PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO
Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso Público.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material
transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização
de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata
exclusão do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
- contém 40 (quarenta) questões;
- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição;
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de
Execução.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao
longo do texto estão citados nas questões.
A guerra dos canudos
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Oito minutos de aflição, pena, surpresa, alívio, revolta: esse é o melhor jeito de resumir
o vídeo que viralizou em 2015 ao mostrar uma equipe de biólogos retirando algo da narina de
uma tartaruga, que sangra e guincha de dor. No início da gravação, feita pela bióloga marinha
Christine Figgener, na Costa Rica, a cientista e seus colegas suspeitam que há um parasita
instalado ali. Mas logo identificam que a causa do sofrimento do bicho é, na verdade, um
canudinho de plástico inteiro. O vídeo, hoje com 35 milhões de visualizações no YouTube, tornou
o canudo, de repente, o inimigo número 1, exemplo máximo do uso ______ e desnecessário de
plástico que permeia o nosso ______. “Morte aos canudinhos”, declararam ONGs e ecologistas.
Influenciadores digitais fizeram coro e tornaram cool você ter seu próprio canudo – só que de
metal, vidro ou bambu.
Em algumas metrópoles, a administração pública entrou na onda. Seattle, nos Estados
Unidos, baniu os canudos em julho de 2018; no mesmo mês, o Rio de Janeiro tornou-se a
primeira cidade brasileira a ______. Na Europa, o Parlamento Europeu aprovou, em março deste
ano, uma lei que barra não só canudos, mas também cotonetes, copos, pratos e talheres de
plástico em todos os países da União Europeia. A medida começa a valer em 2021.
A intenção do movimento, claro, é nobre – e a preocupação com a poluição de plásticos
............ em boa hora. Nada menos do que 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos são
despejados nos oceanos por ano, segundo um relatório do grupo Ocean Conservancy, feito em
parceria com a consultoria McKinsey. O documento estima que, desde 1950, quando o plástico
passou a ser produzido e usado em larga escala, os grandes mares do planeta acumularam 150
milhões de toneladas do material. Estudos ............ que, no ritmo atual de produção e descarte,
em 2050 haverá mais plástico (em toneladas) do que peixes no mar.
O problema é que o canudo representa pouco – muito pouco – nesse panorama. Pode até
parecer que não: ele é o sétimo tipo de lixo mais encontrado nas praias do mundo, ranking do
qual as bitucas de cigarro são as campeãs. Mas isso em número de unidades coletadas, não em
toneladas de plástico lançadas no oceano. Quando falamos no volume total de lixo plástico
gerado no mundo, os canudos representam uma porção minúscula. A maior parte do plástico
produzido (e descartado), em volume, vem de embalagens, muitas delas de comida. Cientistas
ligados à CSIRO, agência de pesquisa australiana, calcularam que o número de canudinhos
espalhados pelas áreas costeiras do planeta chega a 8,3 bilhões. Parece uma quantidade
enorme; contudo, um canudo de plástico pesa, em média, 0,42 grama. Ou seja: mesmo que
todos esses bilhões de canudos fossem lançados ao mar, eles representariam apenas 0,043%
das 8 milhões de toneladas despejadas anualmente no oceano.
Os canudos tampouco estão entre as maiores ameaças aos animais marinhos; pelo
menos é o que indica a ciência. Os mesmos pesquisadores da CSIRO publicaram, em 2016, um
estudo que investigou o impacto do lixo do mar na saúde e na segurança dos bichos que vivem
ali. Foram recrutados 247 especialistas, que atuam em áreas como conservação ambiental,
biologia marinha e poluição das águas. Eles avaliaram o risco de tartarugas, pássaros e
mamíferos marinhos enroscarem-se, ingerirem ou se contaminarem com os itens de plástico
mais encontrados nas praias mundo afora – entre eles, o canudo. Os voluntários concordaram
que o emaranhamento é, de longe, a situação mais perigosa para os bichos – mas os canudos
estavam entre as ameaças de menor risco nesse aspecto. O maior perigo estava concentrado
nas redes e linhas de pesca jogadas no mar.
A maior parte das pessoas que apoiam a proibição dos canudos sabe que eles não são os
principais vilões do meio ambiente – mas ........... a medida como um “primeiro passo”. É uma
visão otimista, mas, sem lidar melhor com o destino final do lixo, é praticamente impossível
fazer qualquer diferença no meio ambiente.
Texto adaptado especialmente para esta prova. Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/aguerra-dos-canudos/
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QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas
tracejadas das linhas 07, 08 e 13.
A) excessivo – dia a dia – proibi-los
B) excecivo – dia-a-dia – os proibir
C) escecivo – dia-dia – proibir eles
D) excessivo – dia à dia – proibir-lhes
E) ecessivo – dia a dia – proibí-los

