
concurso público

009. Prova objetiva

arquivista

� você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

15.12.2019

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia a tira para responder às questões de números 01 e 02.

(Bob Thaves, “Frank & Ernest”.  
https://cultura.estadao.com.br/quadrinhos)

01. De acordo com a fala da personagem, as mídias girató-
rias estão

(A) na moda.

(B) no auge.

(C) obsoletas.

(D) modernizadas.

(E) para ser superadas.

02. Na frase “elas podiam ‘avançar’”, o enunciado é formu-
lado sob

(A) uma hipótese, e as aspas em “avançar” sugerem  
duplo sentido do verbo.

(B) uma contradição, e as aspas em “avançar” dão ênfase 
ao sentido do verbo.

(C) uma certeza, e as aspas em “avançar” reforçam no 
verbo a ideia de perplexidade.

(D) uma conjectura, e as aspas em “avançar” mostram 
que o verbo expressa descaso.

(E) uma consequência, e as aspas em “avançar” confe-
rem sentido pejorativo ao verbo.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 08.

No calor da hora

Os impactos climáticos são mais agressivos e acelera-
dos do que se supunha há uma década. A temperatura glo-
bal entre 2015 e 2019, por exemplo, será mais alta que em 
qualquer período equivalente já registrado. “Ondas de calor 
disseminadas e duradouras, recordes de incêndios e outros 
eventos devastadores como ciclones tropicais, enchentes e 
secas têm impactos imensos no desenvolvimento socioeco-
nômico e ambiental”, afirma o relatório das Nações Unidas 
publicado por ocasião do debate anual da Assembleia-Geral. 
O estudo, sugestivamente denominado Unidos na Ciência, 
foi produzido pelo Grupo Consultivo de Ciências da Cúpula 
da Ação Climática e compila de maneira altamente sintética 
as descobertas científicas decisivas mais recentes no domí-
nio das pesquisas sobre mudanças climáticas.

Estima-se que a temperatura global esteja hoje 1,1 grau 
Celsius acima da era pré-industrial (1850-1900) e 0,2 grau 
acima da média da temperatura global entre 2011 e 2015. 
Como resultado, a ascensão do nível do mar está acelerando 
e a água já se tornou 26% mais ácida do que no início da era 
industrial, com grande prejuízo para a vida marinha. Nos últi-
mos 40 anos, a extensão de gelo ártico no mar declinou apro-
ximadamente 12% por década. Entre 1979 e 2018 a perda 
anual de gelo do lençol glacial antártico sextuplicou. As ondas 
de calor aumentaram os índices de letalidade ambiental nos 
últimos cinco anos. No verão de 2019, os incêndios florestais 
na região ártica cresceram sem precedentes. Só em junho 
as queimadas emitiram 50 megatons de dióxido de carbono 
na atmosfera, mais do que a soma de todas as emissões no 
mesmo mês entre 2010 e 2018.

Estima-se que, para atingir a meta dos Objetivos do  
Desenvolvimento Sustentável de limitar o aumento da tempe-
ratura em relação à era pré-industrial a 2 graus, os esforços 
atuais precisam ser triplicados. No caso da meta ideal de  
limitar esse aumento a 1,5 grau, esses esforços precisariam 
ser quintuplicados. Tecnicamente, dizem os pesquisadores, 
isso ainda é possível, mas demandará ações urgentes de  
intensificação e replicação das políticas mais bem-sucedidas.

Em resumo, os crescentes impactos climáticos intensifi-
cam o risco de cruzar limites irreversíveis. Os pesquisadores 
apontam três setores que precisam investir diretamente na 
descarbonização: finanças, energia e indústria. Além disso, 
outras três áreas são decisivas: soluções baseadas na natu-
reza, ações locais e urbanas e o incremento da resiliência e 
adaptação às mudanças climáticas, especialmente nos paí-
ses mais vulneráveis.

(https://opiniao.estadao.com.br. Adaptado)

03. O objetivo do texto é

(A) expor a problemática dos impactos climáticos que, 
segundo descobertas científicas, cruzaram limites 
irreversíveis, restando ao ser humano esperar pelo 
pior.

(B) relatar experiências que têm avaliado os impactos 
climáticos e propor que os governos as implemen-
tem a médio prazo para evitar o aumento da tempe-
ratura no planeta.

(C) descrever as principais pesquisas sobre o aumento 
da temperatura no planeta, revelando que a questão 
é menos problemática do que se tem noticiado.

(D) analisar a situação do planeta com base nas mudan-
ças climáticas ocorridas ao longo do tempo e propor 
ações que visem conter o aumento da temperatura.

(E) narrar os esforços dos pesquisadores para que o  
aumento da temperatura seja definitivamente barrado 
e ela possa estar, a curto prazo, igual à da era pré-
-industrial.
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07. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de 
concordância.

(A) Será requerido ações urgentes de intensificação e 
replicação das políticas mais bem-sucedidas para  
limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau.

(B) Os pesquisadores apontam que devem haver inves-
timentos diretos na descarbonização por três seto-
res: finanças, energia e indústria.

(C) Os países mais vulneráveis precisa que três áreas 
seja protagonista nas transformações: soluções  
baseadas na natureza, ações locais e urbanas e o 
incremento da resiliência e adaptação às mudanças 
climáticas.

(D) O desenvolvimento socioeconômico e ambiental  
sofre impacto devido às mudanças climáticas que 
põe o mundo em estado de alerta.

(E) Em junho, as queimadas emitiram 50 megatons de 
dióxido de carbono na atmosfera, mais do que a 
soma de todas as emissões que haviam sido realiza-
das no mesmo mês entre 2010 e 2018.

