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Texto para responder às questões de 01 a10.

Uma andorinha não faz verão

No domingo de sol anterior ao Dia de Finados, 
evitei a praia lotada e subi para um refresco nas 
Paineiras. Morei dez anos em São Conrado e, na 
época, costumava fazer o trajeto com frequência, 
mas desisti do programa, depois de dar com dois 
corpos desovados pelo caminho. Agora só arrisco a 
visita nos feriados, quando o parque se enche de 
gente.

A beleza do Rio é comparável à sua barbárie.
No último mirante, depois da terceira queda- 

d'água, o vento soprava forte, anunciando a virada de 
tempo na Guanabara. Dezenas de andorinhas 
aproveitavam a corrente de ar ascendente, 
impulsionando o voo num vertiginoso balé. Eu, 
conformada com as pernas, invejei a farra dos que 
nascem com asas. O espetáculo pontuou o fim do 
passeio.

Uma semana depois, esperando o sinal abrir no 
cruzamento da Lagoa, ao lado do Clube do 
Flamengo, fui surpreendida por uma andorinha 
solitária, que cruzou o para-brisa do carro a toda. 
Depois de driblar o trânsito, arriscando a vida num 
rasante pela via expressa, ela se meteu no vão entre 
o verde e o vermelho do sinal de pedestres do outro 
lado da rua.

Surpresa, percebi um resto de capim seco 
saindo da fresta do poste. Era um ninho em plena 
Avenida Epitácio Pessoa. Com tanta mata, tantas 
árvores e prédios altos na cidade, por que criar filhos 
num lugar tão desolado? Neurose urbana? Só pode 
ser.

Chocar ovos requer um p lanejam ento 
requintado. É preciso encontrar um parceiro disposto, 
um endereço seguro e esmerar-se para juntar a 
palha. Não é algo que pega uma ave de surpresa, 
como uma contração fora de hora que te obriga a parir 
na estrada.

Que anomalia era aquela que fazia um casal de 
andorinhas trocar o êxtase das Paineiras pela tensão 
do asfalto? A solidão de uma esquina feia?

O delírio da passarinhada do alto da Tijuca não 
tinha nada de humano. Era um estado natural, como 
o das plantas e o das pedras, sem consciência ou 
sentido em si. Mas o ser do sinal de pedestres da 
esquina na Rodrigo de Freitas era um indivíduo 
escarrado, um quase parente. Ao vê-lo, eu me 
reconhecí na sofreguidão de seu retorno para casa, 
no esforço de criar os filhos num ambiente inóspito, 
no risco e na ansiedade.

Aandorinha aculturada sou eu.
Neste mês, o Brasil assassinou um rio e o El 

aterrorizou Paris. O mundo não anda nada 
hospitaleiro. Mesmo assim, ainda creio nos ninhos e 
nas revoadas.
Fernanda Torres. In: fernandatorresvejariol @gmail.com

Ç LÍNGUA PORTUGUESA )

De acordo com o texto, pode-se afirmar que:

A) : ■ ' ' ■ ■
familiaridade com a cidade em que mora.

B) apesar da ironia que marca a frase “Neurose 
urbana?”, a autora se identifica com a ave do 
texto.

C) a autora se sente segura na cidade do Rio de 
Janeiro.

D) a cronista abandona a iinguagem coioqua' 
apropriada para uma crônica e desenvolve seu 
texto em tom formal.

ARRISCAR é classificado como indeterminado.

(Questão 01 )---------------------------------------------------------

(Questão 02 )---------------------------------------------------------

A oração reduzida destacada em: “AO VÊ-LO, eu me 
reconhecí na sofreguidão de seu retorno para casa...” 
pode ser desenvolvida, sem prejuízo de sentido, da 
seguinte forma:

A) '■ - .

B) Seovisse.

C) Ainda que o tenha visto.

D) Quando o vi.

E) Como o vi.

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

Em: "É preciso ENCONTRAR UM PARCEIRO 
DISPOSTO...” , a oração destacada funciona como:

A) sujeito.

B) predicativo.

C) oojeíodireto.

D) aposto.

E) objeto indireto.

