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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Sou tia há exatos 12 anos. Leandro, meu primeiro
sobrinho, chegou a este mundão em março de 2010. Hoje
está um pré-adolescente. Menino carinhoso, educado, de
sorriso tímido e igualmente bonito. O nascimento dele havia
sido marcado para o final da tarde daquela quarta-feira. Por
isso, organizei meu dia para chegar mais cedo ao estágio,
dar conta das demandas com tranquilidade e ir embora no
meu horário. Assim, daria tempo de ver nascer aquele
bebezinho tão aguardado. 

Eu já estava prestes a desligar meu computador
quando uma demanda extra da chefia apareceu.
Lembro-me da sensação de medo que eu senti em dizer
“infelizmente eu não vou conseguir cumprir, já passou do
meu horário e tenho um compromisso — literalmente
inadiável”. 

Esbocei as palavras na minha mente, mas elas
nunca encontraram o som da minha voz. O sim do medo me
silenciou. E o receio de não parecer dedicada o bastante
prevaleceu. 

Fiquei. Fiz o melhor que pude, o mais rápido que
pude, e então fui correndo para a maternidade, na
esperança de chegar a tempo de ouvir o chorinho dele pela
primeira vez. Mas não deu. Já era tarde. 

Amarguei aquela negativa não dita por muito
tempo. Talvez, no trabalho, a demanda pudesse ser
tranquilamente resolvida na manhã seguinte, mas sequer
tive coragem de negociar. 

Dessa maneira eu me desrespeitei muitas e muitas
vezes, nas mais variadas circunstâncias. Mas a vida não
espera. Ao longo do tempo, ganhei maturidade (e mais
sobrinhos: Joaquim, o sexto, chegará daqui a pouco!) e
aprendi que impor limites é como dizer que a gente também
importa. Falar “não” para o mundo às vezes é falar “sim”
para você. Que tenhamos sempre coragem para sustentar
esse sim! 

Débora Zanelato. Um sim para você. In: Vida Simples, ano 20, ed. 241,
2022, p. 6 (com adaptações).

QUESTÃO 1

De acordo com as ideias do texto, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A narradora teve o primeiro sobrinho aos 12 anos de
idade.

(B) Leandro, primeiro sobrinho da narradora, não nasceu
no dia previsto.

(C) A narradora não assistiu ao nascimento do seu primeiro
sobrinho.

(D) A narradora não gostava do seu trabalho.

QUESTÃO 2

Com base nas informações do texto, é correto afirmar que o 
trecho ‘infelizmente eu não vou conseguir cumprir, já passou 
do meu horário e tenho um compromisso — literalmente 
inadiável’ (linhas de 13 a 15) representa o(a) 

(A) argumento proferido pela narradora para recusar-se a
atender a demanda da sua chefia.

(B) resposta que a narradora apenas imaginou dar à sua
chefia.

(C) ato de coragem da narradora quando se recusou a ficar 
além do seu horário de trabalho.

(D) negociação que a narradora tentou travar com sua
chefia.

QUESTÃO 3

No texto, nota-se uma manifestação de arrependimento 
quando a narradora afirma 

(A) “Esbocei as palavras na minha mente” (linha 16).
(B) “O sim do medo me silenciou” (linhas 17 e 18).
(C) “Já era tarde” (linha 23).
(D) “Amarguei aquela negativa não dita por muito

tempo” (linhas 24 e 25). 

QUESTÃO 4

Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam 
preservados se, imediatamente antes do vocábulo “já” (linha 13), 
fosse inserida a palavra 

(A) porque.
(B) embora.
(C) contudo.
(D) portanto.