08. Considere as passagens:

•   “Ondas de calor disseminadas e duradouras, recordes 
de incêndios e outros eventos devastadores como  
ciclones tropicais, enchentes e secas têm impactos 
imensos no desenvolvimento socioeconômico e am-
biental”... (1o parágrafo)

•   Só em junho as queimadas emitiram 50 megatons de 
dióxido de carbono na atmosfera, mais do que a soma 
de todas as emissões no mesmo mês entre 2010 e 
2018. (2o parágrafo)

•   Tecnicamente,  dizem  os  pesquisadores,  isso  ainda  é 
possível, mas demandará ações urgentes de intensifi-
cação e replicação das políticas mais bem-sucedidas. 
(3o parágrafo)

As expressões destacadas são empregadas, respectiva-
mente, com a função de:

(A) exemplificar; comparar; opor uma informação a outra.

(B) comparar; opor uma informação a outra; concluir.

(C) enumerar; comparar; explicar a informação anterior.

(D) exemplificar; resumir; adicionar uma informação a 
outra.

(E) comparar; comparar; indicar a condição da informação.

04. De acordo com o texto, é correto afirmar que

(A) a previsão, há dez anos, era de que os impactos 
climáticos seriam agressivos e acelerados como se 
tem visto hoje.

(B) os incêndios florestais que ocorreram na região  
ártica, no verão de 2019, cresceram de forma inédita.

(C) a replicação das políticas mais bem-sucedidas per-
mitirá limitar a temperatura a valores anteriores à do 
período 1850-1900.

(D) a temperatura global entre 2015 e 2019, mais alta 
que em qualquer período equivalente já registrado, 
nunca mais se repetirá.

(E) os impactos climáticos, que trazem muitos prejuízos, 
estão sendo combatidos por três setores que inves-
tem em descarbonização.

05. As informações apresentadas ao longo do 2o parágrafo 
do texto correspondem a

(A) possibilidades efetivas de alta de temperatura do 
planeta, as quais requerem conscientização das 
pessoas.

(B) expectativas quanto ao aumento da temperatura do 
planeta, as quais exigem ações urgentes da popula-
ção mundial.

(C) consequências do aumento da temperatura do pla-
neta, as quais revelam um cenário preocupante para 
a humanidade.

(D) projeções de aumento da temperatura do planeta, as 
quais mostram a desatenção da humanidade com o 
clima.

(E) causas do aumento da temperatura do planeta, as 
quais têm um impacto irrelevante no conjunto dos 
problemas climáticos.

06. Considere as passagens do texto:

•   O estudo [...] compila de maneira altamente sintética 
as descobertas científicas decisivas mais recentes... 
(1o parágrafo)

•   ...  a  ascensão do nível do mar está acelerando...  
(2o parágrafo)

•   As ondas de calor aumentaram os índices de letalida-
de ambiental nos últimos cinco anos. (2o parágrafo)

Conforme o contexto em que estão inseridos, os termos 
destacados significam, correta e respectivamente:

(A) junta; sumarizada; poluição; morbidade.

(B) reúne; resumida; elevação; mortalidade.

(C) expõe; condensada; alteração; morbidez.

(D) converte; explicativa; oscilação; extermínio.

(E) organiza; exemplificada; transformação; fatalidade.
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MateMática

11. Em um departamento, há 5 arquivistas trabalhando na 
classificação e descrição de documentos. Cada arquivista 
demora, em média, 8 minutos para processar cada docu-
mento. Nessas condições, o tempo médio necessário para 
que esses 5 arquivistas efetuem a classificação e descri-
ção de 345 documentos será de

(A) 8 horas e 20 minutos.

(B) 8 horas e 48 minutos.

(C) 9 horas e 12 minutos.

(D) 9 horas e 20 minutos.

(E) 10 horas e 12 minutos.

12. Do preço de venda de certo produto, um lojista paga 5% 
de comissão ao vendedor. Do valor restante, 40% corres-
pondem ao custo do produto. Se o custo desse produto é 
R$ 532,00, então o preço de venda desse produto é

(A) R$ 1.400,00.

(B) R$ 1.330,00.

(C) R$ 1.300,00.

(D) R$ 1.280,00.

(E) R$ 1.200,00.

13. Em um arquivo há 6 gavetas que continham, inicialmente, 
um total de x documentos, sendo o número de documen-

tos em cada gaveta igual a . Para arquivar mais docu-

mentos, foi necessária uma nova distribuição, em que 
cada uma das 6 gavetas passou a ter uma quantidade de 

documentos igual a , resultando em um total de 576 

documentos arquivados. A quantidade inicial de docu-
mentos nesse arquivo era igual a

(A) 466.

(B) 480.

(C) 485.

(D) 490.

(E) 506.

14. Sávio trabalha com prestação de serviços na área de 
informática e recebe por projeto elaborado. Na última 
semana ele recebeu R$ 5.100,00 pela elaboração dos 
projetos A e B, sendo x reais pelo projeto A e y reais pelo 
projeto B. Se o valor recebido por A fosse 25% maior, 
seria exatamente o triplo do valor recebido por B. O valor 
que Sávio recebeu pela elaboração do projeto B foi

(A) R$ 1.200,00.

(B) R$ 1.250,00.

(C) R$ 1.500,00.

(D) R$ 2.550,00.

(E) R$ 3.600,00.

Leia trecho da crônica de Luís Fernando Veríssimo para 
responder às questões de números 09 e 10.

