
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
a
d
e
rn
o
 
d
e
 
q
u
e
st
õ
e
s 
• 
In
st
ru

çõ
e
s 
G
e
ra
is

 

 

 901 

CONCURSO PÚBLICO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS 
CAMPOS DE CIMA DA SERRA - CONDESUS 

 

Auxiliar 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 
Conhecimentos Gerais  
Legislação  
Conhecimentos Específicos 

10 
08 
06 
06 
10 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e EMPREGO), 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. 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 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após 1hora 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. Para responder às questões de Informática (se houver), a menos que seja informado o 
contrário, considerar que os programas mencionados se encontram 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. 

• 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. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Qual a diferença entre taxa e tarifa? 
 

Etimologicamente (e para o seu bolso), “taxa” e “tarifa” 
significam a mesma coisa: um valor que você deve pagar. 
Pois é, mas tem diferença. No sentido __________, “taxa” é 
um valor fixo, que você geralmente paga por serviços 
públicos essenciais. “Tarifa” é um desembolso que varia de 
acordo com o uso que você faz de alguma coisa. Entendeu? 
Eu não. Então, vamos para a vida como ela é. 

Várias prefeituras cobram “taxa do lixo”, que serve para 
bancar a coleta de dejetos. Trata-se de um valor que varia de 
acordo com a metragem quadrada da casa. E é algo fixo para 
cada ________. Logo, é uma taxa. Se variasse de acordo com 
a quantidade de lixo que você joga, seria uma tarifa.  

É o que acontece com a tarifa do ônibus. Fosse ela uma 
taxa, seria cobrada igualmente de todos os lares 
(certamente variando de acordo com o número de 
moradores com mais de tantos anos de idade). O ponto é 
que você não pagaria na catraca, mas via alguma conta 
mensal que __________ à sua casa. Sim, transporte público 
também é essencial, mas o pagamento é via tarifa – você 
paga de acordo com o pacote de serviços que escolher.  

No fim das contas, a tarifa é um preço e a taxa, 
praticamente, um imposto. Só não dá para chamar por esse 
nome porque a destinação do dinheiro dos impostos é 
relativamente livre, tipo: o dinheiro do IPVA, o valor anual 
que você paga por possuir um automóvel, vai para a saúde, a 
educação etc. É um imposto, afinal. Já uma taxa do lixo deve 
ir, obrigatoriamente, para o lixo – no bom sentido. 

(Fonte: Abril - adaptado.) 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
  
a) juridíco | domícilio | chegasse 
b) jurídico | domicílio | chegasse 
c) jurídico | domicílho | chega-se 
d) juridíco | domicílio | chega-se 
 

2) A respeito das diferenças entre taxa e tarifa, apresentadas 
no texto, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
  
(1) Taxa. 
(2) Tarifa. 
 
(_) Cobrada no transporte público de acordo com o pacote 

de serviços utilizado. 
(_) Cobrada pelo lixo conforme a metragem quadrada de 

cada casa. 
(_) Cobrada de acordo com o consumo de energia elétrica. 
  
a) 1 - 1 - 2. 
b) 1 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1. 
 

3) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
  
(_) Taxa e tarifa são palavras completamente sinônimas. 
(_) A tarifa é uma forma de desembolso variável. 
(_) Taxas podem ser tanto fixas quanto variáveis. 
  
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

4) Considerando-se as classes de palavras, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
  
(1) Oxítona. 
(2) Paroxítona. 
(3) Proparoxítona. 
  
(_) Geração.  
(_) Liderança.  
(_) Década.  
  
a) 2 - 1 - 3.  
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 2 - 3. 
d) 2 - 3 - 1. 
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5) Na frase “Escute sempre, mas jamais perca a sua voz”, é 
CORRETO dizer que há: 
 
a) Dois verbos e dois advérbios.  
b) Dois substantivos, um artigo e um pronome. 
c) Uma conjunção e dois artigos. 
d) Uma conjunção, uma preposição e dois verbos. 
 