QUESTÃO 5

No trecho “daria tempo de ver nascer aquele bebezinho tão 
aguardado” (linhas 8 e 9), o emprego da forma verbal “daria” 
indica que 

(A) os fatos em questão se efetivaram no passado.
(B) aquela expectativa da narradora foi frustrada.
(C) a narradora já duvidava que seu sobrinho nascesse

naquele dia.
(D) o texto antecipa ao leitor um acontecimento

concretizado posteriormente.
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QUESTÃO 6

Sem prejuízo da correção gramatical do texto, poderia ser 
excluída a vírgula que aparece imediatamente após 

(A) “sobrinho” (linha 2).
(B) “mente” (linha 16).
(C) “vezes” (linha 29).
(D) “sexto” (linha 31).

QUESTÃO 7

Com a afirmação “Que tenhamos sempre coragem para 
sustentar esse sim!” (linhas 34 e 35), a autora do texto 
expressa 

(A) espanto.
(B) súplica.
(C) irritação.
(D) anseio.

QUESTÃO 8

No texto, a palavra “pré-adolescente” (linha 3) está grafada 
com hífen, devido à presença do prefixo “pré”, que indica 
anterioridade. Contudo, conforme a ortografia oficial da 
língua portuguesa, em alguns casos, mesmo palavras que 
contenham o prefixo pre devem ser grafadas sem hífen. 
Tendo como referência a ortografia oficial da língua 
portuguesa, assinale a alternativa que mostra palavra 
corretamente grafada. 

(A) pré-suposto
(B) pré-contratado
(C) pré-conceito
(D) pré-existente

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa que apresenta o formato de local e data 
que obedece ao padrão previsto no Manual de Redação da 
Presidência da República. 

(A) Acre, 22/05/2022
(B) Acre, 22/maio/2022
(C) Rio Branco-AC, 22 de maio de 2022
(D) Rio Branco, 22 de maio de 2022

QUESTÃO 10

Tendo em vista a clareza nos documentos oficiais em geral, o 
Manual de Redação da Presidência da República 

(A) proíbe o uso de siglas.
(B) proíbe o uso de palavras estrangeiras.
(C) sugere o uso de frases curtas e bem estruturadas.
(D) sugere o uso de jargão técnico.

Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, 
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados. 

QUESTÃO 11

A figura acima mostra um dos dispositivos utilizados nos 
computadores pessoais. Sendo assim, assinale a alternativa 
que apresenta o nome desse dispositivo. 

(A) placa de vídeo
(B) placa de som
(C) placa de rede
(D) placa serial

QUESTÃO 12

No sistema operacional Windows 8, a ferramenta que 
permite ao usuário inserir, em um documento, símbolos 
especiais é o(a) 

(A) Agendador de Tarefas.
(B) Mapa de Caracteres.
(C) Visão de tarefas.
(D) Windows Defender.

QUESTÃO 13

Caso um usuário de computador, conectado à Internet, 
precise transferir um arquivo para o computador de outra 
pessoa, também conectado à rede mundial de 
computadores, ele poderá fazer uso do 

(A) FTP.
(B) SSH.
(C) TELNET.
(D) PING.
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QUESTÃO 14

Um usuário, no Windows 10, resolveu utilizar o 
programa WinRAR  para compactar alguns arquivos que 
julgou importantes. Após a finalização desse processo de 
compactação, ele percebeu que havia se esquecido do 
arquivo Fisioterapeutas.docx.  

Nessa situação hipotética, para que o usuário compacte o 
arquivo Fisioterapeutas.docx, juntamente com os demais 
arquivos já compactados, ele deverá proceder da seguinte 
forma: 

(A) deverá remover o arquivo gerado na
compactação (*.rar) e repetir o procedimento, dessa
vez, com todos os arquivos desejados, já que essa é a
única forma de se resolver esse impasse.

(B) deverá copiar ( + ) o arquivo
Fisioterapeutas.docx e colá-lo ( + ) sobre o
arquivo gerado na compactação (*.rar), após a seleção
deste último.

(C) poderá adicioná-lo ao arquivo gerado na
compactação (*.rar).

(D) deverá selecionar o arquivo Fisioterapeutas.docx,
digitar  +  e escolher o arquivo gerado na
compactação (*.rar).