Vá entender.       que depois dos 7 a 1 o torcedor 
brasileiro, desencantado, passaria       badminton, 
balé aquático ou outro esporte que não envolvesse bola ou 
qualquer coisa vagamente esférica. O desastre na Copa de 
2014 não só       não éramos mais o país do futebol 
como fomentaria nosso ódio pelo futebol. O futebol seria para 
nós como a História para Stephen Dedalus, aquele persona-
gem do James Joyce: um pesadelo do qual estaríamos ten-
tando acordar. Mas não. Assimilamos a derrota até com certa 
resignação filosófica. Depois da derrota para o Uruguai em 
1950, correram boatos de suicídios em massa, de torcedores 
ateando fogo     vestes, do Bigode engolindo formicida e 
do Barbosa pedindo asilo numa embaixada estrangeira. De-
pois dos 7 a 1 não houve nada parecido, nem boatos de coisa 
parecida. Foi uma desilusão dolorida, não foi uma tragédia.

(Luis Fernando Veríssimo [org. Adriana Falcão e Isabel Falcão],  
“O bum”. Ironias do tempo, 2018. Adaptado.)

09. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas do 
texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(A) Imaginava-se  ...  a  se  interessar  por  ...  convencer-
-nos-ia de que ... às

(B) Se imaginava ... à se interessar em ... convenceria-
-nos de que ... a

(C) Imaginava-se ... à se interessar sobre ... nos conven-
ceria que ... à

(D) Se imaginava ... a se interessar em ... convencer-
-nos-ia que ... as

(E) Imaginava-se ... a se interessar por ... nos convence-
ria de que ... às

10. As informações do texto permitem concluir que a hipótese 
de que

(A) o torcedor brasileiro deixaria de exaltar suas tra-
gédias não foi levada a termo, uma vez que a sua  
resignação filosófica foi insuficiente para minimizar a 
derrota por 7 a 1 da Copa de 2014.

(B) o futebol deixaria de ser o esporte preferido do brasi-
leiro começou a virar realidade, uma vez que outros 
esportes que não envolvem bola caíram no gosto 
dos torcedores.

(C) o Brasil deixaria de ser o país do futebol virou reali-
dade, uma vez que os torcedores encararam a derrota 
por 7 a 1 como uma verdadeira tragédia, tal como 
aquela para o Uruguai em 1950.

(D) o brasileiro deixaria de gostar de futebol depois do 
desastre da Copa de 2014 não se concretizou, uma 
vez que os torcedores aceitaram o sofrimento impos-
to pela derrota por 7 a 1 sem revoltas.

(E) a Copa de 2014 deixaria de incomodar rapidamente o 
torcedor brasileiro foi deixada de lado, uma vez que o 
espírito de sofrimento e tragédia de 1950 se instalou 
no país.
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r a s c u n h o15. Um terreno retangular ABCD foi dividido em 3 regiões 
triangulares, Y,W e Z, conforme mostra a figura, com  
dimensões indicadas em metros.

Sabendo-se que o perímetro do terreno ABCD é 240 m, a 
área da região W é igual a

(A) 1 600 m².

(B) 1 400 m².

(C) 1 200 m².

(D) 1 000 m².

(E) 800 m².

16. Em uma concessionária, em certo período, a razão entre o 
número de carros vendidos do modelo A e o número de 
carros vendidos do modelo B é , sendo que, dos dois 

modelos, juntos, foram vendidas um total de 144 unidades. 
A diferença entre os números de unidades vendidas des-
ses dois modelos, nesse período, é igual a

(A) 54.

(B) 52.

(C) 46.

(D) 36.

(E) 32.

17. Em uma indústria, determinada peça é produzida em 3 
máquinas de rendimentos diferentes. Um lote de 5 000 
unidades é produzido em 24 minutos pela máquina M, 
em 32 minutos pela máquina N e em 1 hora e 4 minutos 
pela máquina P. Considere que as três máquinas iniciem 
a produção simultaneamente, em um mesmo horário, e 
trabalhem sem interrupções. Desse modo, na primeira 
vez, após o início, em que as três máquinas concluírem 
simultaneamente a produção dos respectivos lotes de  
5 000 unidades, a máquina P terá produzido um total de

(A) 35 000 peças.

(B) 30 000 peças.

(C) 25 000 peças

(D) 20 000 peças.

(E) 15 000 peças.
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20. A tabela relaciona as receitas mensais obtidas por certa 
empresa no primeiro semestre de 2019, sendo os valores 
das receitas mensais, em milhões de reais, substituídos 
por letras.

Mês Receita mensal

Janeiro a

Fevereiro b

Março c

Abril d

Maio e

Junho f

Sabe-se que a média aritmética das receitas mensais, 
nesse semestre, foi igual a R$ 4,25 milhões, e que as 
receitas obtidas no primeiro trimestre somaram R$ 10,2 
milhões. Desse modo, é correto afirmar que a receita mé-
dia mensal no segundo trimestre foi igual a

(A) R$ 3,9 milhões.

(B) R$ 4,5 milhões.

(C) R$ 4,8 milhões.

(D) R$ 5,0 milhões.

(E) R$ 5,1 milhões.

r a s c u n h o

18. Considere um recipiente K, com formato de paralelepí-
pedo reto retângulo e dimensões, em centímetros, indi-
cadas na figura. Sabe-se que esse recipiente estava, ini-
cialmente, completamente cheio com certo líquido, e que 
parte desse conteúdo foi transferido para 4 recipientes 
cúbicos iguais, com 8 cm de aresta, preenchendo-os por 
completo, sem transbordar.

Se o volume do líquido que restou no recipiente K, após a 
transferência, corresponde à terça parte do volume inicial, 
então a medida da altura do recipiente K, indicada por h, 
na figura, é igual a

(A) 15,2 cm.

(B) 14,6 cm.

(C) 13,4 cm.

