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CONCURSO PÚBLICO 

SENTINELA DO SUL/RS 
 

Agente Administrativo 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
10 
05 
15 

Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo 
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim 
de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

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  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
  

A vida seria melhor com um salário maior. Porém, 
esse pensamento que pode ser rotineiro na vida das 
pessoas – ou em desabafos nas redes sociais – não é tão 
certo assim. Uma pesquisa realizada pela consultoria CVA 
Solutions, que ouviu 6.150 pessoas por todo o país, 
mostrou que as pessoas com renda maior estão mais 
satisfeitas e felizes com a vida do que aquelas que 
ganham menos, mas a diferença está longe de ser 
grande. 

“Nós observamos que não há uma diferença tão 
grande no grau de felicidade entre as rendas. Uma pessoa 
mais pobre também consegue ter uma vida próspera e 
feliz”, diz Sandro Cimatti, presidente da CVA Solutions. 

A pesquisa separou os entrevistados em grupos 
levando em conta a satisfação deles com a vida e as 
finanças. O maior deles é o de brasileiros plenamente 
contentados nas duas categorias: 20%. Por outro lado, 
aqueles que estão infelizes nas duas áreas somam 18%, 
o terceiro maior grupo. 

O que diferencia esses dois grupos? Segundo 
Cimatti, responsável pela pesquisa, comportamentos 
positivos ajudam na prosperidade. Ou seja, os livros de 
autoajuda que dizem para não sermos rancorosos e 
gratos pela vida, motivados pelos projetos, gentis uns com 
os outros e praticar exercícios regulares estão certos, 
segundo o levantamento. 

Na área das finanças, basta exercer o básico: 
poupar, gastar menos do que ganha, ter objetivos 
financeiros e conciliar trabalho com a família. Não à toa, 
80% das pessoas mais felizes adotam essas práticas. Nas 
satisfeitas financeiramente, o percentual de adoção é de 
65%. Na outra ponta, cerca de 59% das pessoas que se 
consideram infelizes tentam ter um comportamento mais 
positivo e 50% delas buscam ter atitudes mais 
responsáveis com o dinheiro. 

“É fato que o dinheiro ajuda em muita coisa, mas a 
pesquisa mostra que comportamentos positivos podem ter 
uma influência maior na felicidade do que a condição 
financeira”, diz Cimatti. 

https://exame.abril.com.br/... - adaptado. 
 

1) Em relação ao texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A diferença entre a felicidade daqueles que ganham 

mais e daqueles que ganham menos é expressiva. 
(---) Uma pessoa, mesmo sem muitos recursos 

financeiros, pode ter uma vida próspera e feliz. 
(---) A maioria das pessoas infelizes poupa dinheiro, gasta 

menos do que ganha e possui objetivos financeiros.  
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
 

2) Em relação ao significado das palavras homônimas, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Celeiro = quem faz o arreio. 
(---) Seleiro = galpão. 
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

3) Em relação à formação das palavras, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Infelicidade é palavra composta. 
b) Planalto é palavra primitiva. 
c) Girassol é palavra composta. 
d) Casa é palavra derivada. 
 

4) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE com o termo que une as duas orações 
em um único período estabelecendo valor adversativo: 
 
O problema não é onde você anda, __________ é com 
quem você anda. 
 
a) então 
b) já que 
c) mas 
d) porque 
 

5) Em “Entusiasmados, estão todos os alunos da escola.”, 
o termo sublinhado é classificado como: 
 
a) Sujeito. 
b) Predicado. 
c) Objeto direto. 
d) Objeto indireto. 
 

6) Em relação à concordância nominal, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Bastantes vezes procurei por ti. 
(---) – Muito obrigado! – disse a moça. 
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E.  
 



 
 

 

www.objetivas.com.br  2 
 

7) Em relação à acentuação, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Glúten. 
b) Jóia. 
c) Récorde. 
d) Rúbrica. 
 

8) Em relação ao uso dos porquês, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. O local porque passei é muito bonito. 
II. Não entendi o porquê de tantas dúvidas. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

9) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O recado avisava ___ todos que não seria permitido 
acesso ___ dependências do clube. 
 
a) a -as 
b) à -as 
c) a - às 
d) à - às 
 

10) Em “Diga a verdade!”, a forma verbal destacada 
encontra-se no: 
 
a) Gerúndio. 
b) Imperativo. 
c) Indicativo. 
d) Particípio. 
  