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa cujas formas verbais completem, correta e respectivamente,
as lacunas pontilhadas das linhas 17, 21 e 45.
A) vêm – prevém – vêem
B) vem – prevêm – vêm
C) vem – preveem – veem
D) veem – prevêem – vem
E) vêm – prevem – vêm

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa correta sobre o que o texto informa.
A) Um vídeo em que biólogos retiram um canudinho de plástico da narina de uma tartaruga
desencadeou uma enorme campanha mundial pela retirada de lixo do mar.
B) Algumas metrópoles, como o Rio de Janeiro, proibiram o uso de materiais plásticos, como
canudinhos, copos e cotonetes.
C) O canudo de plástico é, reconhecidamente, o maior vilão do meio ambiente, principalmente dos
oceanos.
D) As redes e linhas de pesca, nas quais os animais marinhos podem se emaranhar, são mais
perigosas para esses animais do que outros objetos, como os canudinhos de plástico.
E) A maior parte do lixo plástico encontrado no mar é composta de embalagens de cigarro.

QUESTÃO 04 – Sobre o fragmento A intenção do movimento, claro, é nobre (l. 16), é
INCORRETO afirmar que:
A) O sujeito é simples.
B) O predicado é nominal.
C) “nobre” é um predicativo.
D) “claro” é um aposto.
E) “do movimento” é adjunto adnominal.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta substituições, adequadas ao contexto, para
contudo (l. 31) e tampouco (l. 34), respectivamente.
A) porém – também.
B) portanto – muito pouco.
C) entretanto – também não.
D) conquanto – deveras.
E) uma vez que – raramente.
QUESTÃO 06 – Assinale, entre as seguintes formas verbais retiradas do texto, aquela cujo sujeito
classifica-se de modo diferente dos demais.
A) falamos (l. 26).
B) representam (l. 27).
C) calcularam (l. 29).
D) pesa (l. 31).
E) fossem (l. 32).
Execução: Fundatec
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QUESTÃO 07 – Considere o que se afirma sobre o seguinte fragmento do texto: “A maior parte
das pessoas que apoiam a proibição dos canudos sabe que eles não são os principais
vilões do meio ambiente (...)”:
I. A substituição de “apoiam” para sua forma no singular manteria a concordância do fragmento.
II. O pronome “eles” tem função anafórica nesse contexto.
III. A palavra “que”, nas duas ocorrências, tem a mesma classe gramatical.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma sobre a pontuação do
texto.
A) O ponto e vírgula da linha 34 poderia ser substituído por ponto, pois isso manteria correta a
estrutura do período.
B) Nas linhas 38 e 39, as vírgulas tachadas separam elementos coordenados (termos ou orações).
C) As duas vírgulas da linha 41 isolam um termo deslocado, com função de advérbio.
D) O travessão da linha 41 poderia ser substituído por vírgula sem que isso acarretasse qualquer
prejuízo ao período.
E) A segunda vírgula da linha 46 poderia ser suprimida sem que isso causasse erro à frase.

QUESTÃO 09 – A palavra cotonete, que se refere a uma pequena haste flexível, com algodão nas
pontas, usada para limpar os ouvidos, tem esse nome por causa de uma marca comercial. Qual é o
nome da figura de linguagem que substitui o nome de um produto pelo nome da marca?
A) Hipérbole.
B) Metonímia.
C) Antítese.
D) Sinestesia.
E) Antonomásia.

QUESTÃO 10 – O seguinte período do texto está na voz passiva; se for passado para a voz ativa,
como deverá ficar o verbo?
“Nada menos do que 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos são despejados
nos oceanos por ano(...)” (l. 17 e 18).
A) Despejam-se.
B) Despejam.
C) Despejaram.
D) Despeja.
E) É despejado.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11 – Luciana quer buscar melhorias para algumas questões que ela identificou no
Município. Sabendo que todas são passíveis de execução, qual delas demorará mais para ser realizada,
pois, de acordo com a Lei Orgânica, envolve o Estado e a União?
A) Instalação de um ponto de táxi em seu bairro.
B) Promoção de um programa de construção de moradias no bairro, bastante humilde, onde sua amiga
reside.
C) Sinalização de PARE em um cruzamento por onde passam muitos veículos na hora do rush.
D) Fechamento de um estabelecimento comercial que teve a licença revogada e ainda está em
funcionamento.
E) Alteração do itinerário de uma linha de ônibus, para que possibilite a instalação de um ponto de
parada mais perto da escola que seu filho estuda.
QUESTÃO 12 – Airton pretende se candidatar a Vereador do Município. De acordo com a Lei Orgânica,
além de ser brasileiro e possuir filiação partidária, ele deve cumprir os seguintes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

Apresentar pleno exercício dos direitos políticos.
Ter realizado alistamento eleitoral.
Ter domicílio eleitoral no Município, conforme dispuser a Legislação Federal.
Idade mínima de 21 anos.