(D) 12,8 cm.

(E) 12,2 cm.

19. Em um painel ABCD, de formato retangular, a distância 
entre os vértices A e C, indicada por y na figura, é igual 
a 1,7 m.

O perímetro desse painel é igual a

(A) 4,8 m.

(B) 4,6 m.

(C) 4,2 m.

(D) 3,8 m.

(E) 3,6 m.
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23. Em relação aos serviços administrativos da Câmara, 
conforme disciplinado no Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Mauá, é correto afirmar que

(A) os serviços administrativos da Câmara Municipal, 
sob orientação geral de seu Presidente, serão execu-
tados pela Diretoria Geral, que se regerá por decretos 
legislativos próprios.

(B) a seleção mediante concurso público, a nomeação  
e a exoneração competem ao Secretário Geral da 
Câmara, de conformidade com a legislação vigente e 
o estatuto dos funcionários públicos municipais.

(C) a Câmara somente poderá admitir funcionários,  
mediante concurso público de provas e títulos, após a 
criação dos cargos respectivos, por meio de lei apro-
vada por 2/3 (dois terços) dos membros presentes na 
sessão ordinária da Câmara.

(D) os Vereadores não poderão interpelar sobre os ser-
viços administrativos, bem como não poderão apre-
sentar sugestões sobre os mesmos.

(E) a estrutura administrativa da Câmara Municipal, o 
seu quadro próprio de pessoal, bem como a tabela 
de cargos e salários, sua organização e funciona-
mento deverão ser fixados por intermédio de lei de 
iniciativa da Mesa Diretora.

24. O  Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal  de  Mauá 
estabelece que toda matéria legislativa de competência 
da Câmara será objeto de projeto de lei, e toda matéria 
administrativa ou político-administrativa sujeita à delibe-
ração da Câmara será objeto de projeto de resolução ou 
decreto legislativo. Assinale a alternativa que apresenta 
uma matéria que constitui projeto de decreto legislativo.

(A) Assuntos de economia interna da Câmara.

(B) Aprovação  do  Regimento  Interno  da  Casa  e  suas  
alterações.

(C) Destituição dos membros da Mesa Diretora da  
Câmara.

(D) Aprovação ou rejeição das contas do Prefeito e da 
Mesa.

(E) Atos que dependem da sanção do Prefeito.

25. Mariana, servidora pública do Município de Mauá, perma-
neceu em licença para tratamento da sua saúde por mais 
de 180 (cento e oitenta) dias intercalados, no decurso do 
período aquisitivo de férias.
Após completar mais um período aquisitivo de férias, e 
de acordo com a Lei Complementar no 01/2002, Mariana

(A) terá direito ao gozo de férias integrais.

(B) não terá direito ao gozo de férias.

(C) não terá direito a receber o abono legal, mas poderá 
gozar férias por 24 (vinte e quatro) dias.

(D) terá direito a gozar férias por 18 (dezoito) dias apenas, 
em virtude do seu afastamento por licença saúde.

(E) terá direito a gozar férias por 10 (dez) dias, porém o 
tempo de serviço durante o afastamento será contado 
para todos os fins.

LegisLação

21. De acordo com os termos da Lei Orgânica do Município 
de Mauá, a Câmara Municipal, entre outras, tem como 
uma atribuição privativa

(A) autorizar o Prefeito, por necessidade de serviço, a 
ausentar-se do Município por até cinco dias.

(B) deliberar sobre a concessão de serviços públicos, 
desde que cumpridas as formalidades necessárias e 
subordinadas à legislação estadual aplicável.

(C) atribuir ao Presidente do Poder Legislativo subsídio 
diferenciado dos demais Vereadores, pelo desem-
penho da função que ocupa, respeitados os limites 
previstos nas Constituições Federais e do Estado de 
São Paulo, e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

(D) autorizar a concessão de título de cidadão honorário 
ou qualquer outra honraria ou homenagem às pessoas 
que reconhecidamente tenham prestado serviços ao 
Município, mediante resolução aprovada pelo voto da 
maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.

(E) conceder, por meio do Presidente da Câmara, auxílios, 
subvenções e direito real de uso dos bens municipais.

22. José, Vereador da Câmara Municipal de Mauá, solicitou 
licença com a finalidade de desempenhar uma missão 
temporária de caráter cultural previamente aprovada pelo 
Plenário da Câmara.

Nesse caso hipotético, e conforme dispõe a Lei Orgânica 
do Município de Mauá, José

(A) terá direito a receber integralmente sua remuneração 
como se estivesse em exercício.

(B) terá direito a receber 50% (cinquenta por cento) da 
sua remuneração.

(C) não poderá se licenciar por mais de 05 (cinco) dias 
para desempenhar a sua missão.

(D) poderá licenciar-se por 10 (dez) dias, mediante a 
devida autorização expedida pelo Tribunal Regional 
Eleitoral.

(E) poderá licenciar-se por até 20 (vinte) dias, mas não 
terá direito a receber seus subsídios correspondentes 
aos dias de afastamento.
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29. Um usuário do programa MS-PowerPoint 2010, em sua 
configuração padrão, deseja adicionar um Botão de Ação 
a um slide de sua apresentação. Para tanto, ele deve-
rá selecionar a guia Inserir e escolher uma opção entre 
aquelas disponibilizadas depois de acionar o ícone

(A) WordArt.

(B) SmartArt.

(C) Imagem.

(D) Gráfico.

(E) Formas.

