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1 Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo 

escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta 
questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50, uma 
prova de redação e uma folha rascunho. 

2 Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão 
aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3 O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, que 
serão entregues pelo fiscal durante a prova, são os únicos 
documentos válidos para a correção das questões objetivas e da 
prova de redação expostas neste caderno. 

4 Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o 
para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em 
caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal. 

5 Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a 
elaboração de sua resposta da prova de redação, verifique 
imediatamente se o número de sequência (canto superior 
direito) confere com o número impresso no seu CARTÃO-
RESPOSTA. 

6 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente 
às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul 
ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. 

7 Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou a FOLHA DE TEXTO 
DEFINITIVO, pois em hipótese alguma haverá substituição por 
erro do candidato. 
 

8 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 
alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo 
apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato 
deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, 
com campo de marcação não preenchido ou com marcação 
dupla não será considerada.  

9 A duração total das provas objetiva e de redação é de 4 horas, 
incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no 
decorrer da prova -, à transcrição do texto para a FOLHA DE 
TEXTO DEFINITIVO da prova de redação e ao preenchimento do 
CARTÃO-RESPOSTA.  

10 Reserve, no mínimo, os 25 minutos finais para preencher o 
CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. Não será 
concedido tempo adicional para o preenchimento.  

11 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no 
mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este 
caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores 
ao horário determinado para o seu término. 

12 É terminantemente proibido ao candidato copiar seus 
assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva. 

13 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a 
autorização do fiscal de sala. 

14 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o 
CARTÃO-RESPOSTA, a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO e deixe o 
local de prova. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 

 28/08/2016 – Data de aplicação da prova objetiva. 

 29/08/2016 – A partir das 16h (horário de Brasília) – Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva. 

 Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo. 

 É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá 
implicar a anulação da sua prova. 
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PROVA OBJETIVA  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo. 
 

Espetáculos públicos e exibição de animais 
 
Desde que se tem notícia da existência do homem 

sobre a terra, está ele, de uma forma ou de outra, 
interagindo com os animais. Das arenas romanas até nossos 
dias, vê-se que o homem pouco evoluiu, vez que ainda se 
regozija com o sofrimento alheio. Com o monoteísmo, 
difundiu-se a ideia de que o homem deveria dominar a 
natureza e as criaturas que nela habitavam, dogma que tem 
sido levado a efeito de forma irracional e irresponsável. 

É relativamente recente a consciência da finitude 
dos recursos naturais. Do mesmo modo a ideia acerca da 
dignidade animal e, como decorrência, a visão de que os 
animais são, por si mesmos, detentores de direitos em face 
do homem. 

A questão é posta, por outro lado, dentro do 
conceito amplo de dignidade humana e, especificamente, 
em comparação com as diretrizes traçadas pela União no 
respeitante à política de educação ambiental. 

Analisa-se a questão, ainda, sob a ótica da ciência, 
da ética e da medicina veterinária. 

Todas essas considerações são contrapostas aos 
preceitos e princípios constitucionais ambientais, focando, 
depois, a análise sobre a constitucionalidade da legislação 
específica infraconstitucional, propondo, ao final, adoção 
de medidas práticas visando a mais ampla e efetiva defesa 
da vida animal. 

O Ministério Público fundamenta sua atuação 
protetiva da fauna no disposto nos artigos 129, inciso III e 
225, § 1º, inciso VII, da Constituição da República e no 
artigo 5º, da Lei nº 7347/85. 

Ressalte-se, ainda, que o Brasil é subscritor de um 
tratado internacional denominado “Declaração Universal 
dos Direitos dos Animais”, firmado em Bruxelas, na Bélgica, 
em 27/01/78, em Assembleia da UNESCO, no qual é 
conferido a todos os bichos o direito à vida e à existência, à 
consideração e ao respeito, à cura e à proteção do homem.  

Declara o repúdio à tortura para com os animais, 
impedindo a destruição ou violação da integridade de um 
ser vivo e prevê no artigo 3º que nenhum animal será 
submetido a maus tratos e a atos cruéis e no artigo 5º que 
cada animal pertencente a uma espécie que vive 
habitualmente no ambiente do homem, tem o direito de 
viver e crescer segundo o ritmo e as condições de vida e de 
liberdade que são próprias da sua espécie, sendo que toda 
modificação desse ritmo e dessas condições, imposta pelo 
homem para fins mercantis, é contrária a esse direito.  

Deve ressaltar-se, por fim, que o artigo 10 prevê 
que nenhum animal deve ser usado para divertimento do 
homem e que a exibição deles e os espetáculos que deles 
se utilizam são incompatíveis com a sua dignidade. 
 

(Adaptado de http://www.portalseer.ufba.br) 

 

QUESTÃO 1  
Observe o uso do conector “desde que” no trecho: 
 
“Desde que se tem notícia da existência do homem sobre a 
terra, está ele, de uma forma ou de outra, interagindo com 

os animais.” 
 
No trecho, “desde que” indica determinada circunstância. 
Porém, essa locução pode ser usada com sentido bem 
diverso do que se observa no exemplo acima. Assinale a 
única alternativa em que “desde que” tenha sido utilizado 
com indicação de circunstância diversa daquela 
apresentada no trecho dado. 
 
(A) Desde que as leis de proteção a animais foram 

pensadas, a situação de nossa fauna melhorou 
significativamente. 

(B) É preciso compreender que os animais convivem 
conosco desde que nos organizamos em sociedades. 

(C) Os animais serão nossos companheiros e não nos 
prejudicarão, desde que saibamos respeitá-los. 

(D) Desde que nos entendemos como seres humanos, há 
animais ao nosso redor. 