Quais estão corretos?
A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.
QUESTÃO 13 – Quanto ao controle de constitucionalidade previsto na Lei Orgânica, são partes
legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo Municipal, em
face da Constituição Federal, EXCETO:
A) Prefeito e Mesa da Câmara Municipal.
B) Partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa Estadual ou na Câmara Municipal.
C) Federações sindicais e entidades de classe de âmbito estadual.
D) Senadores representantes do Estado.
E) Deputados Estaduais.

QUESTÃO 14 – Rubens é servidor estável. Após sete anos de serviços prestados, o cargo que ocupa
será extinto. Conforme com a Lei nº 300/2001, Rubens será:
A) Demitido.
B) Exonerado.
C) Colocado em disponibilidade.
D) Encaminhado para afastamento.
E) Aposentado compulsoriamente.

QUESTÃO 15 – Quanto ao segurado, NÃO é um benefício compreendido pelo Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Congonhinhas:
A) Pensão por morte.
B) Aposentadoria por invalidez permanente.
C) Aposentadoria compulsória por implemento de idade.
D) Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição.
E) Aposentadoria voluntária por idade.
Execução: Fundatec
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QUESTÃO 16 – Analise as informações a seguir à luz da Lei nº 300/2001:
 Luis Carlos, técnico de enfermagem, pediu exoneração do cargo por motivos particulares.
 Roberta, assistente social, cometeu falta grave e foi demitida.
 Antônio, motorista, depois de trinta e cinco anos de serviço público, aposentou-se aos sessenta e
três anos.
 Lúcia, enfermeira, foi promovida.
Qual dos cargos entrou em vacância?
A) Somente técnico de enfermagem.
B) Somente motorista.
C) Somente enfermeiro.
D) Somente técnico de enfermagem e assistente social.
E) Técnico de enfermagem, assistente social, motorista e enfermeiro.

QUESTÃO 17 – Analise as afirmações a seguir sobre os adicionais concedidos aos servidores conforme
previsão na Lei nº 300/2001, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) O pagamento do adicional por tempo de serviço incidirá exclusivamente sobre o vencimento básico
do servidor.
( ) O servidor que tiver direito aos adicionais de insalubridade ou de periculosidade deverá optar por
um deles, não sendo permitida a acumulação.
( ) O servidor ocupante de cargo em comissão ou recebendo gratificação por chefia, direção ou
assessoramento também tem direito a perceber pelo serviço extraordinário.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – V – F.
B) F – V – F.
C) V – F – F.
D) F – F – V.
E) V – V – V.

QUESTÃO 18 – NÃO faz parte da Remuneração de Contribuição prevista no Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Congonhinhas:
I. Salário-família.
II. Gratificações pelo exercício de chefia, direção e assessoramento.
III. Adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas.
Quais estão corretos?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 19 – Analise as afirmações a seguir sobre as formas de progressão na carreira segundo a
Lei nº 305/2001:
I. Progressão vertical, de um nível para outro, mediante cumprimento e comprovação da titulação
exigida para cada nível, conforme definição da Lei acima referida.
II. Progressão horizontal, de uma referência para outra, dentro de um mesmo nível, mediante
obtenção de créditos na avaliação de desempenho.
III. Progressão aritmética, que determinará a passagem de um nível para outro ou de uma referência
para outra.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 20 – Analise as afirmações a seguir acerca dos regramentos constantes na Lei nº 305/2001,
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) O servidor efetivo ocupante de cargo comissionado terá direito à progressão na carreira, após
avaliação de desempenho, ainda que seus efeitos financeiros não sejam imediatamente sentidos.
( ) Os servidores efetivos nomeados para exercer função de confiança, com direito à percepção de
função gratificada, perceberão a gratificação cumulativamente com os vencimentos de seu cargo
efetivo.
( ) Os servidores públicos, quando nomeados para cargo em comissão, receberão apenas os
vencimentos deste, podendo, entretanto, optar pelo vencimento de seu cargo efetivo.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) F – F – F.
B) V – V – V.
C) F – V – V.
D) V – F – F.
E) F – F – V.
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QUESTÃO 21 – No Word 2016, para inserir um comentário em um documento, é possível encontrar
a opção em duas guias, quais sejam:
A) Revisão e Arquivo.
B) Arquivo e Ferramentas.
C) Inserir e Ferramentas.
D) Revisão e Inserir.
E) Ajuda e Inserir.
QUESTÃO 22 – No Excel 2016, é possível mesclar células, quando necessário, organizando o
conteúdo de uma planilha para que fique visualmente mais bonito. Essa funcionalidade está disponível
na guia:
A) Inserir.
B) Página Inicial.
C) Ferramentas.
D) Configurações.
E) Revisão.
QUESTÃO 23 – Sobre o aplicativo Lixeira do Windows 10, analise as assertivas abaixo:
I. É possível definir o tamanho máximo disponível na Lixeira.
II. É possível desinstalar aplicativos pela Lixeira.
III. Não é possível configurar a Lixeira para remover arquivos imediatamente quando excluídos.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