QUESTÃO 15

O aplicativo para a segurança da informação que funciona 
como uma barreira, que protege, monitora e restringe as 
informações passadas entre o computador do usuário e uma 
rede interna ou a Internet, é o 

(A) DNS.
(B) Gateway.
(C) DHCP.
(D) Firewall.

QUESTÃO 16

Fatorando a expressão 4 , obtém-se 

(A) x 2y 2 x-2y 2.
(B) x2-y2-2xy x2-4y2 2xy .
(C) x2 y2-2xy x2 4y2 2xy .
(D) x2 2y2-2xy x2 2y2 2xy .

QUESTÃO 17

Se um cone tiver o raio da sua base aumentado em 20%, seu 
volume aumentará em 

(A) 20%.
(B) 36,4%.
(C) 44%.
(D) 72,8%.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de 
anagramas da palavra OFIÚCO. 

(A) 180
(B) 360
(C) 720
(D) 900

QUESTÃO 19

Quando Magnólia nasceu, Rosa tinha 5 anos de 
idade e Margarida tinha 3 anos de idade. Hoje, a soma da 
idade das 3 é igual 92 anos. 

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que 
apresenta a idade de Margarida. 

(A) 24 anos
(B) 28 anos
(C) 31 anos
(D) 33 anos

QUESTÃO 20

A respeito do nascimento de Carl Friedrich Gauss, o príncipe 
da matemática, assinale a alternativa correta. 

(A) Carl Friedrich Gauss nasceu em 1777.
(B) Carl Friedrich Gauss nasceu antes de 1777.
(C) Carl Friedrich Gauss nasceu depois de 1777.
(D) Carl Friedrich Gauss não nasceu em 1777.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
 

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta a respeito dos deveres dos 
servidores públicos. 

(A) O servidor público deve cumprir todas as ordens de
seus superiores.

(B) O dever de obedecer à hierarquia impede o servidor de
representar contra seus superiores.

(C) No exercício do direito de greve, constitui dever do
servidor público o de zelar pelas exigências específicas
da defesa da vida e da segurança coletiva.

(D) Quando for do interesse da repartição, é facultado ao
servidor público obstar a fiscalização, por quem de
direito, de todos os serviços.

QUESTÃO 22

Nos termos da Lei n.o 8.429/1992, assinale a alternativa 
correta no que se refere aos atos de improbidade 
administrativa que causam lesão ao erário. 

(A) Realizar operação financeira sem a observância das
normas legais e regulamentares constitui ato de
improbidade administrativa que causa lesão ao erário.

(B) Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário apenas a omissão dolosa que enseje,
efetiva e comprovadamente, perda patrimonial.

(C) Os atos culposos, mesmo que não ensejem perda
patrimonial, consistem em atos de improbidade
administrativa que causam lesão ao erário.

(D) Revelar fato ou circunstância de que se tenha ciência
em razão das atribuições e que deva permanecer em
segredo constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário.

QUESTÃO 23

Segundo à Lei n.o 9.784/1999, assinale a alternativa correta 
acerca da revogação dos atos administrativos. 

(A) O direito da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis
para os destinatários decai em dez anos.

(B) A Administração pode revogar os atos administrativos
por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.

(C) A Administração deve revogar seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade.

(D) A revogação do ato administrativo não está adstrita aos
direitos adquiridos.

QUESTÃO 24

Conforme a Lei n.o 12.527/2011, notadamente com relação 
ao acesso à informação e à sua divulgação, assinale a 
alternativa correta. 

(A) A gestão transparente da informação, propiciando um
amplo acesso a ela e sua divulgação, não constitui um
dever da Administração.

(B) O dever de transparência veda que seja posto o sigilo
em qualquer informação.

(C) A garantia da disponibilidade, da autenticidade e da
integridade não corresponde a uma obrigação da
Administração.

(D) A Administração deve assegurar a proteção da
informação sigilosa e da informação pessoal.