30. Elvis precisa encaminhar uma mensagem de correio ele-
trônico para John, Paul, Ringo e George, que também 
são funcionários de sua empresa. A mensagem que foi 
preparada e enviada por Elvis pelo programa de correio 
eletrônico instalado em seu computador tinha os campos 
de endereçamento preenchidos como mostrado na figura 
a seguir:

De: elvis@empresa.com,br

Para: john@empresa.com,br

Cc: paul@empresa.com,br

Cco: ringo@empresa.com,br; george@empresa.com,br

Paul respondeu a mensagem de Elvis utilizando a opção 
“Responder para todos” de seu programa de correio ele-
trônico. O número de pessoas que recebeu a resposta 
de Paul foi

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

(E) 5.

noções de inforMática

26. Um usuário do MS-Windows 7, em sua configuração  
padrão, está utilizando o Windows Explorer para visualizar 
os arquivos de uma pasta do disco rígido de seu compu-
tador. Para determinar a data de criação de um desses 
arquivos, esse usuário deve clicar com o botão direito (ou 
secundário) do mouse sobre o nome do arquivo desejado 
e selecionar a opção

(A) Configurações.

(B) Definições.

(C) Exibir.

(D) Propriedades.

(E) Revisar.

27. No programa Microsoft Word 2010, em sua configura-
ção padrão, existe um recurso denominado “Controle de  
linhas órfãs/viúvas” que permite ao usuário definir como 
as quebras de página influenciarão o posicionamento das 
linhas do último parágrafo de cada página do documento 
em edição. Esse recurso pode ser ativado ou desativado 
na guia

(A) Página Inicial.

(B) Inserir.

(C) Layout de Página.

(D) Revisão.

(E) Exibição.

28. As células de uma planilha que está sendo elaborada 
com o auxílio do programa Microsoft Excel 2010, em sua 
configuração padrão, foram preenchida conforme mos-
trado na figura a seguir:

Se a fórmula =MÉDIA(B1:C2)*MENOR(A2:B3;2) for digi-
tada na célula D4, o valor obtido será

(A) 12.

(B) 16.

(C) 20.

(D) 30.

(E) 42.
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34. Assinale a alternativa correta sobre as características do 
acervo documental de um arquivo.

(A) Os documentos de arquivo espelham a trajetória da 
entidade ou pessoa que os geraram, constituindo 
conjunto divisível porque somente a partir de cada 
item adquirem seu pleno significado.

(B) Os documentos acumulados chegam ao arquivo, 
que é um órgão receptor, por passagem natural e 
obrigatória, sendo este constituído por documentos 
seriados e únicos.

(C) O arquivo possui documentos originados das ativida-
des culturais e da pesquisa científica da instituição, 
reunidos artificialmente como coleções em torno de 
seu conteúdo.

(D) O arquivo possui objetos tridimensionais originados 
das atividades humanas ou da natureza, reunidos de 
forma artificial como coleções organizadas pelas ca-
racterísticas de suas funções.

(E) O arquivo define quais documentos deseja ter em 
seu acervo e os adquire por compra, doação ou per-
muta, sendo formado por documentos múltiplos com 
muitos exemplares produzidos por diversas fontes.

35. Princípio arquivístico segundo o qual o arquivo deve con-
servar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou 
família que o produziu. Trata-se da definição do princípio

(A) da reversibilidade.

(B) de respeito aos fundos.

(C) do respeito à ordem original.

(D) da integridade arquivística.

(E) da pertinência territorial.

36. Segundo a Teoria das Três Idades, o arquivo

(A) corrente é o conjunto de documentos, em tramitação 
ou não, que, pelo seu valor secundário, é objeto de 
consultas periódicas pela entidade que o produziu, a 
quem compete a sua administração.

(B) intermediário consiste no conjunto de documentos 
originários dos pré-arquivos, com uso muito frequen-
te, que aguarda destinação.

(C) de segurança é o conjunto de cópias arquivadas em 
local diverso daquele dos respectivos originais para 
garantir a integridade da informação arquivística.

(D) permanente é o conjunto de documentos preserva-
dos em caráter definitivo em função de seu valor se-
cundário e informativo.

(E) histórico é definido como aquele cujo acervo tem 
características especiais e documentos de valor pri-
mário, conforme a natureza, função ou atividade da 
entidade produtora.

conhecimentos esPecÍficos

31. De acordo com uma perspectiva histórica,

(A) nas civilizações pré-clássicas da Antiguidade, os ar-
quivos eram concebidos como depósitos e reservas 
inertes de pergaminhos e papéis, constituídos com 
estrutura organizacional seletiva de documentos.

(B) no contexto do mundo greco-romano, desenvolve-se 
o conceito de arquivo público como uma instituição 
vinculada ao Estado, o que garante fé pública aos 
documentos sob sua custódia.

(C) na  Idade Média,  foi  criado o Metroon, também de-
nominado Archeion, para guarda de documentos de 
caráter legislativo, judiciário e financeiro, e de docu-
mentos de valor diferenciado no âmbito privado.

(D) a partir do século XII, na baixa Idade Média, os arqui-
vos passam a ser vistos por uma ótica instrumental, 
menos administrativa, e cresce sua relação com a me-
mória e o conteúdo informacional dos documentos.

(E) durante a Idade Moderna, os arquivos foram chama-
dos de tabulários e ficavam localizados nos templos 
e palácios cumprindo com a finalidade prática e ad-
ministrativa de servir ao governo e garantir o poder.

32. A partir da Revolução Francesa,

(A) os arquivos passam a ser estruturados como um sis-
tema municipal descentralizado.

(B) os documentos de instituições extintas voltam a in-
corporar os arquivos administrativos.

(C) ocorre a fusão dos arquivos administrativos e históricos 
e os documentos ficam à disposição para consulta.

