
 

 

 

 
 

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CORE-RJ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 
EDITAL NÚMERO 001/2019 

 

CADERNO DE PROVAS 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 
1. A  duração máxima da prova será de  

2h30 (duas horas e trinta minutos). 
2. Os candidatos poderão entregar o 

Caderno de Provas somente 1h30 (uma 
hora e trinta minutos) após o início da 
mesma. 

3. O Caderno de Provas poderá ser levado 
pelo candidato somente após 2h00 
(duas horas) contadas a partir do efetivo 
início das mesmas.  

4. Ao término da prova, o Cartão de 
Respostas (gabarito)  
OBRIGATORIAMENTE deve ser 
devolvido para o fiscal responsável pela 
sala independente do horário.  

5. A prova contém 40 (quarenta) questões 
com 5 (cinco) alternativas de resposta 
cada. Leia atentamente cada questão e 
assinale no Cartão de Respostas 
(gabarito) a alternativa correta. 

6. Qualquer dúvida dirija-se somente ao fiscal 
de sua sala. 

7. O Cartão de Respostas (gabarito) 
deverá ser preenchido do campo 01 (um) 
ao 40 (quarenta).  

8. Verifique se os seus dados estão corretos 
no Cartão de Respostas (gabarito) e na 
Lista de Presença e assine ambos. Os 
dados incorretos deverão ser corrigidos 

somente na Lista de Presença.   
9. Para marcar as RESPOSTAS no Cartão  

de Respostas (gabarito), utilize caneta 
esferográfica preferencialmente de tinta 
PRETA fabricada OBRIGATORIAMENTE 
em material transparente. 

 
 

 
10. No Cartão de Respostas (gabarito), 

faça as marcas de acordo com o 
exemplo abaixo: 

 
 

 

FORMA CORRETA     
 


                                              
 
         

 
FORMA ERRADA 

 





 
 

 
 

    Marcas mal feitas não são lidas pelo 
sistema de correção automático, 
invalidando a questão. 

 
11. A marcação no CARTÃO DE 

RESPOSTAS (gabarito) é definitiva, 
não admitindo rasuras. Marque 
apenas uma resposta para cada 
questão. Duas ou mais marcações 
anularão a sua resposta. Não risque, 
não amasse, não dobre e não suje o 
Cartão de Respostas (gabarito). 

 
  

      

        O GABARITO OFICIAL E A PROVA OBJETIVA ESTARÃO DISPONÍVEIS EM ATÉ 72H NO SITE: 

                         WWW.DEDALUSCONCURSOS.COM.BR (ÁREA DO CANDIDATO)
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LÍNGUA PORTUGUESA                            10 (questões) 

 
Utilize o texto abaixo para responder as próximas oito 
questões: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. O autor defende que a Guerra ao Terrorismo é a 
mais longa e a mais cara que os Estado Unidos travaram 
ao longo de sua história. Entre os argumentos que 
sustentam a sua posição, pode-se destacar o seguinte: 
 
a) “A guerra ao terror começou [...] com a aprovação no 

Congresso americano de uma lei de „autorização de 
uso da força militar‟ apenas com 60 palavras (...)” 

b) “Quando chamaram guerra global ao terrorismo, 
estavam a falar sério.” 

c) “Há nesta guerra várias datas que competem entre si 
como fundamentais.” 

d) “Essa invasão assinala a mais profunda quebra de 
confiança da comunidade internacional na liderança 
americana: (...)” 

e) “Dezoito anos depois, o governo de Kabul não 
consegue sequer pagar o seu orçamento militar.” 

 
02. Existem expressões na língua portuguesa que 
causam dúvida devido à proximidade da grafia ou da 
fala. Assim como em “Há nesta guerra várias datas que 
competem entre si como fundamentais. (...)” (linhas 11 e 
12), a expressão “há” foi corretamente empregada em: 
 
a) A operadora registrou perdas avaliadas em bilhões 

de reais, correspondentes há primeira metade do 
seu ano fiscal. 

b) No domingo há noite, a indústria da televisão virou 
definitivamente a página da série. 

c) No que concerne há obrigação de dar, a aplicação 
dessa norma no direito brasileiro não traz maiores 
preocupações. 

d) Em depoimento há Polícia Civil no dia do 
assassinato, o homem afirmou que ouviu uma série 
de disparos de arma de fogo. 

e) Vênus era habitável há 700 milhões de anos, sugere 
estudo. 