(Questão 04 )---------------------------------------------------------

O adjetivo INÓSPITO, na conclusão do oitavo 
parágrafo, foi empregado para caracterizar o 
ambiente:
A) bastante hospitaleiro.

B) cheio oe arvores.

C) com más condições para habitação.

D)

E) com vias de trafego intenso.



Em: “SURPRESA, percebi um resto de capim seco 
saindo da fresta do poste”, o termo destacado exerce 
função de:

A) adjunto adverbial.

B) adjunto adnominal.

C) predicativo co objeto.

D) complemento nominal.

E) predicativo do sujeito.

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

No trecho: “Eu, conformada com as pernas, invejei a 
farra dos que nascem com asas.”, as vírgulas foram 
corretamente empregadas para:

A) isolar o aposto.

B) marcar a antecipação do adjunto adverbial.

C) marcar a intercalação de oração subordinada.

D) separar sujeito e predicado.

E) separar elementos que desempenham a mesma 
função sintática.

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

Com relação à oração anterior, a conjunção 
destacada em: “Morei dez anos em São Conrado e, 
na época, costumava fazer o trajeto com frequência, 
MAS desisti do programa...” confere ideia de:

A) conclusão.

B) adição.

C) a liená re is .

D) oposição.

E) explicação.

(Questão 08 )---------------------------------------------------------

A concordância verbal em: “Dezenas de andorinhas 
aproveitavam a corrente de ar ascendente...” segue 
as regras da norma culta e continua correta em:

A) Havia, na corrente ar ascendente, dezenas de 
andorinhas.

B) Apareceu, na corrente de ar ascendente, 
dezenas de andorinhas.

C) Surge, na corrente de ar ascendente, dezenas de 
andorinhas.

D) Aproveita a corrente de ar ascendente dezenas 
de andorinhas.

E) Existe, na corrente de ar ascendente, dezenas de 
andorinhas.

(Questão 05 )---------------------------------------------------------

Em: “impulsionando o voo num vertiginoso balé.”, 
identifica-se uma figura de linguagem:

A) elipse.

B) antítese.

C) metáfora.

D) caíacrese.

E) eufemismo.

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

O verbo da oração “FUI SURPREENDIDA por uma 
andorinha solitária" encontra-se na voz passiva 
analítica. Ao ser passado para a voz ativa, deve 
assumir a forma:
A) surpreendeu-me.

B) surpreendera-me.

C) surpreenda-me.

D) surpreende-me.

E) surpreendia-me.

(Questão 11

Em: “fui surpreendida por uma andorinha solitária, 
QUE CRUZOU O PARA-BRISA DO CARRO A 
TODA.”, a oração destacada classifica-se como:

A) subordinada substantiva apositiva.

B) subordinada adjetiva restritiva.

C) coordenada sindetica aditiva.

D) coordenada smdetica explicativa.

E) subordinada adjetiva explicativa.

(Questão 12 )---------------------------------------------------------

A oração destacada em: “Agora só arrisco a visita nos 
feriados, QUANDO O PARQUE SE ENCHE DE 
GENTE.” expressa ideia de:

A) concessão.

B) condição.

C) tempo.

D) consequência.

E) causa.

(Questão 09 )---------------------------------------------------------



No período: “A BELEZA do Rio é comparável à sua 
BARBÁRIE.” , a autora aproxima os dois substantivos 
destacados, expressando:

A) afinidade.

B) consequência.

C) co.^plemeríação.

D) fAalioads.

E) contraste.

(Questão 14

Assinale a opção em que a classe gramatical da 
palavra destacada foi corretamente identificada entre 
parênteses.

A) "Eu. conformada COM as pernas" (conjunção)

B) "que c.mzou o para-brisa do camo Atoda." (artigo)

C) "subi PARAum refresco nas Paineiras." (verbo)

D) .
(substantivo)

E) "no vão ENTRE o verde e o vermelho do sinal" 
(conjunção)

(Questão 15

A palavra destacada em: “Que anomalia era aquela 
QUE fazia um casal de andorinhas trocar o êxtase 
das Paineiras pela tensão do asfalto?” (sétimo 
parágrafo) funciona como elemento de coesão e 
retoma, no contexto, um substantivo expresso 
anteriormente. Esse substantivo é:

A) pameiro.