(D) o conceito de arquivo de Estado é alterado com a 
criação dos arquivos nacionais.

(E) a organização da massa documental dos arquivos 
administrativos é igualada à organização dos docu-
mentos históricos.

33. No que concerne à função e classificação dos arquivos, 
é correto definir

(A) arquivo privado como pertencente a uma entidade co-
letiva de interesse público, de âmbito de ação geral, e 
integrante da gestão administrativa institucional.

(B) arquivo especializado como pertencente a uma fa-
mília ou seus membros, que possui documentos re-
lativos às suas atividades públicas e à administração 
de seus bens.

(C) arquivo central como arquivo com predominância de 
documentos decorrentes do exercício das ativida-
des-meio de uma instituição ou unidade administrati-
va, além de sinônimo de arquivo público.

(D) arquivo administrativo como responsável pela norma-
lização dos procedimentos técnicos aplicados a uma 
administração pública, podendo ou não assumir o ar-
mazenamento, também chamado de arquivo geral.

(E) arquivo técnico como arquivo com predominância de 
documentos decorrentes do exercício das ativida-
des-fim de uma instituição ou unidade administrativa.
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40. Gênero documental é a configuração que assume um do-
cumento de acordo com o sistema de signos utilizado na 
comunicação de seu conteúdo, sendo que o gênero

(A) audiovisual apresenta como linguagem única o som 
em documentos como discos, fitas magnéticas, fil-
mes e CDs.

(B) fonográfico possui sua linguagem principal na asso-
ciação do som e da imagem em filmes, vídeos, dis-
cos e DVDs.

(C) iconográfico possui como linguagem básica a ima-
gem, podendo ser exemplificado por cartões postais, 
fotografias, gravuras e desenhos.

(D) textual apresenta sua linguagem preferencial represen-
tada por caracteres digitados contidos em textos ma-
nuscritos e impressos, mapas e objetos tridimensionais.

(E) visual é formado por documentos simples, compos-
tos, por itens únicos e itens digitalizados incluindo 
pinturas, esculturas, globos e quadros.

41. Em relação à terminologia arquivística, é correto afirmar que

(A) migração é a ação de transferir documentos de arqui-
vo de um sistema para outro, preservando a sua au-
tenticidade, integridade, confiabilidade e usabilidade.

(B) eliminação é o processo de exclusão de um docu-
mento de arquivo que apresenta possibilidade de 
reconstrução.

(C) destinação é o processo de mudar documentos de 
arquivo de um formato para outro.

(D) conversão é o conjunto de atividades que cumpre as 
principais responsabilidades com os documentos para 
alcançar os objetivos estratégicos de uma instituição.

(E) produção é o conjunto de processos associados com 
as decisões de retenção, descarte ou transferência 
de documentos de arquivo, possibilitados por instru-
mento específico.

42. Tem por objeto o estudo do documento enquanto compo-
nente de conjuntos orgânicos, como integrante da mes-
ma série documental, advinda da junção de documentos 
correspondentes à mesma atividade, indo em direção 
à gênese documental, e à contextualização nas atribui-
ções, competências, funções e atividades da entidade 
geradora e acumuladora. Trata-se da definição de

(A) diplomática clássica.

(B) tipologia documental.

(C) análise documentária.

(D) gênero documental.

(E) arquivística integrada.

43. Os procedimentos de entrada de documentos públicos 
em arquivos permanentes, com competência formalmen-
te estabelecida, referem-se

(A) à herança de fundos.

(B) ao recolhimento.

(C) à sucessão arquivística.

(D) à reintegração.

(E) à incorporação.

37. Composto por fases, tem a passagem dos documentos 
de uma fase para outra determinada por instrumento ar-
quivístico que estabelece a permanência em cada fase e 
a destinação final. Trata-se

(A) do ciclo de vida dos documentos de arquivo.

(B) do sistema de registro de documentos.

(C) da política nacional de arquivos.

(D) do valor administrativo dos arquivos.

(E) da digitalização dos documentos arquivísticos.

38. Sobre classificação de documentos de arquivo, é correto 
afirmar que

(A) a ordenação cronológica é o preceito orientador para 
os documentos públicos, e a organização segundo 
a origem da entidade orgânica é a norma para os 
documentos privados.

(B) classificação e arranjo são considerados os mesmos 
procedimentos para documentos públicos e privados 
e correspondem à forma de organização dos arqui-
vos ativos.

(C) os princípios norteadores para elaboração de esque-
mas de classificação de arquivo foram importados de 
métodos de classificação utilizados nas bibliotecas.

(D) é consenso entre os arquivistas preservar a organici-
dade e a unidade dos fundos de arquivos utilizando a 
classificação por períodos cronológicos e os assun-
tos ou matérias.

(E) o modelo orgânico corresponde ao princípio nortea-
dor da organização dos fundos com arranjo interno 
determinado pela estrutura, função e tipologia.

39. A classificação arquivística exige análise detalhada, con-
siderando as características e propriedades dos docu-
mentos de arquivo, de forma que

(A) os documentos nascem sem valor probatório e pas-
sam a representar o exercício de uma função ou ati-
vidade e a assegurar direitos individuais ou coletivos 
após serem classificados.

(B) devido à sua parcialidade natural, os documentos 
são produzidos para atender demandas informacio-
nais, sem exigência de fidelidade aos fatos e ações 
manifestadas pelas atividades.

(C) os documentos são fidedignos desde que mantidos 
e conservados em custódia de acordo com procedi-
mentos regulares que podem ser comprovados.

(D) pela unicidade, cada documento deve assumir um 
lugar único na estrutura documental do grupo ao 
qual pertence no universo documental.