MATEMÁTICA 
 
11) Bruno pagou um boleto com valor nominal de 
R$ 351,00, com 4 meses de atraso. Sabendo-se que a 
taxa de juros simples desse boleto é de 2,5% ao mês, 
qual o valor total pago por ele? 
 
a) R$ 361,00 
b) R$ 374,10 
c) R$ 386,10 
d) R$ 391,00 
 

 

 

 

 

12) Em um grupo de 6 pessoas, deve-se escolher 3 delas 
para formar um trio. Sendo assim, de quantas maneiras 
distintas esse trio pode ser formado? 
 
a) 20 
b) 18 
c) 16 
d) 14 
 

 

 

 

 

 

 

13) Sabendo-se que a idade de dois irmãos é 18 anos e 
24 anos, pode-se afirmar que a razão entre as idades 
deles é igual a: 
 
a) 2/5 
b) 1/2 
c) 1/3 
d) 3/4 
 

 

 

 

 

 

 

14) O valor de x que satisfaz a equação abaixo 
corresponde à quantidade de vendas realizadas por certo 
vendedor em uma semana. Sendo assim, pode-se afirmar 
que o total de vendas realizadas por esse vendedor nessa 
semana é igual a: 
 

3x + 123 = 369 
 
a) 76 
b) 78 
c) 80 
d) 82 
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15) André registrou a distância percorrida por ele nos 
treinos de certa semana. Considerando-se que o quadro 
abaixo apresenta as distâncias percorridas por ele nesses 
dias, pode-se afirmar que a média das distâncias 
percorridas por ele é igual a: 
 

Dia Distância 
Segunda-feira 10,5km 

Terça-feira 9,8km 
Quarta-feira 8,9km 
Quinta-feira 9,2km 
Sexta-feira 10,6km 

 
a) 10km 
b) 9,9km 
c) 9,8km 
d) 9,7km 
 

 

 

 

16) Assinalar a alternativa que apresenta o resultado da 
soma das matrizes A e B abaixo: 
 

A = 
 

e B = 
 

 
a) 

 
  

b) 
 

  
c) 

 
  

d) 
 

 

 

 

 

17) Assinalar a alternativa que apresenta a razão de uma 
progressão aritmética em que o seu quarto termo é igual a 
16 e o seu sexto termo é igual a 28: 
 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
 

18) Certa urna contém seis sólidos geométricos. Sabendo-
se que desses, dois são pirâmides e dois são cubos, ao 
escolher aleatoriamente dois sólidos dessa urna, sem 
reposição, qual a probabilidade de as duas pirâmides 
serem escolhidas? 
 
a) 1/15 
b) 1/10 
c) 2/15 
d) 1/18 
 

 

 

 

 

19) Para se fazer certa receita, são necessárias 5 
colheres de açúcar e 3 ovos. Sabendo-se que, em certo 
preparo, foram utilizados 21 ovos, ao todo, quantas 
colheres de açúcar devem ser utilizadas? 
 
a) 36 
b) 35 
c) 34 
d) 33 
 

 

 

 

 

 

20) No quadro abaixo, a segunda palavra foi obtida a 
partir da primeira seguindo uma certa regra na remoção 
das suas sílabas. Sendo assim, assinalar a alternativa que 
preenche a palavra que está faltando CORRETAMENTE: 
 

1ª PALAVRA 2ª PALAVRA 
FíGADO GADO 
FAVELA VELA 
FACADA CADA 
CEBOLA ? 

 
a) CELA 
b) LACE 
c) BOLA 
d) BELA 
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INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 

21) Sobre o Word 2010, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Para eliminar todos os estilos, efeitos de texto e 
formatações de fonte em seu documento, deve-se 
selecionar o texto onde deseja limpar a formatação e, 
após, na guia _______________, no grupo Fonte, clicar 
em _____________. 
 
a) Layout da página - Efeitos de Texto 
b) Página Inicial - Limpar Formatação 
c) Página Inicial - Efeitos de Texto 
d) Layout da página - Limpar Formatação 
 

22) Considerando-se o Excel 2010, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Uma pasta de trabalho do Excel é um arquivo que contém 
uma ou mais planilhas (1ª parte). Uma planilha consiste 
em células organizadas em linhas e colunas (2ª parte). A 
planilha nunca é armazenada em uma pasta de trabalho 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

23) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, 
sobre golpes na internet, em relação ao furto de 
identidade, é necessário ficar atento a alguns indícios que 
podem demonstrar que sua identidade está sendo 
indevidamente usada por golpistas. Sobre esses indícios, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O usuário começa a ter problemas com órgãos de 

proteção ao crédito. 
(---) Ao analisar o extrato da sua conta bancária ou do seu 

cartão de crédito, o usuário percebe transações que 
não foram realizadas por ele. 