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

QUESTÃO 24 – Analise a seguinte informação sobre uma das funções utilizadas no Excel 2016:
“Adiciona as células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios”. Qual função
apresenta essa característica?
A) SOMASES
B) SOMA
C) DIVIDESE
D) SEN
E) COS
QUESTÃO 25 – No Google Chrome, em sua versão mais atualizada, é possível limpar:
I. Dados de navegação.
II. Programas do windows não utilizados.
III. Cookies.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
III.
I e II.
I e III.
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QUESTÃO 26 – Sobre utilização de colunas no Word 2016, é correto afirmar que:
A) Só é possível utilizar até 1 coluna.
B) Só é possível utilizar até 2 colunas.
C) Só é possível utilizar até 3 colunas.
D) Só é possível utilizar até 4 colunas.
E) É possível utilizar 5 ou mais colunas.
QUESTÃO 27 – A Figura 1 abaixo representa:

Figura 1

A) Gerenciador de Tarefas do Windows 10.
B) Painel de Controle do Windows 10.
C) Configurações do Windows 10.
D) Página Inicial do Internet Explorer 11.
E) Área de Trabalho do Windows 10.
QUESTÃO 28 – Utilizando o navegador Google Chrome em sua versão mais atualizada, quais as
teclas de atalho para abrir uma nova janela?
A) CTRL + A
B) CTRL + N
C) ALT + N
D) CTRL + ALT + DEL
E) CTRL + SHIFT + DEL
QUESTÃO 29 – São opções disponíveis ao clicar com o botão direito sobre a barra de tarefas do
Windows 10:
I. Mostrar a Área de Trabalho.
II. Abrir o Gerenciador de Tarefas.
III. Atualizar o Word.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

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

QUESTÃO 30 – Para incluir cabeçalhos e rodapés no Word 2016, é necessário acessar a guia:
A) Cabeçalhos.
B) Rodapés.
C) Ferramentas.
D) Inserir.
E) Formatar.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Os Atos Administrativos representam as ações emanadas pelo Estado ou de quem o
represente, tendo por objeto a execução de alguma atividade que vise atender a finalidade de
interesse público. Conforme Meirelles (2016), esses atos são unilaterais e expressam a vontade da
Administração Pública. Assim sendo, quando ocorre a extinção de ato administrativo em consequência
de norma jurídica superveniente, a qual impede a permanência da situação anteriormente consentida,
estamos diante de um caso de:
A) Caducidade.
B) Anulação.
C) Revogação.
D) Cassação.
E) Inadimplemento.

QUESTÃO 32 – Segundo Meirelles (2016), o ato administrativo ocorre somente quando a
Administração Pública age no sentido de atender a uma finalidade pública e, além disso, devem ser
respeitados os seus elementos constitutivos. Assim sendo quando um agente público realiza um ato
administrativo para contratação de um serviço com valor superior a R$ 30.000,00 e o faz de maneira
verbal, sem registro ou contrato por escrito, ele está incorrendo em um vício de:
A) Competência.
B) Forma.
C) Motivo.
D) Tipicidade.
E) Motivação.

QUESTÃO 33 – Conforme a Lei nº 8.666/1993, a licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Tendo em vista as definições contidas na referida
lei, quando uma Entidade Pública contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo
todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da
contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, trata-se de um
caso de empreitada:
A) Por preço global.
B) De execução própria.
C) Integral.
D) Por tarefa.
E) De execução indireta.