6) Considerando-se o correto emprego da crase em língua 
portuguesa, assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
As autoridades prometeram ____ comunidade que 
auxiliariam os moradores ____ conseguir melhores 
oportunidades de emprego. 
  
a) a | a 
b) a | à 
c) à | à 
d) à | a 
 

7) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Não compreendi o porque de sua ausência. 
b) Ele não estava presente na reunião. Por que?. 
c) Descobrimos o porquê dela ter se ausentado no dia 

anterior. 
d) Porque a ata não foi assinada? 
 

8) Assinalar a alternativa em que o uso da vírgula é 
facultativo: 
 
a) Ela quer comprar uma casa, mas não tem dinheiro.  
b) Os alunos estudaram muito, mas não foram aprovados no 

vestibular para medicina. 
c) Disse que ganharia, mas perdeu. 
d) Não só os pais, mas também os filhos saíram de férias 

ontem à noite. 
 

9) Assinalar a alternativa em que a palavra é acentuada pela 
mesma regra que “lê”: 
 
a) Pós. 
b) Café. 
c) Você. 
d) Caráter. 
 

10) Em relação à flexão de número dos adjetivos, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Acordos _______________ foram assinados. 
 
a) luso-franco-brasileiros 
b) luso-francos-brasileiros  
c) lusos-francos-brasileiros 
d) lusos-franco-brasileiro 
  

MATEMÁTICA 
 
11) Na disciplina de Matemática Discreta, estão 
matriculados 80 acadêmicos. No final do semestre, o 
professor observou que 64 alunos foram aprovados. Nessas 
condições, a razão entre o número de acadêmicos 
reprovados e o número de acadêmicos aprovados, nessa 
ordem, é igual a: 
 
a) 1/3 
b) 1/4 
c) 1/5 
d) 3/5 
 
 
 

12) Luísa irá fazer pacotes de presentes com uma lembrança 
aos seus primos. A papelaria vende por pedaços 
retangulares, de forma que ela pode solicitar a largura que 
quiser do papel de presente, mas o comprimento dele será 4 
vezes a largura solicitada. Ela sabia que precisaria de 100cm² 
no total para fazer os pacotes. Logo, ela decidiu comprar um 
pedaço que seja imediatamente maior que 100cm², caso 
precise refazer algum, mas não tanto, para que não seja 
desperdiçado. Com base nessa decisão de Luísa, a largura do 
papel deve ser: 
 
a) Largura > 5cm. 
b) Largura ≥ 5cm. 
c) Largura  ≥ 4cm. 
d) Largura > 3cm. 
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13) O gasoduto Nord Stream 2 é uma construção que 
transporta gás natural russo sob o Mar Báltico para a 
Alemanha, evitando a Ucrânia. A Alemanha é fortemente 
dependente da energia russa, e há receio, por parte do 
Ocidente, de que o gasoduto de 1.200 quilômetros e, 
aproximadamente, US$ 12 bilhões seja usado como arma de 
retaliação pela Rússia. (Fonte: CNN Brasil - adaptado.) 
 
Considerando-se as informações acima e tomando o valor 
do dólar frente ao real de R$ 1 = 0,20 US$ e do real frente ao 
euro de R$ 6 = 1 €, o valor do gasoduto Nord Stream 2, em 
bilhões de euros, é de, aproximadamente: 
 
a) 360 
b) 36 
c) 10 
d) 8 
 
 
 

14) Um fazendeiro pretende cercar o perímetro de sua 
fazenda por completo. Sua fazenda tem o formato de um 
retângulo com largura medindo 0,2km e comprimento igual 
a 0,5km. Qual é a medida exata de cerca que deve ser 
comprada para fazer o serviço, sem que exista sobra de 
material? 
 
a) 1.400m 
b) 1,4m 
c) 700m 
d) 10.000m 
 
 
 