QUESTÃO 25

À luz do que dispõe o Decreto n.o 9.830/2019, especialmente 
quanto à decisão e à motivação, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A motivação demonstrará a necessidade e a adequação
da medida imposta, consideradas as possíveis
alternativas e observados os critérios de
proporcionalidade e de razoabilidade.

(B) A motivação prescinde de demonstração da
necessidade e de adequação da medida imposta.

(C) A decisão que decretar a invalidação de atos
administrativos não estará adstrita à motivação.

(D) A motivação sempre deverá ser expressa, razão pela
qual ela não poderá ser constituída por declaração de
concordância com o conteúdo de notas técnicas, que
consistem nos pareceres que precederam a decisão.

QUESTÃO 26

Internet: <https://www.cnnbrasil.com.br>. 

No mapa da Ucrânia, as localidades destacadas de Luhansk e 
Donetsk 

(A) foram as que a Rússia anexou durante a revolução de
2014.

(B) são territórios de intenso conflito étnico e religioso.
(C) configuram-se como territórios ucranianos pró-Rússia.
(D) apresentam-se como as principais regiões de

resistência à guerra atual.
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QUESTÃO 27

No Brasil, entre março de 2020 e janeiro deste ano, 
foram notificadas trezentas e vinte e quatro mortes, em 
decorrência da doença, na faixa etária de cinco a onze anos 
de idade. Esse número faz do coronavírus mais letal que 
males como o sarampo, a rubéola e a meningite juntos. 

Internet: <https://oglobo.globo.com> (com adaptações). 

No Brasil, a vacinação de crianças 

(A) em 2021 alcançou a parcela majoritária da população
de zero a cinco anos de idade no País.

(B) enfrenta dificuldades, devido à desinformação e a
problemas na distribuição de imunizantes.

(C) seguiu o mesmo ritmo da vacinação dos adultos, por
ter começado concomitantemente.

(D) foi mais rápida em estados com os menores índices de
desenvolvimento.

QUESTÃO 28

Desabamentos e deslizamentos nas encostas, 
pessoas ilhadas e inundações são registrados em pontos 
críticos de cada município. Até o início deste ano, ao menos 
33 pessoas foram resgatadas na aeronave Arcanjo do Corpo 
de Bombeiros. 

Internet: <https://g1.globo.com>. 

O texto acima refere-se 

(A) à Amazônia, onde o desmatamento intensificou o
processo erosivo nas cidades ribeirinhas.

(B) ao litoral brasileiro, em cidades predominantemente
planas e contíguas ao oceano Atlântico.

(C) ao Pantanal mato-grossense, por ser a planície mais
alagável do País.

(D) a Minas Gerais, devido às chuvas intensas, que
deixaram um rastro de mortes e destruição no estado.

QUESTÃO 29

Apesar do crescimento bem acima dos anos 
anteriores, especialistas avaliam que há pouco a se 
comemorar com o resultado de 2021. Isso porque boa parte 
do crescimento é resultado da comparação com o ano fraco 
de 2020 e o avanço de 4,6% em 2021 é inferior ao de países 
vizinhos, como Colômbia e Argentina. Para 2022, as 
perspectivas já eram pouco animadoras, com estudiosos 
prevendo estagnação — isto é, com variação zero ou próxima 
de zero —, devido, principalmente, ao efeito da forte alta de 
juros sobre a economia. 

Internet: <www.bbc.com> (com adaptações). 

O texto se refere ao(à) 

(A) produto interno bruto (PIB) do Brasil, que teve um
crescimento em 2021, mas com perspectivas não tão
animadoras para 2022.

(B) vacinação de covid-19 no Brasil, que teve avanço em
2021 e uma perspectiva de estagnação em 2022.

(C) produção da agropecuária no Brasil, pois a pandemia
gerou pouco crescimento e uma possível estagnação.

(D) inflação brasileira, que é a significância do crescimento
da taxa de juros sobre a economia.