(E) são acumulados pela autenticidade de maneira con-
tínua e progressiva, o que os dota de um elemento 
de coesão artificial, ainda que estruturada.
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46. Assinale a alternativa que contém a definição correta.

(A) Acumulação refere-se ao ato ou efeito de guardar e 
embalar documentos de forma apropriada à sua pre-
servação, acesso e manuseio.

(B) Juntada é a reunião, em caráter temporário, com o 
objetivo de elucidar ou subsidiar a matéria tratada, 
conservando para cada processo a sua identidade e 
independência.

(C) Tramitação é o curso ou movimentação do documen-
to desde sua produção ou recepção até o cumpri-
mento de sua função administrativa.

(D) Apensação é a separação de parte da documen-
tação de um ou mais processos para formação de 
novo processo que dependerá de autorização e ins-
truções específicas.

(E) Desmembramento é a reunião, em caráter definitivo, 
de documento ou processo a outro processo, no qual 
prevalece, para referência, o número do processo 
mais antigo.

47. A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos

(A) executa as ações de identificação, seleção, elimi-
nação e guarda permanente dos documentos com 
base em instrumento arquivístico.

(B) realiza a análise, identificação e codificação do con-
teúdo dos documentos em fase corrente, de acordo 
com as diferentes funções e atividades da instituição.

(C) codifica os documentos a partir de um sistema de 
código derivado de um plano de classificação.

(D) possui por competência orientar e normatizar a pro-
dução, o fluxo de documentos, e elaborar o plano de 
destinação de documentos.

(E) efetua o arranjo dos documentos pela identificação 
de seus valores e quanto à natureza de seus assun-
tos, para fins de organização.

44. Com relação à preservação e conservação de documen-
tos de arquivo, é correto afirmar que

(A) os agentes de deterioração levam os documentos a 
um estado de instabilidade física ou química, sem 
o comprometimento de sua integridade e existência.

(B) o calor e a umidade pouco contribuem para a de-
gradação e destruição dos documentos nos suportes 
papel ou magnético.

(C) a fonte de luz artificial emite radiação nociva aos do-
cumentos provocando danos através da oxidação, 
enquanto a luz natural é benéfica aos materiais.

(D) os agentes biológicos de deterioração são os insetos 
e os roedores, cuja presença independe das condi-
ções ambientais onde se encontram os documentos.

(E) a higienização tanto do local quanto dos documen-
tos, com metodologia e técnicas adequadas, colabo-
ra no controle de infestação de fungos.

45. Controle eficiente e sistemático da produção, recebi-
mento, manutenção, uso e destinação de documentos, 
incluindo processos para captura, manutenção de provas 
e informações sobre atividades e transações. Trata-se da 
definição de

(A) sistema de documentos de arquivo.

(B) acesso à informação arquivística.

(C) inventário de acervos arquivísticos.

(D) gestão de documentos eletrônicos.

(E) gestão de documentos de arquivo.

48. A partir da análise do quadro a seguir, assinale a alternativa que contém o método de classificação adotado.

Atividade Documentos
3.3.1 Registro de frequência 3.3.1.1 Atestado de frequência

3.3.1.2 Banco de horas

3.3.1.3 Boletim de frequência

3.3.1.4 Comunicado de ocorrências

3.3.1.5 Formulário de justificativa de falta

3.3.1.6 Folha de ponto

3.3.1.7 Planilha de controle de horas-extras

(A) Classificação funcional.

(B) Arranjo orgânico.

(C) Codificação temática.

(D) Classificação estrutural.

(E) Categorização por assunto.
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53. No que concerne aos prazos definidos na avaliação de 
documentos, é correto afirmar que o prazo de

(A) vigência consiste no prazo fixado ao fim do qual os 
documentos não considerados de valor permanente 
deverão ser imediatamente eliminados.

(B) prescrição é o intervalo de tempo durante o qual se 
pode invocar a tutela do Poder Judiciário para fazer 
valer direitos eventualmente violados.

(C) retenção é o intervalo de tempo durante o qual se 
guarda o documento por garantia, antes de eliminá-
-lo ou encaminhá-lo para guarda permanente.

(D) guarda é período de tempo durante o qual o documen-
to produz efeitos administrativos e legais plenos, cum-
prindo as finalidades que determinaram sua produção.

(E) eliminação é período baseado em estimativa de uso, 
em que documentos deverão ser mantidos no arqui-
vo corrente ao fim do qual poderão ser transferidos.

54. Assinale a alternativa que contém, nessa ordem, um mé-
todo de arquivamento básico e um padronizado.

(A) Dígito-terminal e variadex.

(B) Alfabético e geográfico.

(C) Cronológico e decimal.

(D) Automático e numérico.

(E) Mnemônico e rôneo.

55. Atividade de reconhecimento em meio eletrônico inserido 
por autoridade que se caracteriza pelo estabelecimento 
de uma relação única, exclusiva e intransferível entre 
uma chave de criptografia e uma pessoa física, jurídica, 
máquina ou aplicação. Trata-se da definição de

(A) armazenamento digital.

(B) reconhecimento de caractere.

(C) certificação digital.

(D) formatação de arquivos.

(E) normalização de formato.

56. Na digitalização de arquivos, é

(A) a cadeia de custódia que armazena e gerencia os do-
cumentos arquivísticos digitais em sua fase corrente.

(B) a emulação de arquivos, a qual consiste na mudança 
da forma de apresentação de um documento digital, 
que garante o acesso e a manutenção dos dados.

(C) o repositório digital confiável que pode manter autên-
ticos, preservar e prover acesso a materiais digitais 
pelo tempo necessário.

(D) a microfilmagem que possibilita a criação de um con-
junto de dados estruturados, com suas respectivas 
regras de acesso, formatação e validação.