 
03. De acordo com as regras de concordância, é correto 
afirmar que o verbo “obriga” (linha 27) está flexionado na 
terceira pessoa do singular:  
 
a) Incorretamente, pois seu sujeito é composto, cujos 

núcleos são ligados por conjunção aditiva. 
b) Incorretamente, pois a concordância nas locuções 

verbais deve ser efetuada no verbo principal. 
c) Corretamente, pois possui sujeito indeterminado. 
d) Corretamente, pois concorda em número e pessoa 

com o núcleo do sujeito simples “guerra” (linha 27). 
e) Corretamente, pois concorda em número e pessoa 

com o núcleo do sujeito composto “guerra ao terror” 
(linha 27). 

 
04. Identifique as duas orações que compõem o trecho 
abaixo e assinale a alternativa que apresenta o sentido 
correto da primeira em relação à segunda: 
“Quando chamaram guerra global ao terrorismo, 
estavam a falar sério.” (linhas 9 e 10) 
 
a) Tempo. 
b) Condição. 
c) Causa. 
d) Consequência. 
e) Explicação. 
 
05. Em “Há nesta guerra várias datas que competem 
entre si como fundamentais. (...)” (linhas 11 e 12), a 
partícula “que” exerce a mesma função morfológica que 
a existente na seguinte alternativa: 
 
a) Precisava que você entregasse este bilhete. 
b) O filme de que os alunos gostaram estará disponível 

amanhã. 
c) O esforço foi tamanho que os frutos vieram. 
d) Espere, que estou chegando! 
e) Não espere que eu vá ao teatro. 



     CORE-RIO DE JANEIRO 
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL Nº 001/2019 

  ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  

- 2 - 
 

06. Nas alternativas abaixo, todas as expressões 
sublinhadas são classificadas sintaticamente como 
sujeito, exceto em: 
 
a) “...que os Estados Unidos travaram ao longo da sua 

história. (...)” (linhas 8 e 9). 
b) “Quando chamaram guerra global ao terrorismo, 

estavam a falar sério.” (linhas 9 e 10). 
c) “...dia em que começou a guerra no Iraque.” (linhas 

13 e 14). 
d) “...que tem lugar garantido na história da guerra (...)” 

(linhas 18 e 19). 
e) “As baixas em batalha das forças de segurança 

afegãs aproximam-se da insuportável média de 10 
mil por ano (...)” (linhas 32 a 34). 

 
07. Analise o seguinte segmento do texto: “Há nesta 
guerra várias datas que competem entre si como 
fundamentais. (...)” (linhas 11 e 12). Sobre o acento da 
palavra “várias”, é correto afirmar que: 
 
a) Não é mais utilizado segundo o Novo Acordo 

Ortográfico. 
b) É justificado pela seguinte regra gramatical: 

acentuam-se todas as palavras paroxítonas. 
c) Deve ser suprimido quando a palavra encontrar-se 

no singular. 
d) É justificado pela seguinte regra gramatical: 

acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em 
“a” (s). 

e) Sua supressão altera a classe gramatical da palavra. 
 
08. Em “Quando chamaram guerra global ao terrorismo 
(...)” (linhas 9 e 10), há um verbo conjugado no pretérito 
perfeito do indicativo, o qual é empregado para: 
 
a) Indicar uma ação habitual, corriqueira, um fato real, 

uma verdade. 
b) Indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação já 

passada. 
c) Indicar uma ação que ocorreu num determinado 

momento do passado. 
d) Transportar-nos mentalmente a uma época passada 

e descrever o que então era presente. 
e) Indicar uma ideia hipotética em relação a um fato 

situado no passado. 
 
Utilize a imagem abaixo para responder as próximas 
duas questões: 

 
(Retirado de otempo.com.br, acesso em 22/09/2019) 
 

09. A expressão “estranhos” utilizada pelo personagem é 
classificada morfologicamente como: 
 
a) Advérbio.  
b) Conjunção. 
c) Pronome. 
d) Adjetivo. 
e) Substantivo. 
 
10. Em “Seus conceitos são estranhos.”, a expressão 
“conceitos” pode ser interpretada como: 
 
a) Compreensão que se tem de uma palavra. 
b) Maneira rígida de raciocinar. 
c) Formação de argumentação lógica. 
d) Atividade da inteligência. 
e) Nível da capacidade de pensar. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS                     05 (questões) 

 
11. Cerca de 50 mil pessoas acompanharam o rito de 
canonização da brasileira Maria Rita de Souza Brito 
Lopes Pontes, a irmã Dulce, e de outros quatro beatos, 
realizado no dia 13 de outubro de 2019, na Praça São 
Pedro, no Vaticano.  