QUESTÃO 30

Mais que as milhares de reportagens sobre a crise 
dos refugiados que cruzavam o Mar Mediterrâneo, foi o 
retrato da morte de Alan Kurdi, de apenas três anos de idade, 
em uma praia na Turquia, o responsável por acordar a 
comunidade internacional para um dos mais graves 
problemas sociais do início do século 21. 

Internet: <https://www.bbc.com> (com adaptações). 

Acerca da crise de refugiados no mundo, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O texto se refere às migrações em direção à Ásia e à
África, por motivos socioeconômicos e conflitos
étnicos.

(B) A crise migratória no continente europeu está ligada a
guerras, perseguições e problemas econômicos de
países asiáticos e africanos.

(C) O fato de a comunidade internacional “acordar” foi o
suficiente para que a crise de refugiados europeia fosse
sanada.

(D) A mobilidade migratória que envolve a crise de
refugiados está ligada, exclusivamente, a motivos
socioeconômicos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

QUESTÃO 31 
 
No que se refere ao princípio da descentralização, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) À Administração casuística, assim entendida a decisão 

de casos individuais, compete, em princípio, o nível de 
execução, especialmente dos serviços de natureza 
local, que estão em contato com os fatos e com o 
público. 

(B) Os órgãos que operam na mesma área geográfica serão 
submetidos à coordenação, com o objetivo de 
assegurar a programação e a execução integrada dos 
serviços federais. 

(C) As atividades da Administração Federal e, 
especialmente, a execução dos planos e programas de 
governo serão objeto de permanente coordenação. 

(D) O trabalho administrativo será racionalizado mediante 
a simplificação de processos e a supressão dos 
controles que se evidenciarem como puramente 
formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao 
risco. 

 
QUESTÃO 32 
 
Com relação aos órgãos e às entidades da administração 
pública direta e indireta, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As entidades da administração indireta não estão 

vinculadas a quaisquer ministérios. 
(B) A administração indireta constitui-se dos serviços 

integrados à estrutura administrativa da presidência da 
república e dos ministérios. 

(C) As fundações públicas adquirem personalidade jurídica 
com a inscrição da escritura pública de sua constituição 
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

(D) Quando a atividade da autarquia for submetida a 
regime de monopólio estatal, a maioria acionária 
caberá apenas à União, em caráter permanente. 

 
QUESTÃO 33 
 
Empresa pública é o(a) 
 
(A) serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 

jurídica de direito público, patrimônio e receita 
próprios, para executar atividades típicas da 
Administração Pública. 

(B) entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da 
União, criada por lei para a exploração de atividade 
econômica. 

(C) entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
público, criada em virtude de autorização legislativa 
para a exploração de atividade econômica. 

(D) entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, destinada à exploração de atividade 
econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas 
ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à 
União ou à entidade da administração indireta. 

QUESTÃO 34 
 
Quanto aos ministérios e às respectivas áreas de 
competência, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O ministro coordenador formulará soluções e decidirá 

sobre a melhor alternativa, independentemente de 
manifestação do presidente da República. 

(B) O ministro coordenador obrigatoriamente será o 
ministro do planejamento. 

(C) Na ausência de designação específica do ministro 
coordenador, tal incumbência recairá sobre o ministro 
da justiça. 

(D) Para o desempenho de encargos temporários de 
natureza relevante, o presidente da República poderá 
prover até quatro cargos de ministro extraordinário.  

 
QUESTÃO 35 
 
Considerando o que dispõe o Decreto-Lei n.o 9.295/1946, 
especialmente com relação ao pagamento das anuidades, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) As anuidades pagas após 31 de março não serão 

acrescidas de multa e correção monetária. 
(B) O pagamento da anuidade será efetuado até 31 de abril 

de cada ano, sendo devida a partir do segundo ano de 
inscrição, contado da expedição da carteira 
profissional.  

(C) Não há limite para a fixação do valor das anuidades, 
ficando a critério do Conselho Regional decidir sobre a 
questão. 

(D) As empresas que explorem serviços contábeis  
sujeitar-se-ão ao pagamento de anuidade ao Conselho 
Regional da respectiva jurisdição. 