B) planejamento.

C) ave.

D) anomalia.

E) palha.

(Questão 13 )---------------------------------------------------------

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos,
previstos na Constituição Federal de 1988, assinale a
assertiva correta.

sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias.

B) A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 
autoridade policial.

C) •• ■ ■ :■■■'■ ■ ■' n ■■ ; . • •
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o 
contrabando.

D) ■ . • . . ■ .
ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado 
Democrático.

E) Concetíer-se-á mandado de segurança sempre 
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Ç ÉTICA E CONDUTA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA )

(Questão 17

Ao servidor público da Administração direta, 
autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, aplica-se a seguinte disposição:

ou distrital, ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função.

B) Em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de 
serviço será contado para todos os efeitos legais, 
inclusive para promoção por merecimento.

C) ■ .. ■ .ti : ■ ■■ m : :l m . > m . i : ■
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração.

D) Investido no mandato de Prefeito, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

E) Para efeito de benefício previdenciário. no caso 
de afastamento, os valores serão determinados 
como se afastado estivesse.



A m odalidade de lic itação entre qua isquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital para execução de 
seu objeto é denominada:

A) convite.

B) conccrêmcia.

C) leilão.

D) pregão.

E) tomada de preços.

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

(Questão 19 )---------------------------------------------------------

O conjunto de ações referentes à produção, 
recepção, c lass ificação , u tilização, acesso, 
reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 
a rqu ivam ento , a rm azenam ento , e lim inação , 
avaliação, destinação ou controle da informação, nos 
termos da Lei de acesso à informação (Lei Federal 
n° 12.527/2011), é denominado:

A) informação.

B) disponibilidade.

C) tratamento da infomiação.

D) documento.

E) autenticidade.

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

No que tange ao Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é
vedado ao servidor público:

outros servidores ou de cidadãos que deles 
dependam.

B) uCizar os avanços técnicos e científicos ao seu 
alcance ou do seu conhecim ento para 
atendimento do seu mister.

C) retirar da repartição publica, mesmo que 
legalmente autorizado, qualquer documento, 
livro ou bem pertencente ao patrimônio público.

D) exercer atividade profissional ética ou ligar o seu 
nome a empreendimentos de cunho respeitoso.

E) a p re s e n í a r- s e e m b r ia g a d o  no s e rv iç o  
habitualmente, excetuando-se quando fora do 
seu trabalho.

(Questão 21 )---------------------------------------------------------

O processo da Globalização não possui uma data 
exata de início, mas, para muitos autores, a década 
de 90 do século XX seria um momento importante na 
sua consolidação. Entre as alternativas a seguir, 
assinale a que apresenta a melhor característica 
sobre a Globalização.

A) .■:■•■■■ :■ : : . ; m :•■■■■■! m :
Unidos e Rússia.

B) Aumento da integração econômica entre os 
países.

C) Perda significativa do mercado financeiro 
mundial.

D) Fim do uso da língua inglesa como comunicação 
internacional.

E) Diminuição das trocas comerciais internacionais.

Ç HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA )

(Questão 22 )---------------------------------------------------------

Entre os políticos a seguir, assinale a alternativa que 
indica o nome de quem governou Rondônia ainda no 
período no qual o estado era denominado Território 
Federal de Rondônia.
A) Confucio Moura

B) Valdir Raupp

C) Daniel Pereira

D) - -

E) Ivo Casso!

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

Entre as produções agrícolas a seguir, assinale a que 
possui a maior área plantada em Rondônia, segundo 
os últimos dados oficiais divulgados.

A) Arroz

B) Coco da Bania

C) Laranja

D) Milho

E) Melancia



O processo de ocupação da região onde se localiza o 
estado de Rondônia pode ser dividido em partes e 
relacionado a diferentes fatores. Entre as alternativas 
a seguir, a que apresenta o principal fator para 
colonização-ocupação de Rondônia na segunda 
metade do século XX é:

A) construção da atual rodovia BR 364.