(Fonte adaptada: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-
10/dez-mil-brasileiros-participam-da-canonizacao-da-irma-dulce 

>acesso em 14 de outubro de 2019)  

 
Analise sobre a agora Santa Brasileira: 
 
 I- A Santa Brasileira nasceu em Salvador; 
 II- A partir de sua canonização Irmã Dulce passa 
a ser reconhecida como Santa Dulce dos Pobres; 
 III- Irmã Dulce ganhou um prêmio Nobel da Paz 
no ano de 1991, por sua atuação politica e bondade com 
os pobres. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I e III estão corretos. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Apenas o item II está correto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
12. Uma equipe do Instituto Biota de Conservação 
encontrou um golfinho morto, com manchas de óleo pelo 
corpo, na praia de Feliz Deserto, em Alagoas. Porém, 
não está claro se o óleo foi o que causou a morte do 
animal. 
Esse é o primeiro mamífero encontrado com manchas de 
óleo desde que o produto começou a aparecer nas 
praias nordestinas.  

(Fonte disponível em: https://www.revistaplaneta.com.br/golfinho-com-
manchas-de-oleo-e-encontrado-morto-em-alagoas/>acesso em 14 de 

outubro de 2019)  

 
Com base na notícia acima, é correto afirmar que a 
mesma: 
 
a) Relata o problema ambiental causado pelo 

rompimento da barragem de Brumadinho – MG em 
janeiro de 2019. 
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b) Relata o problema ambiental causado pelas 
queimadas na Amazônia, durante o ano de 2019. 

c) Relata o problema ambiental causado pelo 
vazamento de óleo que se espalhou por praias do 
nordeste no mês de setembro de 2019. 

d) Relata o problema ambiental caudado pela poluição 
com plásticos no oceano, principalmente na região 
nordeste. 

e) Relata o problema ambiental causado pelo aumento 
da temperatura do oceano na região nordeste. 

 
13. Assinale a alternativa incorreta, sobre o estado do 
Rio de Janeiro: 
 
a) O município do Rio de Janeiro foi a capital do Brasil 

antes de Brasília. 
b) O estado do Rio de Janeiro possui 92 municípios. 
c) O Estado do Rio de Janeiro está entre os primeiros a 

serem colonizados pelos portugueses, que 
atracaram na baía da Guanabara em 1.º de janeiro 
de 1502, em uma expedição exploratória.  

d) A última grande alteração nos estatutos políticos do 
Rio de Janeiro ocorreu em 1988, quando foi 
estabelecido o território do atual estado do Rio de 
Janeiro, por meio da fusão, sem consulta popular, 
dos antigos estados da Guanabara e do Rio de 
Janeiro. 

e) São municípios localizados na região serrana do 
estado do Rio de Janeiro: Petrópolis, Teresópolis e 
Nova Friburgo. 

 
14. Segundo o disposto pela Lei nº 4.886/65, que Regula 
as atividades dos representantes comerciais 
autônomos, não pode ser representante comercial: 
 
 I- O que não pode ser comerciante; 
 II- O falido não reabilitado; 
 III- O que tenha sido condenado por infração 
penal de natureza infamante, tais como falsidade, 
estelionato, apropriação indébita, contrabando, roubo, 
furto, lenocínio ou crimes também punidos com a perda 
de cargo público; 
 IV- O que estiver com seu registro comercial 
bloqueado, por qualquer que seja o motivo. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 
 
15. As faltas cometidas pelo representante comercial 
decorrentes de infrações das normas disciplinares são 
graves e leves, conforme a natureza do ato e 
circunstâncias de cada caso. São consideradas graves, 
as seguintes faltas, exceto: 
 
a) Oferecer, gratuitamente ou em condições aviltantes, 

os seus serviços, ou empregar meios fraudulentos 
para desviar em proveito próprio ou alheio a clientela 
de outrem. 

b) Anunciar imoderadamente, de modo a induzir em 
erro os representados e concorrentes. 

c) Divulgar ou se utilizar, sem autorização, violando 
sigilo profissional, de segredo de negócios do 
representado que lhe foi confiado ou de que teve 
conhecimento em razão de sua atividade 
profissional, mesmo após a rescisão de seu contrato. 

d) Divulgar, por qualquer meio, falsa informação em 
detrimento ou prejuízo de colega seu. 

e) Aceitar a representação comercial de representados 
concorrentes, mesmo quando autorizado por escrito. 

