a operação atende às condições
e limites estabelecidos.
(E) A operação realizada com infração do disposto nesta
Lei Complementar será considerada nula,
procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a
devolução do principal, vedados o pagamento de
juros e demais encargos financeiros.
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56.

A comunicação, em qualquer esfera, é fundamental para a
manutenção do bom ambiente de trabalho. É um processo
linear que tem início em uma fonte e seu fim no
destinatário. Os elementos essenciais para que ocorra uma
comunicação eficiente são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

57.

59.

No que se refere à ética profissional, analise as proposições
abaixo.
I.

Fonte, mensagem, mídia, receptor.
Emissor, informação, receptor, ruído.
Mensagem, emissor, destinatário, mídia.
Receptor, mensagem, canal, emissor.
Fonte, informação, mídia, destinatário.

II.

Classifique as assertivas abaixo em F (falsas) e V
(verdadeiras).
( ) A função pública deve ser tida como exercício
profissional e, portanto, não se integra na vida
particular de cada servidor público. Assim, os fatos e
atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida
privada não poderão acrescer ou diminuir o seu bom
conceito na vida funcional.
( ) É permitido fazer uso de informações privilegiadas
obtidas no âmbito interno de seu serviço, desde que
não seja para benefício próprio.
( ) É permitido deixar de utilizar os avanços técnicos e
científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento
desde que o motivo seja plenamente justificado por
seu chefe imediato.
( ) É considerado dever fundamental do servidor exercer,
com estrita moderação, as prerrogativas funcionais
que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo
contrariamente aos legítimos interesses dos usuários
do serviço público e dos jurisdicionados
administrativos.

III.

Estão corretas as afirmações contidas em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
60.

58.

V/F/F/V
F/F/F/V
F/V/V/V
V/F/V/F
F/V/F/F

Sr. Ypisilon, recém aprovado num concurso como
funcionário público, deparou-se com uma situação em que
deveria comunicar a um usuário uma informação
desfavorável. Seguindo os preceitos da Ética, o Sr. Ypisilon
deve
(A) informar ao usuário que não pode responder no
momento e que ele deve aguardar a publicação de sua
resposta.
(B) minimizar a resposta, omitindo tópicos que não sejam
favoráveis ao usuário, de forma a evitar um
confronto.
(C) usar de gentileza e informar ao usuário que, mesmo
com resposta negativa, intervirá atuando como
procurador junto à repartição que emitiu a
informação.
(D) estabelecer procedimento desidioso, mantendo
porém, o tratamento gentil e elegante.
(E) tentar, de forma cortês, clara e polida, informar ao
usuário a real situação e, se cabível, suas alternativas
para alteração do resultado.

11

I e III, apenas.
II, apenas.
II e III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.

Se uma Comissão de ética chegar à conclusão de falta de
ética de um servidor público, tomará as seguintes
providências, no que couber, além de outras providências
cabíveis:
I.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A moralidade da Administração Pública se limita à
distinção entre o bem e o mal. O equilíbrio entre a
legalidade e a finalidade, na conduta do servidor
público, não poderá consolidar a moralidade do ato
administrativo.
A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a
consciência dos princípios morais são primados
maiores que devem nortear o servidor público, seja no
exercício do cargo ou função ou fora dele, já que
refletirá o exercício da vocação do próprio poder
estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão
direcionados para a preservação da honra e da
tradição dos serviços públicos.
O servidor público não poderá jamais desprezar o
elemento ético de sua conduta. Terá que decidir
somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto e o
oportuno e o inoportuno.

II.

III.

encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo
ou
função
de
confiança
à
autoridade
hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de
origem, conforme o caso.
encaminhamento, conforme o caso, para a
Controladoria-Geral da União ou unidade específica
do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal,
para exame de eventuais transgressões disciplinares.
recomendação de abertura de procedimento
administrativo, se a gravidade da conduta assim o
exigir.

Estão corretas as afirmações contidas em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III, apenas.
I, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
II, apenas.
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