B) criação das unidades de conservação da 
natureza.

C) transposição das águas do Rio Amazonas.

D) - ' ' -

E) assinatura do Tratado de Petróoolis.

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

(Questão 25 )---------------------------------------------------------

O ano de 2017 foi marcado por uma série de questões 
que foram muito debatidas pela sociedade brasileira. 
A alternativa a seguir, que apresenta o principal 
acontecimento em 2017 é:
A) criaçao do primeiro Código Florestal.

B) fechamento do Congresso Nacional.

C) aumento para 5 anos do mandato presidencial.

D) impeachment do presidente do Brasil.

E) aprovaçao da nova lei trabalhista.

NOÇÕES DE DIREITO  AD M IN ISTRA TIVO  
E CO NSTITUCIO NAL

(Questão 26 )---------------------------------------------------------

Quanto à temática fonte do Direito Administrativo e
atos administrativos, assinale a alternativa correta.

A) Sao fontes formais do Direito Administrativo, a lei 
e os costumes, na medida em que são criados 
mediante processos formais estabelecidos pela 
ordemjurídica.

B) .■■ .■ : ■ :. '
qualquer ato administrativo é a imperatividade, 
uma vez que os a tos a d m in is tra tiv o s  
re p resen tam  uma ordem  em anada da 
Administração Pública que deve ser cumprida 
pelo administrado.

C) I • : -  : : I > ■ ■ ' ' :
dos atos administrativos por manifestação de 
vontade da própria Administração Pública.

D) • ■ • . • ■ ' O ' - -  : r : .
do Direito Administrativo, não possui força 
n o r m a t i v a ,  s e r v in d o  c o m o  fo rm a  de 
condicionamento ou influência na produção das 
normas.

competente, finalidade, forma, motivação e 
objeto.

(Questão 27 )---------------------------------------------------------

Os poderes administrativos são prerrogativas 
instrumentais conferidas aos agentes públicos para 
que, no desempenho de suas atividades, alcancem o 
interesse público.
(OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito 
Administrativo. 5a ed. SP: Método, 2017 pg. 253)

Considerando a temática Poderes Administrativos, 
assinale a alternativa correta.
A) O exercício go poder de polícia compreende 4 

fases distintas, denominadas de ciclos de polícia: 
ordem, consentimento, fiscalização e sanção.

B) São oa^actensticas ou atributos do poder 
disciplinar: discricionariedade, coercibilidade e 
autoexecutoriedade.

C) O poder ce oolícia é inerente apenas às 
atividades de polícia judiciária.

D) Garactenza-se desvio de poder a atuação do 
agente público que extrapola a competência 
delimitada na lei.

E) Ao disciplinar determinada rotina administrativa 
interna, a Administração Pública está exercendo 
seu poder disciplinar.



Quanto ao tema Administração Pública direta e 
indireta e as técnicas de desconcentração e 
descentralização, assinale a alternativa correta.

autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, fundações públicas, e as 
organizações sociais.

públicas, pessoas jurídicas de direito privado que 
integram a Administração indireta, são criadas 
por autorização legal, sob a forma de sociedade 
anônima, com o fim exclusivo de prestarem 
serviços públicos, e com regime de pessoal 
idêntico às demais pessoas jurídicas privadas.

C) A outorga, espécie  de descen tra l ização  
administrativa, é instrumentalizada por contrato 
ou ato adm in istrativo, em que o poder 
concedente outorga ao concessionário a 
execução de serviço público.

D) ■ ■ ■■ ■ ; :
Administração Pública transfere a atividade 
administrativa para outra pessoa, integrante ou 
não do aparelho estatal.

E) . .1 :• rn- W- : :
Administração indireta, são instituídas por lei, 
tendo como objeto o exercício de atividade típica 
de Estado, e com regime de pessoal estatutário.

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

(Questão 29 )---------------------------------------------------------

A Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 pode ser classificada como:

A) liberal e preceitual.

B) rígida e pretende ser nominal.

C) promulgada e dogmática.

D) sintética e semântica.

E) escrita e hnsíórca.