 
INFORMÁTICA                                           05 (questões) 

 
16. Observe o gráfico abaixo: 
 

 
 

Qual tipo de gráfico, do MS-Excel 365, foi usado? 
 

a) Pizza. 
b) Colunas. 
c) Área. 
d) Barras. 
e) Cascata. 

 
17. Qual atalho usa-se, no Google Docs, para repetir a 
última ação de um documento aberto? 

 
a) Ctrl+C. 
b) Ctrl+Y. 
c) Ctrl+Z. 
d) Ctrl+Q. 
e) Ctrl+A. 

 
18. A função da fórmula =INT(), do MS-Excel 365, é: 
 
a) Arredondar números para baixo. 
b) Contar o número de caracteres inteiros em um 

determinado intervalo. 
c) Arredondar números para cima. 
d) Contar o número de células que possuem números 

inteiros. 
e) Contar o número de células que não estão vazias. 

 
19. No MS-Word 365 as funções Efeitos, Definir como 
Padrão, Fontes e Marca-d‟água, juntas encontram-se na 
guia: 
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a) Página Inicial. 
b) Inserir. 
c) Layout. 
d) Design. 
e) Revisão. 

 
20. Uma rede de computador está dividida em 
basicamente duas partes, são elas: 
 
a) Digital e externa. 
b) Externa e física. 
c) Física e lógica. 
d) Digital e física. 
e) Interna e lógica. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS           20 (questões) 

 
21. Sobre os princípios fundamentais da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta: 
 
a) Todo o poder emana do pacto federativo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos 
indiretamente ou diretamente, nos termos da 
Constituição. 

b) São Poderes dos entes federados, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 

c) Constituem fundamentos da República Federativa do 
Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

d) A República Federativa do Brasil buscará a 
integração econômica, política, social e cultural dos 
povos da América, visando à formação de uma 
comunidade americana de nações. 

e) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais, entre outros, pelos princípios 
da igualdade entre os Estados e da concessão de 
asilo político. 

 
22. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o 
“remédio” utilizado para a retificação de dados, quando 
não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo, é denominado: 
 
a) Mandado de segurança. 
b) Habeas Data. 
c) Habeas Corpus. 
d) Mandado de injunção. 
e) Ação popular. 
 
23. Analise os direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais abaixo: 
 

I- Participação nos lucros, ou resultados, 
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 
participação na gestão da empresa, conforme definido 
em lei; 

II- Piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho; 

III- Irredutibilidade do salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo; 

IV- Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, 
para os que percebem remuneração variável; 

V- Décimo terceiro salário com base na 
remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 

 
Conforme o disposto na Constituição Federal de 1988, 
são assegurados à categoria dos trabalhadores 
domésticos, além de outros, apenas os direitos previstos 
nos itens: 
 
a) I, III e IV. 
b) II, III e V. 
c) III, IV e V. 
d) IV e V. 
e) II, III, IV e V. 
 
24. Manuel, de nacionalidade portuguesa, possui 
residência permanente no Brasil. Nesse caso, segundo 
as regras constitucionais de nacionalidade, é correto 
afirmar que: 
 
a) Ao Manuel, serão atribuídos os direitos inerentes ao 

brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição, 
desde que haja reciprocidade em favor de 
brasileiros. 

b) É considerado brasileiro naturalizado, desde que 
haja reciprocidade em favor de brasileiros. 

c) É considerado brasileiro nato, desde que requeira a 
nacionalidade brasileira.  

d) É considerado brasileiro naturalizado, desde que 
requeira a nacionalidade brasileira. 

e) É considerado brasileiro naturalizado, desde que 
seja registrado em repartição brasileira competente e 
haja reciprocidade em favor de brasileiros. 

 
25. Segundo a Constituição Federal de 1988, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
 
a) Manter com as igrejas ou seus representantes 

relações de dependência ou aliança, incluindo a 
colaboração de interesse público. 

b) Criar distinções entre brasileiros ou preferências 
entre si. 

c) Recusar fé aos documentos públicos ou privados. 
d) Conceder anistia. 
e) Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a 

intervenção federal. 
 