(E) O homem respeita mais os animais desde que 
compreendeu a importância dos bichos para a própria 
sobrevivência. 

 
 
 

QUESTÃO 2  
Observe as seguintes passagens do texto, dando especial 
atenção às palavras em destaque. 
 
I. vê-se que o homem pouco evoluiu. 

 
II. ainda se regozija com o sofrimento alheio. 

 
III. difundiu-se a ideia de que o homem deveria dominar a 

natureza. 
 

IV. Analisa-se a questão, ainda, sob a ótica da ciência. 
 
A palavra “se”, como se sabe, pode pertencer a diferentes 
classes gramaticais, incluindo a das conjunções. Quantas 
das ocorrências de “se”, acima, pertencem à classe das 
conjunções? 
 
(A) Nenhuma. 
(B) Uma, somente. 
(C) Duas, somente. 
(D) Três, somente. 
(E) Todas. 

 
 
 
 
 
 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQyZTo2YmRh:TW9uLCAwMSBBcHIgMjAxOSAxNTo1MTo1NiAtMDMwMA==

│CRMV-MT_AAD210_3C│Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                                                        Instituto QUADRIX│CRMV-MT – Aplicação: 2016│ 
 

 

 
 

-3- 

QUESTÃO 3  
Observe o seguinte trecho do texto: 
 

“adoção de medidas práticas visando a mais ampla e 
efetiva defesa da vida animal.” 

 
Sabe-se que a palavra “a” pode ser classificada 
morfologicamente como artigo, preposição ou pronome. 
Considerando tal informação, analise as afirmativas e 
assinale a correta. 
 
(A) Para que a regência do verbo “visar” esteja de acordo 

com a Norma Culta, o “a” em destaque deve ser, 
obrigatoriamente, pronome. 

(B) Para que a regência do verbo “visar” esteja de acordo 
com a Norma Culta, o “a” em destaque deve ser, 
obrigatoriamente, preposição. 

(C) Para que a regência do verbo “visar” esteja de acordo 
com a Norma Culta, o “a” em destaque deve ser, 
obrigatoriamente, artigo. 

(D) Para que a regência do verbo “visar” esteja de acordo 
com a Norma Culta, o “a” em destaque deve ser, 
obrigatoriamente, uma mistura de pronome com 
artigo. 

(E) Para que a regência do verbo “visar” esteja de acordo 
com a Norma Culta, o “a” em destaque deve ser, 
obrigatoriamente, uma junção de pronome com 
preposição. 

 
 

QUESTÃO 4 

Conforme se pode compreender pela interpretação do 
texto, pode-se afirmar que o sentido de “regozijar” em “Das 
arenas romanas até nossos dias, vê-se que o homem pouco 
evoluiu, vez que ainda se regozija com o sofrimento alheio” 
é mais próximo de: 
 
(A) compreender. 
(B) odiar. 
(C) evitar. 
(D) condoer-se. 
(E) alegrar-se. 

 
 

QUESTÃO 5 

Sobre as cinco ocorrências de “que” em destaque no 
penúltimo parágrafo do texto, pode-se afirmar 
corretamente que: 
 
(A) nenhuma delas é exemplo de pronome. 
(B) três delas são exemplos de conjunções subordinativas 

adverbiais. 
(C) todas são exemplos de pronomes oblíquos. 
(D) a primeira e a segunda são conjunções integrantes; a 

terceira e a quarta são pronomes relativos. 
(E) apenas a primeira e a última são pronomes. 
 
 
 
 
 

Para responder às questões de 6 a 10, leia a tirinha abaixo.  
 

 
 

 
 

(tirasarmandinho.tumblr.com) 

 

QUESTÃO 6 

Sobre a tirinha, pode-se afirmar corretamente que: 
 
(A) o garoto, no segundo quadrinho, refere-se, 

indiretamente, ao fato de que a árvore é mais velha 
que o homem que pretende cortá-la. 

(B) faz uma apologia ao desmatamento. 
(C) faz uma crítica ao desmatamento, defendendo o fato 

de que apenas se podem cortar árvores mais jovens, 
nunca as mais velhas. 

(D) não é possível compreender sua temática, já que o 
rosto e a identidade do homem não são mostrados. 

(E) mostra a ideia de que crianças são ingênuas demais 
para compreender a necessidade do lucro a qualquer 
custo. 
 

QUESTÃO 7 

A palavra “está” é acentuada: 
 
(A) para diferenciar-se de “esta”. 
(B) para se ter certeza de que se trata de um pronome. 
(C) por ser monossílaba. 
(D) porque é uma oxítona terminada em “a”. 
(E) porque todas as proparoxítonas o são. 

 

QUESTÃO 8 

As palavras “não”, “a” e “os”, no primeiro quadrinho, 
classificam-se, respectivamente, em relação à morfologia, 
como: 
 
(A) conjunção, pronome e preposição 
(B) pronome, artigo e pronome. 
(C) artigo, preposição e preposição. 
(D) adjunto adverbial de negação e adjuntos adnominais. 
(E) advérbio, preposição e artigo. 
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QUESTÃO 9 

Em “olha quem está falando” ocorre uma locução verbal 
formada por: 
 
(A) uma forma no pretérito e outra no particípio. 
(B) uma forma no presente e outra no gerúndio. 
(C) uma forma no futuro e outra no infinitivo. 
(D) duas formas nominais do mesmo verbo. 
(E) duas formas conjugadas do mesmo verbo. 

 

QUESTÃO 10 

A respeito da interpretação da tirinha, analise as 
afirmativas. 
 