Quanto ao tema Poder Constituinte, princípios 
f u n d a m e n ta i s  da R e p ú b l i c a  e g a ra n t ia s  
fundamentais, assinale a alternativa correta.

A) ‘ . : . •• :  ̂ ;
Federativa do Brasil rege-se, entre outros, pelo 
princípio de construir uma sociedade livre, justa e 
solidária.

B) g .!■ i : ! ! I M : ■ ■■ '-ml '
organ izarem decorre  do própr io Poder 
Constituinte Originário.

C) Moderna doutrina constitucional afirma quo a 
titularidade do Poder Constituinte reside no povo.

D) ■ : • ' : .
República Federativa do Brasil a prevalência dos 
direitos humanos.

E) . : .
da outorga não é admitida como forma de 
i n a u g u r a r  uma nova  o r d e m  j u r í d i c a  
Constitucional, tendo em vista que o Poder 
Constituinte Originário é incondicionado.

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

Ç INFO R M ÁTIC A BÁSICA )

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

O endereço http://www.ibade.org.br/ pode ser 
acessado por qual opção entre os aplicativos 
listados?

A) Microsoft Chrome

B) Microsoft Windows Explorer

C) Microsoft Paint

D) Microsoft Windows Defender

E) Microsoft Office

http://www.ibade.org.br/


Uma pessoa está trabalhando com informações 
sigilosas em seu computador que utiliza Microsoft 
Windows e foi chamado para atender um telefonema 
urgente em outro lugar. Com qual dessas 
combinações de teclas o funcionário pode bloquear 
diretamente a área de trabalho do seu computador? 
(Obs: o sinal “+” indica que as teclas devem ser 
apertadas simultaneamente)

A) Tecla do logotipo do Windows °s +L

B) Toda do logotipo do Windows sg +T

C) Tecla do logotipo do Windows +B
D) Tecla do logotipo do Windows Sg + D

E) Tecla do logotipo do Windows w

(Questão 32 )---------------------------------------------------------

O crescimento das redes abertas fez com que 
surgissem vários problemas de segurança, que vão 
desde o roubo de senhas e interrupção de serviços 
até problemas de personificação, em que uma 
pessoa faz-se passar por outra para obter acesso 
privilegiado. Com isso, surgiu a necessidade de 
verificação da identidade tanto dos usuários quanto 
dos sistemas e processos. Dentro desse contexto, 
esse ato de verificação é chamado:

A) configuração.

B) confiabilioade.

C) cadastro.

D) acessibilidade.

E) autenticação.

(Questão 35 )---------------------------------------------------------

(Questão 33 )---------------------------------------------------------

O funcionário da empresa Y notou que seu 
computador está lento para execução das suas 
tarefas cotidianas. Qual procedimento ele deve 
adotar para verificar o que está consumindo recursos 
do seu computador?

A) Abrir o Microsoft Windows Defender e realizar 
uma varredura.

B) Formatar o computador.

C) Reinstalar o Microsoft Windows.

D) Abrir o gerenciador de tarefas e listar os 
processos em ordem de uso de CPU.

E) Reiniciar o computador.

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

“Cloud computing”, ou computação em nuvem, 
revolucionou a forma como as empresas e as 
pessoas consomem tecnologia, uma vez que reduz 
investimentos em infraestrutura e demanda uma 
menor necessidade de equipes especialistas que não 
sejam relacionados ao negócio. A palavra “nuvem” do 
termo em questão está relacionada a(à):

A) Sem fio.

B) Disco rígido.

C) - - - -

D) Segurança.

E) Internet.

Ç CO NH ECIM ENTO S ESPECÍFICOS )

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

De acordo com a Constituição Federal de 1988, uns 
dos princípios fundamentais que consagra nosso 
Estado como uma organização centrada no ser 
humano, tais como, dentre outros, o direito à vida, à 
intimidade e à honra, tem como fundamento a:

A) liberdade bs expressão.

B) cdaoama.

C) livre iniciativa.

D) socerania.

E) dignidade da pessoa humana.

(Questão 37 )---------------------------------------------------------

O instituto de natureza constitucional com interesse 
coletivo, utilizado por qualquer cidadão, visando 
anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, é conhecido como:

A) Habeas Corpus.