26. Ao servidor público da administração direta, 
autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, investido no mandato de Prefeito, é correto 
afirmar que: 
 
a) Havendo compatibilidade de horários, perceberá as 

vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

b) Seu tempo de serviço não será contado para todos 
os efeitos legais, exceto para promoção por 
merecimento. 

c) Seu tempo de serviço será contado para todos os 
efeitos legais, inclusive para promoção por 
merecimento. 

d) Será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-
lhe facultado optar pela sua remuneração. 
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e) Havendo compatibilidade de horários, poderá 
acumular o cargo eletivo com a função pública, 
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

 
27. A Administração Pública não pode, por simples ato 
administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, 
criar obrigações ou impor vedações aos administrados, 
dependendo, nesses casos, de lei. É correto afirmar que 
não é consequência prática e direta do princípio da 
legalidade a seguinte situação: 
 
a) É imposta a responsabilidade objetiva do Estado por 

atos lícitos, que evita a distribuição desigual dos 
ônus entre os administrados. 

b) Não pode um decreto (que é ato hierarquicamente 
inferior à lei) conceder direitos e impor obrigações a 
terceiros. 

c) Servidor efetivo não pode ser exonerado de ofício 
(sem prévio processo disciplinar) por abandono de 
cargo. 

d) Não pode ser imposto limite de idade em concurso 
público sem que tal exigência esteja prevista em lei. 

e) Não pode ser exigido exame psicotécnico em 
concurso público sem que tal fato esteja 
expressamente previsto em lei. 

 
28. Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
a) Apesar de o exercício da função administrativa 

consistir na atividade típica do Poder Executivo, os 
demais Poderes de Estado exercem tal função de 
maneira atípica, praticando, também, atos 
administrativos. 

b) Nem todo ato praticado no exercício da função 
administrativa é ato administrativo, pois em muitas 
situações o Poder Público pratica atos de conteúdo 
essencialmente privado. 

c) O ato administrativo somente pode ser praticado 
pelo Estado, representado pelos órgãos da 
Administração Direta. 

d) O ato administrativo está sujeito a controle por órgão 
jurisdicional, por não apresentar caráter de 
definitividade. 

e) A doutrina, baseada na lei que regula a Ação 
Popular (Lei 4.717/1965), tradicionalmente aponta a 
existência de cinco elementos do ato administrativo: 
competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 

 
29. O instrumento de comunicação oficial entre os 
Chefes dos Poderes Públicos, como a feita pelo Chefe 
do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar 
sobre fato da administração pública, é denominado: 
 
a) Sanção. 
b) Declaração. 
c) Circular. 
d) Correio eletrônico. 
e) Mensagem. 
 
30. Na redação oficial, é necessário atenção para o uso 
dos pronomes de tratamento em três momentos 
distintos: no endereçamento, no vocativo e no corpo do 

texto. Em um texto oficial endereçado a um Deputado 
Federal, o vocativo utilizado deverá ser: 
 
a) Senhor Deputado. 
b) Vossa Excelência. 
c) A Sua Excelência o Senhor. 
d) Ao Senhor. 
e) Excelentíssimo. 
 
31. Acerca do padrão ofício de redação oficial, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I- Os dados do órgão, tais como endereço, 
telefone, endereço de correspondência eletrônica, sítio 
eletrônico oficial da instituição, podem ser informados no 
rodapé do documento, centralizados; 

II- O endereçamento é a parte do documento que 
informa quem receberá o expediente; 

III- O fecho das comunicações oficiais objetiva, 
além da finalidade óbvia de arrematar o texto, saudar o 
destinatário. 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item III está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
32. Os sumários no Word se baseiam nos títulos do 
documento. Para inserir o sumário com estilo automático 
em um arquivo que tenha as entradas ausentes, é 
necessário fazer a seguinte operação prévia: 
 
a) Clicar em “Atualizar Campo”. 
b) Selecionar os textos dos títulos desejados, ir em 

“página inicial > estilos” e escolher “título 1”. 
c) Selecionar os textos dos títulos desejados e clicar 

em “atualizar sumário”. 
d) Ir em “inserir > páginas” e escolher “Sumário 

Automático”. 
e) Selecionar todo o texto e escolher em “Sumário 

Automático”. 
 
33. Analise o quadro abaixo gerado no Excel 2013. Caso 
a fórmula =SE((A1>A2);FALSO;SE(B1<B2;A3;FALSO)) 
seja inserida na célula B3, é correto afirmar que será 
trazido o seguinte valor: 
 

 
A B 

1 10 8 

2 22 24 

3 32 
  

 
a) FALSO 
b) 22 
c) 32 
d) #VALOR! 
e) #ERRO! 
 