I. A linguagem é tão formal e arcaica que não pode ser 

interpretada por falantes nativos da Língua Portuguesa. 
II. O texto não verbal é imprescindível para a 

compreensão dos quadrinhos. 
III. O texto verbal é totalmente prescindível para a 

compreensão dos quadrinhos. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, somente. 
(B) III, somente. 
(C) II, somente. 
(D) I e III, somente. 
(E) I, somente. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11  
Um número inteiro e maior do que 1 é chamado número 
primo se for divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Na 
sequência formada por este número, o elemento que 
ocupa a 21ª posição é: 
 
(A) 41 
(B) 83 
(C) 67 
(D) 73 
(E) 78 

 
 

 

QUESTÃO 12  
Numa equipe de trabalho com dez funcionários, serão 
selecionados três para participarem da brigada de incêndio. 
Quantos grupos distintos podem ser formados dessa 
maneira? 
 
(A) 120 
(B) 720 
(C) 300 
(D) 72 
(E) 81 
 
 
 
 

QUESTÃO 13  
Em uma fazenda, observou-se que a probabilidade de um 
animal não ser acometido por determinada infecção 
bacteriana até a venda é de 20%. No momento, há três 
animais na fazenda. Qual a probabilidade de que, pelo 
menos um deles, seja acometido pela infecção? 
 
(A) 80% 
(B) 98% 
(C) 99,2% 
(D) 96% 
(E) 51,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14  
A negação lógica da proposição "Todos os animais foram 
vacinados" é: 
 
(A) nenhum animal foi vacinado. 
(B) todos os animais não foram vacinados. 
(C) pelo menos um animal foi vacinado. 
(D) somente um animal não foi vacinado. 
(E) pelo menos um dos animais não foi vacinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15  
Joaquim é um pecuarista. Após aferir a quantidade de 
cabeças de gado na sua fazenda, Joaquim encontrou seu 
amigo Francisco e disse a ele quantas cabeças de gado 
havia no plantel. Francisco disse a ele que naquele 
momento possuía o sêxtuplo de cabeças de gado de 
Joaquim. O número de cabeças de gado que ambos 
possuem conjuntamente é um número múltiplo de 50. 
Apenas com tais informações, indique qual é o menor 
número de cabeças de gado que Joaquim pode ter. 
 
(A) 305 
(B) 50 
(C) 150 
(D) 42 
(E) 300 

 
 
 
 
 
 
 
 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQyZTo2YmRh:TW9uLCAwMSBBcHIgMjAxOSAxNTo1MTo1NiAtMDMwMA==

│CRMV-MT_AAD210_3C│Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                                                        Instituto QUADRIX│CRMV-MT – Aplicação: 2016│ 
 

 

 
 

-5- 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de 
informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão 
em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a 
apenas uma vez. Considere também que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, 
arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 
 

QUESTÃO 16 
Originalmente chamado de Solid State Disk, o SSD está 
atualizando seu nome para Solid State Drive. O que a 
palavra Solid (sólido) do nome está informando? 
 
(A) Informa que a unidade é sólida, não líquida. 
(B) Informa que um SSD não possui peças móveis. 
(C) Informa que um SSD é construído de metal. 
(D) Informa que a unidade é resistente a impactos e 

choques. 
(E) Informa que a unidade é compacta. 
 
 
 

QUESTÃO 17  
Para responder a esta questão, sobre o sistema operacional 
Windows 8, leia cuidadosamente as afirmações a seguir. 
 
I. No Windows 8 basta segurar a tecla do Windows e 

apertar a tecla Print Screen para que uma captura de 
tela seja enviada automaticamente como imagem, no 
formato PNG, para a pasta Captura de Tela, dentro de 
Imagens. 
 

II. Trabalhando com dois monitores no Windows 8, com 
um aplicativo aberto, basta apertar a tecla do Windows 
+ Page Up para que ele fique no monitor à esquerda ou 
tecla do Windows + Page Down para que ele fique no 
monitor à direita. 
 

III. No sistema operacional Windows 8 existe um recurso 
que executa as tarefas de manutenção de forma 
automática, como as atualizações de software, 
varreduras de segurança e testes com diagnósticos 
diários. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) somente I e II. 
(B) somente II e III. 
(C) somente I e III. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18  
Em uma planilha nova do programa MS Excel 2013, 
considere que a cálula A1 está formatada como Geral, e a 
célula B1 está formatada como Texto. Visualmente, qual 
será a diferença apresentada ao se digitar, em cada uma 
das células, o número 2? 
 
(A) Tamanho da fonte. 
(B) Cor da fonte. 
(C) Alinhamento do texto. 
(D) Sublinhamento do texto. 
(E) Direção do texto. 

 

QUESTÃO 19  
Considere a primeira coluna como uma lista de algumas 
tarefas do programa Outlook 2013. Preencha a segunda 
coluna com a opção (Arquivo ou Página Inicial) que deve ser 
clicada para executar a tarefa da mesma linha. Assinale a 
alternativa que exibe, na ordem correta, as opções que 
devem ser clicadas. 
 

Tarefas do Outlook Clicar em 

Enviar respostas automáticas quando estiver 
fora do escritório 

 

Adicionar feriados ao seu calendário  

Gerenciar mensagens de email, atribuindo 
regras 

 

Compartilhar um calendário  

 
(A) Página Inicial; Página Inicial; Arquivo; Arquivo. 
(B) Página Inicial; Página Inicial; Página Inicial; Página 

Inicial. 
(C) Arquivo; Arquivo; Página Inicial; Página Inicial. 
(D) Arquivo; Página Inicial; Arquivo; Arquivo. 
(E) Página Inicial; Arquivo; Página Inicial; Arquivo. 
 

QUESTÃO 20  
Para responder a esta questão, sobre as razões para que 
alguns livros não estejam disponíveis para leitura na íntegra 
no Google Books (Google Livros), leia cuidadosamente as 
afirmações a seguir. 
 