QUESTÃO 34 – Conforme a Lei nº 8.666/1993, nenhuma compra será feita sem a adequada
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena
de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Assinale a alternativa INCORRETA
em relação a compras na Administração Pública.
A) Balizam-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.
B) Devem atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações
técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção,
assistência técnica e garantia oferecidas.
C) São processadas através de sistema de registro de preços.
D) Devem ser subdivididas em poucas parcelas ou pagas à vista para obter descontos e aproveitar as
peculiaridades do mercado, visando economicidade.
E) Submetem-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado.
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QUESTÃO 35 – Segundo Ledur (2015), a redação oficial possui algumas características que a
distingue da comunicação pessoal ou empresarial, jornalística, dentre outras. As comunicações oficiais
devem pautar-se pelos princípios da Administração Pública, sob pena de nulidade. Assinale a
alternativa que apresenta uma característica da redação oficial.
A) Pessoalidade.
B) Linguagem rebuscada.
C) Informalidade.
D) Subjetividade.
E) Padronização.
QUESTÃO 36 – Conforme Ledur (2015), em documentos que seguem as normas atinentes à redação
oficial, deve ser escrito o máximo com o mínimo de palavras. É o caso da economia linguística. Assim,
é essencial que o redator distinga claramente as ideias fundamentais das secundárias e das
desprezíveis, dando realce às primeiras e eliminando as últimas, por mais brilhantes que possam
parecer. O texto acima está relacionado à:
A) Clareza.
B) Objetividade.
C) Polidez.
D) Correção.
E) Concisão.
QUESTÃO 37 – De acordo com Ledur (2015), a digitação qualitativa deve obedecer algumas regras,
tendo em vista manter uma padronização adequada, de modo que seja produzido um texto conciso,
claro e objetivo. Assinale a alternativa correta no que se refere à grafia de datas e números, conforme
as normas de redação oficial.
A) Deve ser usado o ponto (.) na designação de anos quando se usam apenas algarismos, por
exemplo: 2.019.
B) Separam-se as datas através do uso de traços retos ou no modelo underline.
C) Não é permita a escrita de datas em algarismos. O correto é a escrita por extenso.
D) A indicação de número ordinal pode ser feita utilizando ponto seguido de “o” elevado. Por exemplo:
2.º.
E) Quando constituírem uma única palavra, os numerais obrigatoriamente devem ser escritos em
algarismos. Apenas em atas é que se pode utilizar a escrita de números por extenso.
QUESTÃO 38 – Arquivos são instrumentos usados na comunicação interna e externa, no controle
administrativo e na tomada de decisão. Conforme Garcia e Fé (2008), para que se atinjam os objetivos
determinados por gestores de arquivos, é indispensável o cumprimento das premissas abaixo, com
EXCEÇÃO de:
A) Empregados qualificados e em número suficiente – Se possível, dispor de um arquivista.
B) Sistemas adequados de classificação e de arquivamentos, fundamentados na teoria arquivística.
C) Processos de trabalho fundamentados nas normas de qualificação da ISO 9001.
D) Normas e regulamentos de funcionamento.
E) Instalações arquitetônicas, elétricas e hidráulicas adequadas.
QUESTÃO 39 – Segundo Garcia e Fé (2008), os arquivos vão muito além dos aspectos culturais e
históricos. Eles são essenciais para a própria administração, ao servirem de base para provar o
cumprimento de obrigações e assegurarem direitos e garantias. Os arquivos produzidos por entidades
educacionais, igrejas, associações e organizações não governamentais são chamados de:
A) Privados.
B) Institucionais.
C) Públicos.
D) Comerciais.
E) Cooperativos.
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QUESTÃO 40 – Tendo em vista os conceitos sobre Contabilidade Básica, assinale a alternativa correta
em relação ao Balanço Patrimonial.
A) Reflete com clareza a situação do patrimônio da empresa em um determinado momento. Constitui
a representação dos elementos que compõem o patrimônio da empresa em determinada data.
B) Representa a capacidade da empresa de cumprir com as obrigações de curtos, médios e longos
prazos, de modo que o patrimônio líquido representa o ativo da empresa.
C) Demonstra o resultado do exercício em análise. Tem por objetivo apresentar o resultado das
receitas diminuídas pelas despesas.
D) Apresenta o montante de caixa recebido e gasto pela empresa, através de fluxos e movimentações
financeiras.
E) Seu foco é a análise de bens e valores da empresa. Entretanto, as obrigações com terceiros não
estão inseridos no seu campo de atuação, já que estas são contas do passivo.
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