(---) O usuário recebe ligações telefônicas, 
correspondências e e-mails se referindo a assuntos 
sobre os quais sabe tudo a respeito, como uma conta 
bancária que não lhe pertence e uma compra que não 
realizou. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) C - E - E. 
 

24) Em relação à navegação no Google Chrome, sobre o 
modo visitante, analisar a sentença abaixo: 
 
No modo visitante, o usuário não vê ou altera informações 
de outro perfil do Chrome (1ª parte). Quando o usuário sai 
do modo visitante, sua atividade de navegação não é 
excluída do computador (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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25) Sobre hardware e software, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Hardware. 
(2) Software. 
 
(---) Windows 10. 
(---) Placa-mãe. 
(---) Processador. 
(---) Programa editor de texto. 
 
a) 2 - 1 - 1 - 2. 
b) 2 - 1 - 2 - 1. 
c) 1 - 2 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1 - 1. 
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

  
Conhecimentos Gerais 

  
26) É um dos principais órgãos do país, cujo papel é de 
extrema importância política e econômica. Suas 
competências são, além da emissão de moeda, executar 
serviços do meio circulante, recolher títulos dos bancos 
comerciais, regular a execução dos serviços de 
compensação de cheques, normatizar e fiscalizar as 
instituições financeiras do país e controlar o fluxo de 
capitais estrangeiros (entrada e saída de moedas). 
 
O trecho acima faz referência ao: 
 
a) Fundo Monetário Internacional. 
b) Ministério da Fazenda. 
c) Conselho Monetário Nacional. 
d) Banco Central do Brasil. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
27) De acordo com a Constituição Federal, o alistamento 
e o voto eleitoral são facultativos para:  
 
I. Maiores de 18 anos. 
II. Militares na ativa. 
III. Analfabetos. 
IV. Maiores de setenta anos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens III e IV. 
 

28) De acordo com a Lei Orgânica do Município, assinalar 
a alternativa CORRETA: 
 
a) O Presidente da Câmara Municipal não votará quando 

a matéria exigir a aprovação por maioria absoluta ou de 
dois terços, nem quando houver empate. 

b) As contas do Município, referentes a cada exercício 
financeiro, serão encaminhadas ao tribunal de Contas 
da União e ao Congresso Nacional, simultaneamente, 
até o dia primeiro do mês de março do exercício 
seguinte. 

c) A Câmara Municipal poderá criar Comissões 
Parlamentares de Inquérito sobre fato determinado, a 
requerimento de, no mínimo, dois terços de seus 
membros.  

d) Sempre que o Prefeito Municipal desejar expor 
assuntos de interesse público ou da administração, a 
Câmara de Vereadores o receberá em sessão 
previamente designada. 

 

29) De acordo com a Lei Municipal nº 113/1994 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre 
concurso público, assinalar a alternativa que preenche a 
lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
O prazo de validade do concurso será de até ________ 
ano(s), prorrogável, uma vez, por igual prazo. 
 
a) um 
b) dois 
c) três 
d) quatro 
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30) Em conformidade com a Lei Complementar 
nº 101/2000 - Lei da Responsabilidade Fiscal, sobre 
receita pública, em relação à previsão e à arrecadação, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade 

na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva 
arrecadação de todos os tributos da competência 
constitucional do ente da Federação. 

b) As previsões de receita observarão as normas técnicas 
e legais, considerarão os efeitos das alterações na 
legislação, da variação do índice de preços, do 
crescimento econômico ou de qualquer outro fator 
relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de 
sua evolução nos últimos quatro anos, da projeção para 
os quatro anos seguintes àquele a que se referirem e 
da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 

c) Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo 
não será admitida se comprovado erro ou omissão de 
ordem técnica ou legal. 

d) O montante previsto para as receitas de operações de 
crédito deverá ser superior ao das despesas de capital 
constantes do projeto de lei orçamentária. 

 

31) Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 - Lei de 
Improbidade Administrativa, constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole 
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e 
lealdade às instituições. Sobre esses atos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Praticar ato visando a fim proibido em lei ou 

regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência. 

b) Dar publicidade aos atos oficiais. 
c) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de 

terceiro, após a respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço 
de mercadoria, bem ou serviço. 

d) Cumprir as normas relativas à celebração, à 
fiscalização e à aprovação de contas de parcerias 
firmadas pela administração pública com entidades 
privadas. 