(E) a conservação digital que permite implementar o 
banco de dados e a realização de operações de ma-
nipulação de dados como inclusão, alteração, exclu-
são, consulta.

49. Instrumento  aprovado  por  autoridade  competente  que 
determina prazo para a transferência, recolhimento, eli-
minação e reprodução de documentos. Trata-se da de-
finição de

(A) Termo de Transferência de Documentos.

(B) Tabela de Temporalidade de Documentos.

(C) Registro de Recolhimento de Documentos.

(D) Código de Classificação de Documentos.

(E) Protocolo de Registro de Documentos.

50. A unidade documental que não tramita, em que se  
reúnem documentos de natureza diversa relativos a uma 
pessoa física, denomina-se

(A) certidão.

(B) processo.

(C) prontuário.

(D) anexo.

(E) protocolo.

51. Na organização de documentos de arquivo,

(A) o método decimal é a unidade de medida de exten-
são dos arquivos.

(B) o ordenamento dos documentos da série é a relação 
natural entre documentos de um arquivo em decor-
rência das atividades da entidade produtora.

(C) a movimentação é a sequência de operações que 
determina a disposição dos documentos de um ar-
quivo, uns em relação aos outros, e a identificação 
de cada um.

(D) a massa acumulada é o conjunto dos documentos 
de arquivo de uma entidade que não foi objeto de 
classificação e avaliação.

(E) o metro linear é o método de ordenação que tem por 
eixo um plano prévio de distribuição dos documen-
tos.

52. O instrumento de controle ou gestão de depósito destina-
do a indicar a localização física das unidades de arquiva-
mento denomina-se

(A) controle de arquivo.

(B) guia-fora.

(C) folha de guarda.

(D) fichário.

(E) inventário topográfico.
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59. No que concerne ao previsto na Lei de Acesso à Informa-
ção, Lei no 12.527/11, é correto afirmar:

(A) quando não for autorizado acesso integral à informa-
ção por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado 
o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, 
extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

(B) a acesso à informação de que trata a Lei com preende, 
entre outros, os direitos de obter informação contida 
em registros ou documentos, produzidos ou acumu-
lados por órgãos ou entidades, com exceção dos do-
cumentos recolhidos aos arquivos públicos.

(C) os procedimentos previstos pela Lei destinam-se a 
assegurar o direito de acesso à informação e devem 
ser executados em conformidade com os princípios 
da administração pública com a diretriz básica da 
publicidade e do sigilo como preceito geral, sem ex-
ceções.

(D) às entidades privadas sem fins lucrativos, não são 
aplicadas as disposições desta Lei, quando recebem 
para realização de ações de interesse público, recur-
sos públicos diretamente do orçamento ou mediante 
subvenções sociais e contratos de gestão.

(E) o Estado deve garantir o direito de acesso à informa-
ção, que será franqueada, mediante pedidos devi-
damente justificados e comprovados pelo solicitante, 
através de procedimentos objetivos, de forma trans-
parente e clara.

60. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, as infor-
mações pessoais

(A) terão seu acesso restrito, conforme classificação de 
sigilo e pelo prazo máximo de 50 (cinquenta) anos a 
contar da sua data de produção.

(B) serão disponibilizadas somente mediante consenti-
mento de acesso para prevenção, diagnóstico mé-
dico e utilizações múltiplas, quando a pessoa estiver 
física ou legalmente incapaz.

(C) terão restrição de acesso em relação à vida privada, 
honra e imagem e esta restrição poderá ser invoca-
da com o intuito de prejudicar processo de apuração 
de irregularidades em que o titular das informações 
estiver envolvido.

(D) poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por 
terceiros diante de previsão legal ou consentimento 
expresso da pessoa a que elas se referirem.

(E) não serão disponibilizados para a realização de esta-
tísticas e pesquisas científicas de evidente interesse 
público ou geral, mesmo com o consentimento e a 
identificação da pessoa a que as informações se re-
ferirem.

57. Modelo com especificação de requisitos a serem cumpri-
dos pela entidade titular do arquivo no sistema de gestão 
arquivística com a finalidade de garantir a confiabilida-
de, autenticidade e acesso aos documentos, orientar a 
implantação da gestão em acervos híbridos e fornecer 
especificações técnicas, funcionais e metadados para 
orientar a avaliação/aquisição de sistema pré-existente, a 
especificação e o desenvolvimento de um sistema. Trata-
-se da definição de

(A) SIGAD.

(B) e-ARQ.

(C) ISAD(G).

(D) NOBRADE.

(E) PCD.

58. A respeito da gestão arquivística de documentos digitais, 
é correto afirmar que

(A) a informação em formato digital é resistente a inter-
venções não autorizadas como perda, adulteração 
e destruição, e a degradação física e obsolescência 
tecnológica.

(B) os documentos eletrônicos, gerados no curso das 
atividades de organizações e pessoas, apresentam 
todos os aspectos arquivísticos e tecnológicos resol-
vidos quanto ao registro da informação.

(C) a gestão de documentos digitais deve limitar-se às 
operações que abrangem produção, definição de 
suportes, estrutura do documento, tramitação e pro-
tocolo.

(D) a gestão dos documentos eletrônicos em arquivos 
difere essencialmente da gestão arquivística de do-
cumentos em papel e possui regras diferentes para 
os valores primários e secundários dos documentos.

(E) o sistema de gerenciamento de documentos arqui-
vísticos deve incorporar ferramentas e mecanismos 
para a preservação em longo prazo dos documentos 
de arquivos intermediários e permanentes.



15 CMMU1801/009-Arquivista