I. Contratos com parceiros: muitos livros vêm de autores 
e editores que participam de Programa Google para 
Parceiros. Esses parceiros decidem se os livros serão 
total ou parcialmente visualizáveis. 

II. Direitos autorais: se um livro estiver protegido por 
direitos autorais, haverá restrições em relação ao que 
pode ser visualizado. No entanto, se o livro não tiver 
direitos autorais e for de domínio público no seu país, 
ele poderá ser visualizado na íntegra.    

III. Ainda sem digitalização: alguns livros de domínio 
público ainda não foram digitalizados, por isso o 
conteúdo não aparece disponível no momento. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) somente I e II. 
(B) somente II e III. 
(C) somente I e III. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO 
SISTEMA CFMV-CRMVs 

 

QUESTÃO 21 

Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária serão 
constituídos à semelhança do Conselho Federal, de seis 
membros, no mínimo, e de dezesseis no máximo, eleitos 
por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos, em 
assembleia geral dos médicos-veterinários inscritos nas 
respectivas regiões e que estejam em pleno gozo dos seus 
direitos, conforme previsto na Lei nº 5.517/1968. Leia as 
afirmativas a seguir. 
 
I. O voto é pessoal e obrigatório em toda eleição, salvo 

caso de doença ou de ausência plenamente 
comprovada. Por falta não plenamente justificada à 
eleição, incorrerá o faltoso em multa correspondente a 
10% (dez por cento) do salário mínimo da respectiva 
região, dobrada na reincidência. 

 
II. O eleitor que se encontrar, por ocasião da eleição, fora 

da sede em que ela deva realizar-se, poderá dar seu 
voto em dupla sobrecarta opaca, fechada e remetida 
por ofício com firma reconhecida ao presidente do 
Conselho Regional respectivo. 

 
III. A Assembleia geral reunir-se-á, em primeira 

convocação com a presença da maioria absoluta dos 
médicos veterinários inscritos na respectiva região, e 
com qualquer número, em segunda convocação. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I e II estão corretas. 
(B) somente I e III estão corretas. 
(C) somente II e III estão corretas. 
(D) há somente uma afirmativa correta. 
(E) todas estão corretas. 
 

QUESTÃO 22  
A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos 
administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os 
casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Um 
órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver 
impedimento legal, delegar parte da sua competência a 
outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam 
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, 
em razão de circunstâncias de índole técnica, social, 
econômica, jurídica ou territorial. Isso também se aplica à 
delegação de competência dos órgãos colegiados aos 
respectivos presidentes. Não podem ser objeto de 
delegação: 
 
I. a edição de atos de caráter normativo. 

 
II. a decisão de recursos administrativos. 

 
III. as matérias de competência exclusiva do órgão ou 

autoridade. 
 

Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I e II estão corretas. 
(B) somente I e III estão corretas. 
(C) somente II e III estão corretas. 
(D) há somente uma afirmativa correta. 
(E) todas estão corretas. 
 

QUESTÃO 23 

A Resolução nº 591/92, que institui e aprova o Regimento 
Interno Padrão (RIP) dos Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária (CRMVs), dispõe que os poderes 
Legislativo/Deliberativo e Executivo são exercidos, 
respectivamente, pelo Plenário e pela Presidência (esta 
auxiliada pela Diretoria Executiva – DE), observados os 
campos de atuação legal e regimental próprios. Ao Plenário 
(PL), órgão legislativo/deliberativo, integrado por todos os 
membros efetivos de cada CRMV, compete, exceto: 
 
(A) deliberar quanto à necessidade de modificações neste 

Regimento, a serem submetidas à consideração e à 
aprovação do CFMV. 

(B) julgar infrações à legislação pertinentes ao exercício da 
Medicina Veterinária e da Zootecnia, cometidas na 
jurisdição do Conselho, estabelecendo, em cada caso, a 
sanção legal adequada. 

(C) examinar representações escritas e devidamente 
assinadas acerca dos serviços ou dos registros de 
profissionais e de empresas, assim como as infrações 
às normas atinentes à Medicina Veterinária e à 
Zootecnia. 

(D) reger, nos termos das disposições gerais deste RIP, a 
Comissão de Tomada de Contas (CTC), e apreciar e 
deliberar sobre o Relatório Anual desta Comissão. 

(E) aprovar a proposta orçamentária (e eventuais 
reformulações) elaborada(s) pela Diretoria Executiva 
(DE) com vistas à homologação pelo CFMV. 

 

QUESTÃO 24 

A Resolução nº 867/07 disciplina o pagamento das 
anuidades de pessoas físicas e jurídicas, taxas e 
emolumentos e dá outras providências.  O pagamento da 
anuidade poderá ser efetuado em 5 (cinco) parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira em 31 de 
janeiro, a segunda em 28 de fevereiro, a terceira em 31 de 
março, a quarta em 30 de abril e a quinta em 31 de maio. 
Após 31 de maio de cada ano, as anuidades para pessoa 
física e jurídica sofrerão os seguintes acréscimos (calculados 
sobre o valor da anuidade corrigida): 
 
I. multa de 10% (dez por cento). 
II. juros de 1% (um por cento) ao mês. 
III. correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo-IPCA. 
 
Pode-se afirmar que: 
 

(A) somente I e II estão corretas. 
(B) somente I e III estão corretas. 
(C) somente II e III estão corretas. 
(D) todas estão incorretas. 
(E) todas estão corretas. 
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QUESTÃO 25  
A Resolução nº 1.005/12 normatiza procedimentos para 
recuperação de créditos resultantes de anuidades, multas, 
taxas, emolumentos e demais créditos já ajuizados das 
pessoas físicas e jurídicas. Firmado o acordo para 
pagamento parcelado da dívida, serão inseridas suas 
condições no sistema gerenciador do parcelamento 
eletrônico, que gerará automaticamente os boletos, para 
impressão no próprio sítio eletrônico, com vencimento 
na(s) data(s) definida(s) pelas partes. Decorridos ______ do 
vencimento da parcela, implicará a imediata execução 
integral do débito restante, ficando vedada nova 
negociação. 
 