15) Dada a PA (11, 14, 17, 20,...), assinalar a alternativa que 
apresenta a soma dos 15 primeiros termos: 
 
a) 180 
b) 280 
c) 380 
d) 480 
 
 
 

16) Uma letra é escolhida ao acaso entre as que formam a 
palavra LARANJA. Qual é a probabilidade que essa letra 
escolhida seja a letra “A”? 
 
a) 30,5% 
b) 41,65% 
c) 42,85% 
d) 50% 
 

17) Carlos, João e Pedro são médico, advogado e 
engenheiro, não necessariamente nessa ordem, e vão viajar 
para Salvador, Recife e Fortaleza, não necessariamente 
nessa ordem. Sabe-se que o engenheiro vai para Salvador, 
que Pedro é advogado e que Carlos vai para Recife. Com 
base nessas informações, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O advogado vai para Recife. 
b) Carlos é engenheiro. 
c) O médico vai para Recife. 
d) Pedro vai para Salvador. 
 
 
 

18) Por ser um bom profissional, Horácio recebeu uma 
promoção na empresa em que trabalha. Como gratificação 
pelo seu desempenho, Horácio recebeu um aumento de 
15% em seu salário. Antes da gratificação, seu salário total 
era de R$ 2.500,00. Após a gratificação seu salário será de: 
 
a) R$ 2.875,00 
b) R$ 2.900,00 
c) R$ 2.950,00 
d) R$ 2.975,00 
 
  
  

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
19) A agenda de reformas tem sido um assunto que 
predomina na gestão dos governos federais recentes. 
Porém, na maioria dos casos, o caminho para a sua 
aprovação é árduo e demorado. Das reformas abaixo, as 
únicas aprovadas até então são as seguintes:  
 
a) Reforma Tributária e Reforma Previdenciária. 
b) Reforma Administrativa e Reforma Trabalhista. 
c) Reforma Trabalhista e Reforma Tributária. 
d) Reforma Previdenciária e Reforma Trabalhista. 
 

20) Pode-se dizer que uma empresa que pretende ser 
carbono neutro tem como objetivo: 
 
a) Reduzir, ou compensar de alguma forma, os gases 

causadores do efeito estufa emitidos em suas atividades. 
b) Substituir o uso de fibras têxteis em suas atividades por 

fibras de carbono. 
c) Utilizar apenas matéria-prima oriunda de 

reflorestamento. 
d) Tornar a sua matriz produtiva essencialmente 

dependente de recursos naturais sustentáveis. 
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21) Em uma planilha do Excel 2013, um usuário inseriu as 
informações abaixo: 
 

 
 
O resultado que será exibido na célula C1 é: 
 
a) FALSO 
b) VERDADEIRO 
c) #REF! 
d) #VALOR! 
 

22) A Barra de Status, localizada na região mais inferior do 
Word 2013, contém, à esquerda, informações instantâneas 
muito práticas para o usuário, como se pode verificar na 
imagem abaixo: 
 

 
O botão indicado pelo cursor do mouse indica o(a): 
 
a) Idioma utilizado. 
b) Status da revisão ortográfica e gramatical. 
c) Modo de visualização do arquivo. 
d) Status de salvamento do arquivo. 
 

23) Um spyware capaz de monitorar e enviar, para um 
hacker, prints e informações referentes ao posicionamento 
do cursor do mouse na tela do dispositivo é chamado: 
 
a) Keylogger. 
b) Adware. 
c) Rootkit. 
d) Screenlogger. 
 