 

32) De acordo com a Lei nº 10.520/2002, sobre as regras 
a serem observadas na fase externa do pregão, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, 
quanto ao objeto e à qualidade, caberá ao licitante decidir 
motivadamente a respeito da sua aceitabilidade (1ª parte). 
Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, 
o licitante será declarado vencedor (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

33) Em conformidade com a Lei nº 12.527/2011 - Lei de 
Acesso a Informações, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Autenticidade. 
(2) Primariedade. 
(3) Integridade. 
 
(---) Qualidade da informação coletada na fonte, com o 

máximo de detalhamento possível, sem modificações. 
(---) Qualidade da informação que tenha sido produzida, 

expedida, recebida ou modificada por determinado 
indivíduo, equipamento ou sistema.  

(---) Qualidade da informação não modificada, inclusive 
quanto à origem, ao trânsito e ao destino. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

34) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(a) ___________ compreende a regulamentação e a 
fiscalização da atividade econômica de natureza privada, 
bem como a atuação direta do Estado no domínio 
econômico. 
 
a) fomento 
b) desapropriação 
c) subvenção 
d) intervenção 
 

35) Analisar a sentença abaixo: 
 
Por meio da licitação, a Administração abre a todos os 
interessados que se sujeitem às condições fixadas no 
instrumento convocatório a possibilidade de apresentação 
de proposta (1ª parte). O edital é a lei da licitação. Nem a 
Administração pode alterar as condições, nem o particular 
pode apresentar propostas ou documentação em 
desacordo com o exigido no ato convocatório, sob pena 
de desclassificação ou inabilitação, respectivamente 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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36) De acordo com o Manual de Redação da Presidência 
da República, o documento Exposições de Motivos (EM) 
deve, obrigatoriamente, conter uma estrutura 
preestabelecida. Sobre essa estrutura, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Introdução. 
(2) Desenvolvimento. 
(3) Conclusão. 
 
(---) Deve apontar o problema que demanda a adoção da 

medida ou do ato normativo proposto; ou informar ao 
Presidente da República algum assunto. 

(---) Deve novamente, propor a medida a ser tomada ou o 
ato normativo a ser editado para solucionar o 
problema; ou apresentar as considerações finais no 
caso de EMs apenas informativas.  

(---) Deve indicar a razão de aquela medida ou de aquele 
ato normativo ser o ideal para se solucionar o 
problema e as eventuais alternativas existentes para 
equacioná-lo; ou fornecer mais detalhes sobre o 
assunto informado, quando for esse o caso. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

37) Em conformidade com o Manual de Redação da 
Presidência da República, sobre o padrão ofício, analisar 
a sentença abaixo: 
 
O cabeçalho é utilizado em todas as páginas do 
documento, centralizado na área determinada pela 
formatação (1ª parte). Os documentos oficiais devem ser 
identificados da seguinte maneira: nome do documento, 
indicação de numeração, informações do documento e 
alinhamento (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

38) Em conformidade com o Manual de Redação da 
Presidência da República, sobre ortografia, emprega-se o 
itálico em: 
 
I. Títulos de publicações ou títulos de congressos, 

conferências, slogans, lemas sem o uso de aspas. 
II. Palavras e expressões em latim ou em outras línguas 

estrangeiras não incorporadas ao uso comum na língua 
portuguesa ou não aportuguesadas. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

39) De acordo com MEDEIROS e HERNANDES, sobre 
arquivos públicos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 
1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Arquivos Correntes. 
(2) Arquivos Temporários. 
(3) Arquivos Permanentes. 
 
(---) Conjuntos de documentos oriundos de arquivos 

correntes que aguardam remoção para depósitos 
temporários. 

(---) Conjuntos de documentos atuais, em curso, que são 
objeto de consultas e pesquisas frequentes. 

(---) Conjuntos de documentos de valor histórico, científico 
ou cultural que devem ser preservados 
indefinidamente. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

40) Os responsáveis pelo patrimônio devem ser mantidos 
informados a respeito de movimentações ou avarias dos 
bens patrimoniais entregues ao setor usuário, que tem a 
responsabilidade temporária pelo bem e, pelo menos, uma 
vez ao ano, devem fazer um(a):  
 
a) Inventário. 
b) Substituição.  
c) Movimentação. 
d) Rotatividade. 
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