A lacuna acima é corretamente preenchida por: 
 
(A) 90 dias 
(B) 45 dias 
(C) 60 dias 
(D) 30 dias 
(E) 75 dias 

 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
 

QUESTÃO 26 

Considerando as regras deontológicas do Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, analise as afirmativas a seguir. 
 
I. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta 

ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da 
mesma forma, causar dano a qualquer bem 
pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, 
por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma 
ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, 
mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram 
sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus 
esforços para construí-los. 
 

II. A função pública deve ser tida como exercício 
profissional e, portanto, se integra na vida particular de 
cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados 
na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão 
acrescer ou diminuir seu bom conceito na vida 
funcional. 
 

III. A ausência injustificada do servidor de seu local de 
trabalho é fator de desmoralização do serviço público, 
o que quase sempre conduz à desordem nas relações 
humanas, salvo casos previstos em lei. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I e II estão corretas. 
(B) somente I e III estão corretas. 
(C) somente II e III estão corretas. 
(D) há somente uma afirmativa correta. 
(E) todas estão corretas. 
 
 
 

QUESTÃO 27  
De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, a remuneração do 
servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou 
indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se 
exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa 
se integre no Direito, como elemento indissociável de sua 
aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como 
consequência, em fator de: 
 
(A) legalidade. 
(B) integralidade. 
(C) impessoalidade. 
(D) eficácia. 
(E) comprometimento. 
 

QUESTÃO 28 

Considere a proposição I e a razão II a seguir. 
 
I. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens 

legais de seus superiores, velando atentamente por 
seu cumprimento e, assim, evitando a conduta 
negligente.  

 
PORQUE 

 
II. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios 

tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam 
até mesmo imprudência no desempenho da função 
pública. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) A proposição e a razão são verdadeiras, mas a razão 

não justifica a proposição. 
(B) A proposição é verdadeira, mas a razão é falsa. 
(C) A proposição é falsa, mas a razão é verdadeira. 
(D) A proposição e a razão são falsas. 
(E) A proposição e a razão são verdadeiras e a razão 

justifica a proposição. 
 

QUESTÃO 29 

Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado e decorrerá de: I - inabilitação em 
estágio probatório relativo a outro cargo; II - reintegração 
do anterior ocupante.  [...] 
 

 (Lei nº 8.112/90) 

 
O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-
á mediante: 
 
(A) ato da autoridade competente do Ministério Público. 
(B) aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e 

vencimentos compatíveis com o anteriormente 
ocupado. 

(C) promoção, respeitadas as diretrizes do sistema de 
carreira estabelecidas pela lei. 

(D) procuração específica do empregador. 
(E) autorização do empregador e de junta médica oficial 

atestando seu retorno. 
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QUESTÃO 30  
Sob o prisma do Decreto nº 1.171/1994, são deveres 
fundamentais do servidor público, exceto: 
 
(A) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências 

específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. 
(B) participar dos movimentos e estudos que se 

relacionem com a melhoria do exercício de suas 
funções, tendo por escopo a realização do bem 
comum. 

(C) exercer com estrita moderação as prerrogativas 
funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de 
fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos 
usuários do serviço público e dos jurisdicionados 
administrativos. 

(D) exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, 
defendendo os direitos, bens e interesses de clientes, 
instituições e sociedades, estando sempre disposto, em 
face de seu compromisso com a organização que 
representa, a abdicar de prerrogativas e independência 
profissional, atuando como empregado, funcionário 
público ou profissional liberal. 

(E) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, 
poder ou autoridade com finalidade estranha ao 
interesse público, mesmo que observando as 
formalidades legais e não cometendo qualquer 
violação expressa à lei. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 
Ética e cidadania são dois conceitos cruciais na sociedade 
humana. A ética e a cidadania estão relacionadas com as 
atitudes dos indivíduos e com a forma como eles interagem 
uns com os outros na sociedade. A ética e a moral têm uma 
grande influência na cidadania, pois dizem respeito à 
conduta do ser humano. Um país com fortes bases éticas e 
morais apresenta uma forte cidadania. Como é 
denominada a cidadania de caráter mais amplo, 
relacionada com direitos sociais, políticos e civis inerentes a 
todos os indivíduos? 
 
(A) Cidadania Formal. 
(B) Cidadania Deontológica. 
(C) Cidadania Funcional. 
(D) Cidadania Disciplinar. 
(E) Cidadania Substantiva. 
 
. 

Leia o texto a seguir para responder às questões 32 e 33. 
 

“A Contabilidade é a ciência social que tem por objetivo 
medir, para poder INFORMAR, os aspectos quantitativos e 
qualitativos do patrimônio de quaisquer entidades. 
Constitui um instrumento para gestão e controle das 
entidades, além de representar um sustentáculo da 
democracia econômica, já que, por seu intermédio, a 
sociedade é informada sobre resultado da aplicação dos 
recursos conferidos às entidades”. (SZUSTER, Natan et al – 
Contabilidade Geral – Introdução à Contabilidade 
Societária. Atlas, 2008). 
 