24) Os nomes de arquivo do Windows são divididos em duas 
partes por um ponto: a primeira é o nome do arquivo, e a 
segunda é uma extensão de três ou quatro caracteres que 
define o tipo de arquivo. Em expenses.xlsx, por exemplo, a 
primeira parte do nome do arquivo é expenses e a extensão 
é xlsx. Com base nesse conceito, assinalar a alternativa que 
apresenta apenas extensões de arquivos de áudio: 
 
a) .pdf; .xps 
b) .xls; .xlsx; .ods 
c) .wav; .wma; .aac; .cda 
d) .ini; .drv; .sys; .dll; .ht 
  
  

LEGISLAÇÃO 
 
25) Referente aos princípios fundamentais da Constituição 
Federal, configura fundamento da República Federativa do 
Brasil: 
 
a) A erradicação da pobreza e marginalização. 
b) A cidadania e a soberania. 
c) O pluralismo político e a independência nacional. 
d) A prevalência dos direitos humanos. 
 

26) De acordo com o Contrato de Consórcio Público do 
CONDESUS, analisar a sentença abaixo: 
 
A exclusão de ente consorciado é admissível mesmo não 
havendo justa causa (1ª parte). A alteração ou a extinção do 
aditamento ao contrato de consórcio público do CONDESUS 
dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral e 
ratificado mediante lei por, no mínimo, 75% dos entes 
consorciados (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. 
 

27) Em conformidade com o Regimento Interno do 
CONDESUS, assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Compete ao Auxiliar Administrativo, auxiliar no trabalho de 
_____________ e aperfeiçoamento de rotinas 
administrativas do CONDESUS, entre outros. 
 
a) gerenciamento 
b) desenvolvimento 
c) coordenação 
d) implantação 
 

28) Em conformidade com o Regimento Interno do 
CONDESUS, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) Cada ente consorciado presente na Assembleia Geral tem 

direito a pelo menos 1 voto e a ter seu representante 
votado. 

(_) À Assembleia Geral compete, em especial, deliberar, 
entre outros assuntos, sobre o Plano Anual de Metas e as 
Atividades e sobre a Peça Orçamentária, em novembro. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
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29) Em conformidade com o Estatuto, são objetivos do 
CONDESUS promover ações de: 
 
I. Fomento às atividades de turismo sustentável. 
II. Agregação de valor à produção de todos os setores da 

economia dos municípios consorciados, igualando-a no 
mercado nacional e internacional. 

 
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. 
 

30) Sobre os órgãos do CONDESUS e suas competências, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Conselho Fiscal. 
(2) Diretoria Executiva. 
(3) Câmaras setoriais. 
 
(_) Órgão de fiscalização e controle. 
(_) Órgãos de planejamento. 
(_) Órgão de execução. 
 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 3 - 1 - 2. 
d) 1 - 2 - 3. 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) Em conformidade com DI PIETRO, considerando-se as 
suas características, em sentido objetivo, é CORRETO afirmar 
que o regime jurídico da Administração Pública é:  
 
a) Predominantemente de Direito Público-Privado. 
b) Predominantemente de Direito Público. 
c) Exclusivamente de Direito Administrativo. 
d) Exclusivamente de Direito Público. 
 

32) Quanto à maneira como concorrem para satisfazer ao 
interesse geral, os serviços podem ser: uti singuli e uti 
universi. Os serviços uti singuli são aqueles que: 
 
a) Têm por finalidade a satisfação individual e direta das 

necessidades dos cidadãos. 
b) São prestados à coletividade, mas usufruídos apenas 

indiretamente pelos indivíduos. 
c) Iluminação pública e policiamento são exemplos de 

serviço uti singuli. 
d) Não há diferença entre as classificações. 
 

33) De acordo com a Lei nº 8.429/1992, em relação à 
responsabilidade sucessória por ato de improbidade 
administrativa, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao 

erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos 
apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da 
herança ou do patrimônio transferido. 

b) O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao 
erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos à 
obrigação de repará-lo, ainda que a obrigação supere o 
valor da herança ou do patrimônio transferido, em razão 
da indisponibilidade do interesse público. 

c) O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao 
erário ou que se enriquecer ilicitamente está sujeito a 
todas as sanções cabíveis por ato de improbidade, 
incluindo a reparação, perda de função pública e aquelas 
relativas aos direitos políticos. 

d) O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao 
erário ou que se enriquecer ilicitamente não está sujeito à 
obrigação de reparação, em razão do caráter penal das 
normas de improbidade administrativa. 