34. A gestão de documentos deve ser vista como um 
macroprocesso, em que deve ser tomada uma série de 
medidas administrativas para a racionalização e a 
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obtenção de economia e eficiência nos procedimentos 
de gerenciamento de arquivos organizacionais. 
Constituem objetivos da gestão de documentos, exceto: 
 
a) Assegurar, de modo eficiente, a produção, a 

administração e a destinação de documentos. 
b) Garantir que a informação arquivística esteja 

disponível em tempo hábil, isto é, quando e onde for 
solicitada. 

c) Assegurar o uso adequado da reprografia, 
processamento automatizado de dados e outras 
técnicas avançadas, econômicas e eficientes de 
gestão da informação. 

d) Disponibilizar os documentos a quem deles 
necessitar, por meio de processo automatizado de 
dados ou outro. 

e) Contribuir para o acesso e a preservação dos 
documentos que mereçam guarda permanente por 
seus valores histórico e científico. 

 
35. Sobre a organização e administração de arquivos, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) A centralização se aplica apenas à fase corrente dos 

arquivos; nas fases intermediária e permanente, os 
arquivos devem ser descentralizados. 

b) As atividades protocolares, isto é, relativas a 
serviços de protocolo, apesar de bem delimitadas, 
são consideradas típicas de arquivos correntes.  

c) Os arquivos setoriais são aqueles que se destinam a 
receber os documentos correntes provenientes de 
vários setores institucionais. 

d) Quando arquivados em local distinto daquele em que 
foram criados, os documentos em arquivo 
intermediário passam a ser propriedade do 
departamento de arquivamento. 

e) A fase de produção de documento inclui as 
atividades de protocolo, de organização e de 
arquivamento de documentos em fase corrente e 
intermediária. 

 
36. O método de arquivamento corresponderá à forma 
em que os documentos serão armazenados, visando a 
sua localização futura. O método utilizado para se 
localizar um documento que necessita anteriormente de 
consulta a um índice ou a um código é denominado: 
 
a) Método indireto, tendo como exemplo o método 

numérico. 
b) Método direto, tendo como exemplo o método 

ideográfico. 
c) Método indireto, tendo como exemplo o método 

alfabético. 
d) Método indireto, tendo como exemplo o método 

geográfico. 
e) Método direto, tendo como exemplo o método 

cronológico. 
 
37. O setor de protocolo deve ser considerado o portal 
de entrada e de saída dos documentos de uma entidade. 
A etapa de expedição da atividade de protocolo é 
caracterizada por: 
 
a) Receber documentos provenientes de várias origens. 

b) Enviar o documento ao seu destinatário, sendo este 
da própria instituição. 

c) Enviar o documento ao seu destinatário, sendo este 
de outra instituição. 

d) Cadastrar o documento em um sistema de controle 
(informatizado ou manual), atribuindo a ele um 
número codificado de acompanhamento. 

e) Efetuar a análise do documento a fim de identificar o 
seu assunto, classificando-o de acordo com o plano 
de classificação da instituição. 

 
38. O ato pelo qual um processo que, tendo deixado de 
atender às formalidades indispensáveis ou de cumprir 
alguma disposição legal, é devolvido ao órgão que assim 
procedeu a fim de corrigir ou sanar as falhas apontadas, 
é denominado: 
 
a) Autuação. 
b) Despacho. 
c) Distribuição. 
d) Diligência. 
e) Registro. 
 
39.  A ética está presente em todos os lugares onde há 
um convívio social, inclusive no ambiente de trabalho. 
Não constitui um princípio ético norteador profissional: 
 
a) Compromisso de confiança, ou seja, o dever de 

manter segredo sobre fatos sigilosos de que tiver 
conhecimento em decorrência de privilégios do cargo 
ou de sua atividade profissional. 

b) Dever de proceder de forma justa, zelosa, correta e 
honesta no exercício das atividades profissionais. 

c) Lealdade e honestidade em relação aos colegas de 
profissão, tratando-os com o mais puro respeito, 
consideração e estima. 

d) Manter-se constantemente atualizado, aprimorar 
seus conhecimentos, desenvolver suas 
competências de modo a melhor atender aos que 
procuram seus serviços profissionais. 

e) Notificar, antes de qualquer providência, o superior 
hierárquico do colega infrator, de este ter infringido o 
dever funcional, que contrariam o respectivo código 
de ética. 

 
40. Assinale a alternativa que apresenta apenas meios 
de comunicação em massa: 
 
a) Fax, internet, rádio. 
b) Carta, revista, jornal. 
c) Revista, jornal, internet. 
d) Rádio, televisão, telefone. 
e) Telefone, fax, rádio. 

 
 