QUESTÃO 32 

Em contabilidade conceitua-se Patrimônio, em sentido 
amplo, como:  
 

(A) o conjunto de bens e direitos menos as obrigações.  
(B) o ativo permanente total. 
(C) os recursos aplicados de outras pessoas estranhas à 

empresa (físicas ou jurídicas). 
(D) o conjunto de bens, direitos e obrigações. 
(E) o lado esquerdo do Balanço correspondente ao ativo 

total. 
 
 
 

QUESTÃO 33  
De acordo com o objetivo de cada usuário da informação 
contábil, existe uma demanda diferenciada de informações. 
As perspectivas de crescimento da empresa, a participação 
nos lucros e a capacidade de pagamento dos salários são 
informações que interessam diretamente ao(s): 
 
(A) acionistas. 
(B) fornecedores. 
(C) governo. 
(D) empregados. 
(E) emprestadores de recursos financeiros. 

 
 
 

QUESTÃO 34 

O orçamento público é um plano que expressa em termos 
monetários, para um período de tempo definido, o 
programa de operações do governo e os meios de 
financiamento desse programa. Um dos aspectos do 
orçamento público é que ele pode ser utilizado pelo 
governo como instrumento da política fiscal visando à 
estabilização ou à ampliação dos níveis da atividade 
econômica. Esse aspecto é denominado: 
 

(A) aspecto político. 
(B) aspecto jurídico. 
(C) aspecto econômico. 
(D) aspecto contábil. 
(E) aspecto político geográfico. 
 
 
 

QUESTÃO 35  
A tomada de decisões implica optar por uma entre duas ou 
várias alternativas e neste sentido toda a decisão está 
sujeita a erros. Para minimizar a possibilidade de erros em 
uma tomada de decisão deve ser utilizado, 
prioritariamente, como apoio no processo decisório: 
 
(A) informações confiáveis, oportunas e precisas. 
(B) senso comum. 
(C) confiança na capacidade de raciocínio. 
(D) adoção imediata da primeira alternativa que surge. 
(E) paciência, dando tempo ao tempo. 
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QUESTÃO 36  
As organizações possuem uma estrutura oficial também 
denominada estrutura formal. Essa estrutura oficial é 
apresentada por meio de um gráfico denominado 
organograma. O organograma é usado para representar as 
relações hierárquicas dentro de uma empresa ou, 
simplesmente, a distribuição de setores, unidades 
funcionais e cargos e a comunicação entre eles. Assinale a 
alternativa incorreta. 
 

(A) Os boatos, as fofocas sempre fluem por meio dos 
canais de comunicação oficiais da organização e são 
utilizados para testar a receptividade dos funcionários 
a assuntos polêmicos. 

(B) As linhas do organograma mostram a relação de 
supervisão. 

(C) As linhas do organograma mostram as linhas por onde 
fluem os canais de comunicação. 

(D) Os diversos níveis hierárquicos são evidenciados pelo 
organograma. 

(E) Os órgãos inferiores que se reportam a um mesmo 
órgão são demonstrados pelo organograma. 
 
 

QUESTÃO 37  
Planejar é visualizar no hoje o amanhã que queremos. Por 
meio do planejamento os objetivos são estabelecidos e 
define-se a maneira de alcançá-los, buscando a eficiência, 
concentrando os esforços e mobilizando os recursos 
necessários para obter a eficácia desejada. O processo 
organizacional envolve a definição da Missão e da Visão da 
entidade. Essa definição é um componente do(a): 
 
(A) planejamento. 
(B) direção. 
(C) comunicação. 
(D) controle. 
(E) avaliação. 

 
 

QUESTÃO 38  
As teorias de motivação podem ser divididas em teorias de 
processo e teorias de conteúdo. As teorias de processo 
procuram explicar o modo com que o comportamento é 
motivado – o como. Já as teorias de conteúdo se 
concentram nas razões que levam o indivíduo a ficar 
motivado – o quê. O ponto chave de uma das teorias é a 
hierarquia das necessidades dos indivíduos que devem ser 
satisfeitas em uma ordem, isto é, seria necessário suprir as 
necessidades fisiológicas e de segurança (as mais básicas) 
antes da existência de um trabalho de atendimento das 
necessidades de estima e autorrealização. Essa teoria é 
conhecida como: 
 
(A) Teoria dos Dois Fatores – Herzberg. 
(B) Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 
(C) Teoria de X e Y – McGregor.                                                      
(D) Teoria da Equidade – Adams. 
(E) Teoria do Reforço. 
 
 

QUESTÃO 39  
O porte e a relevância da administração financeira de uma 
entidade dependem de seu tamanho. Para uma entidade 
pequena a função financeira, em geral, é desempenhada 
pelo departamento de contabilidade. À medida que a 
entidade cresce, as atividades financeiras evoluem e essa 
função fica ligada por meio de área específica, subordinada 
ao Presidente, com a supervisão de um Diretor ou Gerente 
Financeiro. Das atividades relacionadas, qual não é 
específica da Administração Financeira? 
 
(A) Planejamento financeiro e captação de fundos. 
(B) Tomada de decisões de investimentos. 
(C) Gestão de caixa. 
(D) Gestão de atividades de crédito e administração da 

área de câmbio. 
(E) Contabilidade de custos. 

 
 

QUESTÃO 40  
O estudo das principais Teorias da Administração revela um 
conjunto de conhecimentos a respeito das organizações e 
do processo de sua administração, constituído por 
princípios, proposições e técnicas, que estão em 
permanente processo de transformação com a evolução da 
economia e o ambiente das organizações. Nesse contexto, 
as Teorias de Administração podem ser estudadas 
considerando várias correntes ou formas de abordagem. 
Assinale a alternativa correta. 
 

(A) A especialização das tarefas e das pessoas contribui 
para aumentar a eficiência. Esse princípio está ligado à 
Abordagem Sistêmica da Administração. 
 