 

34) De acordo com a Lei nº 10.520/2002, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a União, os 
Estados, o Distrito Federal ou os Municípios e será 
descredenciado no Sicaf, pelo prazo de _____________, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 
 
a) no mínimo sete anos 
b) até dois anos 
c) até cinco anos 
d) no máximo um ano 
 

35) Para os efeitos da Lei de Acesso à Informação, Lei 
nº 12.527/2011, considera-se “autenticidade”: 
 
a) Dados, processados ou não, que podem ser utilizados 

para produção e transmissão de conhecimento, contidos 
em qualquer meio, suporte ou formato. 

b) Qualidade da informação que tenha sido produzida, 
expedida, recebida ou modificada por determinado 
indivíduo, equipamento ou sistema. 

c) Qualidade da informação não modificada, inclusive 
quanto à origem, trânsito e destino. 

d) Qualidade da informação coletada na fonte, com o 
máximo de detalhamento possível, sem modificações. 
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36) Em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 - LGPD, 
considerando-se os princípios que devem ser observados nas 
atividades de tratamento de dados pessoais, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Finalidade. 
(2) Adequação.  
(3) Necessidade. 
 
(_) Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 

realização de suas finalidades, com abrangência dos 
dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em 
relação às finalidades do tratamento de dados. 

(_) Compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do 
tratamento. 

(_) Realização do tratamento para propósitos legítimos, 
específicos, explícitos e informados ao titular, sem 
possibilidade de tratamento posterior, de forma 
incompatível com essas finalidades. 

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

37) Considerando-se o Manual de Redação da Presidência da 
República, analisar os itens abaixo: 
 
I. A Mensagem é o instrumento de comunicação oficial entre 

os Chefes dos Poderes Públicos. 
II. Minuta de mensagem pode ser encaminhada pelos 

ministérios à Presidência da República, a cujas assessorias 
caberá a redação final. 

III. As mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao 
Poder Legislativo fazem comunicações de todos os tipos, 
mesmo fora dos interesses dos Poderes Públicos e da 
Nação. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente o item I. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
 

38) Considerando-se o Manual de Redação da Presidência da 
República, em relação ao correio eletrônico, assinalar a 
alternativa CORRETA:  
 
a) O fecho padrão em comunicações oficiais é “Saudações”, 

não sendo permitidas outras formas de fechos. 
b) “Atenciosamente” é o fecho padrão em comunicações 

oficiais. Com o uso do e-mail, popularizou-se o uso de 
abreviações como “Att.” e de outros fechos, como 
“Abraços”, “Saudações”, que, apesar de amplamente 
usados, não são fechos oficiais e, portanto, não devem 
ser utilizados em e-mails profissionais. 

c) Nos e-mails profissionais, é permitido usar qualquer forma 
de fecho com que o redator esteja mais acostumado. 

d) As abreviações como “Att.”, “Abraços”, “Saudações” são 
fechos oficiais, pois são amplamente usados e, portanto, 
devem ser utilizados em e-mails profissionais. 

 

39) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A função dos arquivos _____________ decorre de um 
arquivamento transitório que assegura a preservação dos 
documentos enquanto aguardam o período correto para 
arquivamento definitivo ou descarte. 
 
a) correntes 
b) intermediários 
c) ideográficos 
d) especiais 
 

40) São boas características ergonômicas de um local de 
trabalho, EXCETO: 
 
a) Mesa de trabalho com profundidade suficiente para 

deixar suas pernas livres e confortáveis e uma altura que 
permita manter braços e cotovelos perto do corpo. 

b) Bancada grande o suficiente para computador e material 
essencial. 

c) Iluminação natural ou artificial que não cause sombras ou 
ofusque a visão. 

d) Rotina muito monótona ou muito repetitiva. 
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