 
QUESTÃO 36 
 
Com base no Decreto-Lei n.o 1.040/1969, notadamente 
quanto às eleições dos integrantes dos Conselhos, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Os membros do Conselho Federal de Contabilidade e 

seus respectivos suplentes serão eleitos por um colégio 
eleitoral, composto de um representante de cada 
Conselho Regional de Contabilidade, por este eleito em 
reunião especialmente convocada. 

(B) Os suplentes serão escolhidos pelo presidente do 
Conselho Federal. 

(C) Os candidatos serão eleitos para mandatos de dois 
anos. 

(D) O presidente do Conselho Federal julgará os recursos 
interpostos contra eventuais irregularidades cometidas 
no decorrer do pleito. 
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QUESTÃO 37

De acordo com a Resolução CFC n.o 1.554/2018, 
notadamente acerca do cancelamento do registro 
profissional, assinale a alternativa correta. 

(A) O cancelamento do registro profissional dar-se-á
apenas pelo falecimento do profissional.

(B) A cassação do exercício profissional do contador ou do
técnico em contabilidade, decorrente da aplicação de
penalidade administrativa, prescinde de trânsito em
julgado.

(C) A cassação do exercício profissional poderá ocorrer por
decisão judicial.

(D) Apenas as decisões exaradas pelo Conselho Federal de
Contabilidade ensejam o cancelamento do registro
profissional.

QUESTÃO 38

Nos termos da Resolução CFC n.o 1.554/2018, no capítulo 
relacionado ao exercício da profissão contábil e do registro 
profissional, assinale a alternativa correta. 

(A) O exercício da profissão contábil, em qualquer
modalidade de serviço ou atividade, prescinde de
registro perante o Conselho Regional de Contabilidade.

(B) O registro originário é o concedido, pelo Conselho
Regional de Contabilidade da jurisdição do domicílio
profissional, aos bacharéis em ciências contábeis,
obedecendo-se aos requisitos legais.

(C) É vedado o exercício eventual ou temporário em
jurisdição diversa daquela em que o profissional tenha
sido registrado.

(D) A execução de serviços em jurisdição diversa daquela
onde o contador possui seu registro profissional
dispensa comunicação prévia ao Conselho Regional de
Contabilidade.

QUESTÃO 39

Segundo a Resolução CFC n.o 1.555/2018, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Em caso de qualquer alteração, ocorrida no quadro de
cooperados ou no estatuto das organizações contábeis,
os instrumentos que deram causa à alteração deverão
ser averbados no Conselho Regional de Contabilidade
de sua jurisdição.

(B) As organizações contábeis não poderão ser integradas
por profissionais de contabilidade nem por
profissionais de outras profissões regulamentadas.

(C) Os responsáveis técnicos por organizações contábeis
das filiais devem ter registro no Conselho Regional de
Contabilidade da jurisdição onde esteja instalada a
matriz.

(D) A admissão do registro de organização contábil
independe da regularidade dos profissionais perante o
Conselho Regional de Contabilidade.

QUESTÃO 40

Conforme a Resolução CFC n.o 1.612/2021, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O número de conselheiros não se vincula ao número de
profissionais registrados perante os Conselhos
Regionais de Contabilidade.

(B) A limitação de reeleição não se aplica ao
vice-presidente, ainda que tenha exercido mais da
metade do mandato presidencial.

(C) Os Conselhos Regionais de Contabilidade atuam e
deliberam de ofício, sem necessidade de
representação de autoridade, de qualquer de seus
membros ou de terceiro interessado, por meio de
processo regular, no qual será assegurado o amplo
direito de defesa e o contraditório.

(D) Os conselheiros dos Conselhos Regionais de
Contabilidade e seus respectivos suplentes serão
escolhidos, entre os profissionais mais antigos, pelo
plenário do Conselho Federal.

QUESTÃO 41

A juntada de documentos antecedentes a um outro 
documento é denominada 

(A) apensação.
(B) anexação.
(C) protocolo.
(D) dossiê.