(B) A Teoria Clássica de Fayol preconiza que a autoridade é 
o direito de dar ordens e o poder de esperar a 
obediência. A responsabilidade é uma consequência 
natural da autoridade e significa o dever de prestar 
contas. 
 

(C) O comportamento dos trabalhadores está 
condicionado a normas e padrões sociais. Tal 
observação está ligada à abordagem estruturalista da 
Administração. 
 

(D) Henry Ford observou que o homem é um animal 
complexo dotado de necessidades. Assim que uma 
necessidade é satisfeita, logo surge outra em seu lugar, 
dentro de um processo contínuo que não tem fim. São 
as necessidades que motivam o comportamento 
humano dando-lhe direção e conteúdo. Essa é a pedra 
angular da Teoria Contingencial. 
 

(E) O princípio da disciplina, conforme Fayol, consiste na 
observação de que a rotatividade do pessoal é 
prejudicial para a eficiência da organização.   
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QUESTÃO 41 
Competência é a capacidade que as pessoas têm de 
desempenhar com eficiência determinado papel. A     
Competência Gerencial agrega conhecimentos, habilidades 
e atitudes,  no sentido de conduzir pessoas e recursos para 
consecução de uma atividade. Julgue como Verdadeiras (V) 
ou Falsas (F) as afirmativas a seguir. 
 

(...) O Gerente deverá possuir a capacidade de planejar e 
organizar suas atividades e as de seu grupo, cumprindo as 
metas com eficiência.  
 
(...) O Gerente deve possuir a capacidade de se expressar 
oral e verbalmente com bons resultados, apresentando 
suas ideias e fatos de forma clara e convincente. 
 
(...) O Gerente não necessita da capacidade de liderança. 
Sua posição na hierarquia da empresa é suficiente para 
levar o grupo a aceitar ideias e a trabalhar atingindo um 
objetivo específico.  
 
(...) O Gerente deve possuir a capacidade de persuasão, 
apresentando suas ideias de modo a induzir seus ouvintes a 
aceitá-las.  
 
(...) O Gerente deve ser capaz de captar informações 
relevantes, a partir das comunicações orais de seus 
colaboradores e superiores.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
 

(A) V, V, V, V, V. 
(B) V, F, V, F, V. 
(C) V, V, F, V, V. 
(D) V, V, V, F, V. 
(E) V, V, F, F, F.  

 
 

QUESTÃO 42 

Um dos maiores desafios da gestão das organizações está 
em operacionalizar suas estratégias de modo eficiente e 
eficaz. O planejamento é um processo permanente e 
dinâmico consistindo em um conjunto de ações 
intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para 
transformar objetivos pré-determinados em realidade.                                                                                                                                                                                                              
Existem vários níveis de planejamento que dependem dos 
objetivos a serem atingidos. A formalização das 
metodologias de desenvolvimento e de implementação de 
resultados específicos a serem alcançados pelas áreas 
funcionais da empresa é chamada de: 
 
(A) planejamento estratégico. 
(B) planejamento tático. 
(C) planejamento operacional. 
(D) estratégia 
(E) controle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 43 

Eficácia, Eficiência, Produtividade e Competividade são 
termos correntes entre empresários, consultores 
empresariais e representantes do governo. Analise as 
seguintes afirmativas. 
 
I. Eficácia é a qualidade daquilo que alcança os resultados 

planejados; característica do que produz os efeitos 
esperados. 

 
II. Eficiência é o alcance da eficácia com o menor recurso 

possível. Só tem sentido falar de eficiência se 
a eficácia foi alcançada. 

 
III. Peter Drucker preconiza que a produtividade é o melhor 

indicador para observar a eficácia da gestão, pois 
produtividade demonstra a relação entre os meios, os 
recursos utilizados e a produção final.  

 
IV. A competitividade representa as condições que levam 

uma empresa a ser bem-sucedida na concorrência com 
rivais, cumprindo sua missão com mais êxito que suas 
competidoras. Ser competitivo é ter qualidade nos 
produtos ou serviços e bons preços em relação ao 
mercado. 

 
Quantas afirmativas estão corretas?  
 
(A) Uma, somente. 
(B) Duas, somente. 
(C) Três, somente. 
(D) Nenhuma. 
(E) Todas. 

 
 

QUESTÃO 44 

A comunicação é a transmissão de uma mensagem de uma 
pessoa para outra, sendo considerada um processo de mão 
dupla utilizando códigos compartilhados por emissor e 
receptor. A idade, o nível educacional e a cultura de uma 
pessoa influenciam o modo como ela usa e recebe as 
palavras. As palavras não têm o mesmo significado para 
todas as pessoas. Um médico, um advogado, um 
engenheiro usam termos técnicos para explicar algo, mas 
um leigo pode ter um entendimento diferente. Os 
estudiosos do assunto apontam tal característica como uma 
das barreiras à comunicação, gerando interpretações 
diferentes para pessoas diferentes. Essa barreira é 
conhecida como: 
  

(A) apreensão, desatenção ou pressa. 
(B) percepção seletiva. 
(C) filtragem. 
(D) uso de linguagem e símbolos inadequados. 
(E) inadequação do canal escolhido. 
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QUESTÃO 45 

Qualidade é o grau em que um produto ou serviço 
específico está de acordo com o projeto ou a especificação. 
A gestão da qualidade compreende a atividade 
desenvolvida para dirigir e controlar uma empresa com o 
objetivo de melhorar os produtos/serviços oferecidos 
buscando garantir a satisfação das necessidades dos 
clientes em particular e da sociedade como um todo.  A 
Fundação Nacional da Qualidade criou um Modelo de 
Excelência de Gestão calcado em um conjunto de conceitos 
principais (ou fundamentais), dos quais se destaca o 
seguinte: 
“Atuação que se define pela relação ética e transparente da 
organização com todos os públicos com os quais ela se 
relaciona. Refere-se também à inserção da empresa no 
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 
recursos ambientais e culturais para gerações futuras, 
respeitando a diversidade e promovendo a redução das 
desigualdades sociais como parte integrante da estratégia 
da organização.” 
 