B) mandado de segurança coletivo.

C) mandado de injunção.

D) direito de petição.

E) ação coletiva.



Requisitos do ato administrativo são os componentes 
que o ato deve reunir para ser perfeito e válido. O 
poder que a lei outorga ao agente público para o 
desempenho específico de suas funções se 
caracteriza no requisito:

A) fnalioade.

B) competência.

C) objeto.

D)

E) forma.

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

A Administração Pública é dotada de determinados 
poderes para que o interesse público possa 
sobrepor-se ao interesse privado. Um desses é o 
poder:

A) ,

B) be gestão.

C) dem péno.

D) de polícia.

E) complexo.

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

O princípio da celeridade tem como objetivo 
simplificar procedimentos, afastando ao máximo o 
rigor excessivo e as formalidades desnecessárias, 
buscando dar agilidade ao procedimento licitatório. 
Trata-se, portanto, de um princípio norteador da 
licitação na modalidade:

A) cc."~pra direta.

B) m eror preço.

C) consulta eletrônica.

D) pregão.

E) convite.

O procedimento licitatório desenvolve-se em duas 
fases distintas chamadas de interna e externa. Faz 
parte da fase interna a:

A) homologação.

B) adjudicaçao.

C) a beó jradcse rve lopss .

D) classificação das propostas.

E) autorização da cespesa.

(Questão 42 )---------------------------------------------------------

É o último estágio da despesa que consiste na 
entrega de numerário ao credor mediante cheque 
nominativo, ordem de pagamento ou crédito em 
conta:

A) empenho.

B) liquidação.

C) lainçarnerto.

D) pagamento.

E) recolhimento.

(Questão 43 )---------------------------------------------------------

Segundo a Lei n° 4.320/1964, os impostos, as taxas e 
as contribuições de melhorias são classificadas como 
receitas correntes:

A) operacionais.

B) industriais.

C) -

D) agropecuárias.

E) patrimoniais.

(Questão 44

Uma boa classificação de materiais deve considerar 
alguns atributos. Aquele em que a classificação deva 
ser direta e simples é o atributo da:

A) praticidade.

B) flexibilidade.

C) padronização.

D) abrangência.

E) catalogação'.

(Questão 41



A armazenagem dos materiais pode ser simples ou 
complexa. Uma das características do material para 
se usar uma armazenagem complexa é o(a):

A) custo.

B) fragilidade.

C) valor.

D) uso.

E) movimentação.

(Questão 46 )---------------------------------------------------------

A incorporação do material perm anente ao 
patrimônio de uma organização é uma medida 
administrativa conhecida como:

A) to- 'Damerto.

B) movimentação.

C) transferência.

D) desfazimento.

(Questão 45

A ordem escrita de uma autoridade judicial ou 
administrativa com a finalidade de que se pratique 
determinado ato ou para o cumprimento de um 
despacho é um tipo de docum ento ofic ia l 
denominado:

A) emenda.

B) alvará.

C) acórdão.

D) contrato.

E) declaração.

(Questão 49 )---------------------------------------------------------

A forma de tratam ento utilizada para altas 
autoridades do Governo é Vossa:

A) Magnificência.

B) Excelência.

(Questão 48 )---------------------------------------------------------

C) Alteza.

D) Senhoria.

E) Eminência.

E) alienação.

(Questão 47

O tipo de arquivamento cujos documentos ou fichas 
são dispostos uns atrás dos outros, permitindo sua 
rápida consulta, sem necessidade de manipular ou 
mover os demais, é denominado:

A) vertical.

B) semnindireto.

C)

D) indireto.

E) direto.

(Questão 50 )---------------------------------------------------------

As sig las PA, PR, RO e RR representam 
respectivamente a que estados da federação?

A) Pará, Paraíba. Rondônia e Roraima

B) Paraíba, Paraná. Roraima e Rondônia

C) Paraíba. Pará. Romnrna. Rondônia

D) Paraná. Pará, Rondônia e Roraima

E) Pará, Paraná, Rondônia e Roraima