QUESTÃO 42

O primeiro conceito diz respeito ao documento que se junta 
a outro por tratar do mesmo assunto, mas de pessoas 
diferentes. O segundo conceito diz respeito ao ato por meio 
do qual a autoridade competente libera para a consulta os 
documentos anteriormente classificados com sigilosos. Os 
conceitos acima correspondem, respectivamente, a 

(A) antecedente e à desclassificação.
(B) antecedente e à reclassificação.
(C) precedente e à reclassificação.
(D) precedente e à desclassificação.
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QUESTÃO 43

Quanto ao ciclo vital dos documentos, julgue os seguintes 
itens. 

I – O arquivo corrente trata dos documentos consultados com 
frequência pela organização, devido ao seu uso funcional. 
II – O arquivo intermediário trata dos documentos que 
perderam o seu valor primário e que não são mais 
consultados com tanta frequência. 
III – Os arquivos permanentes tratam dos documentos que 
devem ser conservados de forma definitiva, por terem valor 
histórico ou documental. 
IV – A mudança de um documento do arquivo corrente para 
o intermediário é denominada recolhimento.

A quantidade de itens certos é igual a 

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

QUESTÃO 44

Assinale a alternativa que apresenta a(s) atividade(s) que 
faz(em) parte dos procedimentos de protocolo de um arquivo 
corrente. 

(A) registro e movimentação
(B) expedição
(C) empréstimo e consulta
(D) arquivamento

QUESTÃO 45

A respeito do princípio arquivístico da unicidade, assinale a 
alternativa correta. 

(A) As relações administrativas espelham-se nos conjuntos
documentais.

(B) O arquivo deve conservar o arranjo dado pela entidade 
produtora.

(C) Os documentos do arquivo preservam seu caráter
único, em função do seu contexto de produção.

(D) O arquivo é uma formação progressiva, natural e
orgânica.

QUESTÃO 46

Acerca dos conceitos e dos tipos de estrutura organizacional, 
assinale a alternativa correta. 

(A) A organização linear tem autoridade linear ou única.
(B) A organização linear apresenta linhas diretas de

comunicação.
(C) A organização linear dá ênfase à especialização.
(D) A organização funcional tem autoridade única.

QUESTÃO 47

De acordo com a teoria de dois fatores de Herzberg, assinale 
a alternativa correta. 

(A) A insatisfação no cargo depende dos fatores
motivacionais.

(B) A insatisfação no cargo depende dos fatores higiênicos.
(C) A satisfação no cargo depende dos fatores higiênicos.
(D) A satisfação no cargo independe dos fatores

motivacionais.

QUESTÃO 48

Com relação às noções básicas de cidadania, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que
permite que os cidadãos participem da vida política e
da vida pública.

(B) Pelo fato de estar intrinsecamente ligado à noção de
direitos, a cidadania não pressupõe, em contrapartida,
deveres.

(C) A igualdade de todos perante a lei não pode ser vista
como um elemento da cidadania.

(D) A cidadania admite a exclusão de pessoas no acesso à
justiça.

QUESTÃO 49

No processo de comunicação, o conjunto de variáveis que 
rodeiam e influenciam a situação de comunicação é 
denominado 

(A) ruído.
(B) canal.
(C) código.
(D) contexto.

QUESTÃO 50

Segundo o Manual de Redação da Presidência da 
República (3.a edição), com o atributo da concisão, 

(A) o leitor passa a ter contato mais direto com o assunto
e com as informações, sem subterfúgios e sem excesso
de palavras e de ideias.

(B) o texto consegue transmitir o máximo de informações
com o mínimo de palavras.

(C) não se concebe que um documento oficial ou um ato
normativo de qualquer natureza seja redigido de forma
obscura, que dificulte ou impossibilite sua
compreensão.

(D) os assuntos objetos dos expedientes oficiais não
devem ser tratados de outra forma, que não a
estritamente impessoal.