O conceito ou fundamento acima corresponde a(à):  

 
 

(A) cultura de inovação.  
(B) valorização das pessoas.  
(C) responsabilidade social. 
(D) aprendizado organizacional.  
(E) liderança e constância de propósitos.  
 

QUESTÃO 46  
Um empreendimento não repetitivo, constituído por uma 
sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, 
que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo 
conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos 
de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade, 
caracteriza um(a): 
 

(A) operação. 
(B) projeto. 
(C) processo. 
(D) atividade. 
(E) rotina. 

 

QUESTÃO 47 

O controle pode ser definido como o processo de monitorar 
as atividades de forma a assegurar que elas estejam sendo 
realizadas conforme o planejado e corrigir quaisquer 
desvios indesejados. As seguintes alternativas estão 
corretas, com exceção de uma. Qual? 
 

(A) Um sistema de controle visa garantir que os objetivos 
estão sendo alcançados. 

(B) É possível controlar as atividades da empresa sem 
definir previamente quais são seus padrões ou suas 
expectativas. 

(C) O controle preventivo busca identificar e prevenir 
problemas antes de eles efetivamente ocorrerem. 

(D) O processo de controle é formado por quatro etapas: 
estabelecimento de padrões; monitoramento do 
desempenho; comparação do resultado com o padrão; 
e adoção das medidas corretivas quando necessário.  

(E) O controle pode ser feito utilizando-se a técnica de 
amostragem. 

QUESTÃO 48 

As atividades de uma empresa superam a capacidade de 
uma única pessoa realizar os trabalhos necessários.  A 
existência de equipes de trabalho, que conjuga o talento de 
cada integrante, provoca a sinergia para a empresa alcançar 
seus objetivos adequadamente. Daí a importância das 
relações humanas. Analise as seguintes afirmativas. 
 
I. Uma equipe de trabalho é um grupo de pessoas com 

habilidades complementares e que trabalham em 
conjunto para alcançar um propósito comum pelo qual 
são coletivamente responsáveis. 
 

II. Estudar as forças que fazem com que os indivíduos 
gostem um do outro, assim como a dinâmica 
psicossocial do grupo que se queira estruturar, ou 
mesmo reestruturar, para atingir melhor o objetivo, é 
uma medida a tomar a fim de se conseguir o máximo de 
rendimento de uma equipe de trabalho. 
 

III. A produção dos indivíduos está estritamente ligada ao 
interesse que têm pelo trabalho e aos objetivos do 
grupo. Na origem desses interesses podem existir 
motivos diferentes, tais como o desejo de ganhar 
dinheiro; a necessidade de realização; o desejo de ser 
admirado e aprovado pelo grupo; entre outros. 
 

IV. Uma das principais preocupações dos bons gerentes e 
diretores de empresas é cuidar da organização racional 
das equipes de trabalho, visto que sem relações 
humanas não há organização racional possível. 
 

V. Cabe ao líder do grupo reconhecer, harmonizar e 
aproveitar o talento de cada membro do grupo e 
aproveitar essa qualidade a fim de que o rendimento do 
grupo seja o máximo, graças à criação de ambiente de 
amizade, de ajuda recíproca e de compreensão mútua.  

 
Quantas estão corretas?  
 
(A) Todas. 
(B) Duas, somente. 
(C) Três, somente. 
(D) Quatro, somente. 
(E) Nenhuma. 
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QUESTÃO 49 

No processo para ganho de competitividade e ainda na 
hipótese de que o ambiente em que as empresas atuam 
está em constante mutação, uma consequência lógica é a 
de que elas se adaptem a seu meio. Tal adaptação é 
denominada mudança organizacional. Assinale a alternativa 
incorreta. 
 
(A) A criatividade e a inovação em uma empresa são 

fatores importantes para que ela se mantenha 
competitiva. Entretanto, as mudanças necessárias nem 
sempre são fáceis de fazer e de ocorrer. 

(B) Uma das técnicas para a gestão das mudanças é a 
negociação, por meio da qual os agentes da mudança 
reduzem as resistências dos funcionários ofertando 
vantagens e incentivos materiais em troca da aceitação 
das mudanças. 

(C) O objetivo da mudança organizacional estratégica da 
empresa é se reposicionar em face do ambiente em 
que atua. 

(D) É condição imprescindível que o agente de mudança 
seja um consultor externo, cuja atuação não será 
influenciada pela cultura organizacional da empresa. 

(E) O medo e a incerteza com relação aos riscos e ao 
processo de mudança organizacional podem se 
manifestar como resistência e, por conseguinte, devem 
ser considerados na fase de planejamento. 

 
 

QUESTÃO 50 

O Dicionário de Terminologia Arquivística adota a seguinte 
definição para arquivo: “Arquivo é o conjunto de 
documentos que, independentemente da natureza ou do 
suporte, são reunidos por acumulação ao longo das 
atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas”. O conjunto de documentos estreitamente 
vinculados aos objetivos imediatos para os quais foram 
produzidos ou recebidos no cumprimento de atividades-
meio e atividades-fim e que se conservam junto aos órgãos 
produtores em razão de sua vigência e da frequência com 
que são consultados recebe a denominação de:  
 
(A) arquivo central. 
(B) arquivo setorial. 
(C) arquivo permanente. 
(D) arquivo intermediário. 
(E) arquivo corrente.  
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