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língua portuguesa

as questões de 01 a 10 se referem ao texto 
seguinte.

entenda como o coronavírus pode mudar até nosso 
jeito de falar português

Walter Porto

O novo coronavírus veio provocar abalos na nossa re-
lação com quase tudo em volta, inclusive com uma 
ferramenta de importância que nem sempre levamos 
em conta – as palavras. Termos que usávamos rara-
mente, como quarentena e pandemia, se tornaram 
correntes ‒ já que pela primeira vez a nossa geração 
as vive na pele ‒ e outras expressões entraram com 
o pé na porta no léxico do dia a dia, caso de “distan-
ciamento social”, “achatar a curva” e, claro, o próprio 
“coronavírus”. 

Já outras palavras renovaram sua relevância, ganhan-
do novos significados. “Vacina” é um anseio coletivo 
para o futuro, “gripe” se tornou um termo quase poli-
tizado, “peste” veio trotando de tempos antigos para 
se tornar assombrosamente atual. 

O jornal britânico The Guardian conta que o dicio-
nário Oxford teve uma atualização extraordinária no 
mês passado para adicionar palavras que tomaram o 
discurso global e entraram de supetão na língua in-
glesa, como “Covid-19”.

Tudo isso planta sementes de mudança no idioma ‒ 
essa entidade inquieta. Como disse o linguista por-
tuguês Vergílio Ferreira, “a própria língua, como ser 
vivo que é, decidirá o que lhe importa assimilar ou 
recusar”, cuspindo alguns arranjos novos, engolindo 
outros. Me resta imaginar como será o português de-
pois dessas reviravoltas todas.

“Suponho que o que vai pegar mesmo é o que já 
pegou, o corona”, diz Deonísio da Silva, escritor e 
professor. “O futuro a Deus pertence, mas é difícil 
alguém se referir, lembra a Covid? Lembra o Sars, o 
coronavírus? A gente lembrará como os tempos do 
corona”. O próprio modo de chamar o vírus já é obje-
to de rinha política e, como lembra Sheila Grillo, “as 
palavras nunca são neutras, sempre trazem um re-
corte da realidade”.

Segundo o professor Deonísio da Silva, o desconhe-
cido total, como uma situação de pandemia, faz com 
que aceitemos passivamente a entrada de siglas e 
procedimentos científicos nas falas cotidianas “como 
um valor absoluto” assim como a invasão dos neolo-
gismos, “que chegam à nossa casa mudando tudo”. 
“Não é possível que não tenhamos outro modo de 
entregar coisas em casa que não seja o 'delivery'”, 
afirma ele. “Outra palavra que de repente ficou indis-
pensável é o ‘home office’, quando os portugueses, 
que adaptam muito, já usam o ‘teletrabalho.’”

Grillo lembra que, no esforço de tentar explicar fe-
nômenos novos como este, é comum fazer emprésti-
mos de outras línguas e atualizar termos antigos. “Al-
guns desses termos são impostos meio na marra”, diz 
o professor Pasquale Cipro Neto. “Isso é muito chato, 
quando o gerente do banco fala comigo que tem um 
‘call’, que ‘call’?” E nesses tempos em que a testagem 
em massa tem sido um ponto focal de discussão, ou-
tro anglicismo tem dominado as notícias, o de que 
fulano “testou positivo”. “É traduzido diretamente do 
inglês”, diz Pasquale. “Não dá para dizer que é erra-
do, porque o uso legitima a expressão, apesar de não 
ser a sintaxe portuguesa padrão. É uma tradução lite-
ral que vigora.”

Enquanto estamos no nosso "lockdown" particular, 
pedindo delivery pelo app, assistindo a lives e fazen-
do binge-watching no streaming, as palavras que 
usamos ganham vida, amadurecem, apodrecem. 
Sem que notemos, transformam-se.

folha de são paulo, Ilustrada, 1º mai. 2020. Adaptado. 
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questÃo 01

O primeiro parágrafo do texto traz uma opinião, um 
ponto de vista do autor.

“O novo coronavírus veio provocar abalos na nossa 
relação com quase tudo em volta, inclusive com uma 
ferramenta de importância que nem sempre levamos 
em conta – as palavras. Termos que usávamos rara-
mente, como quarentena e pandemia, se tornaram 
correntes ‒ já que pela primeira vez a nossa geração 
as vive na pele ‒ e outras expressões entraram com 
o pé na porta no léxico do dia a dia, caso de ‘distan-
ciamento social’, ‘achatar a curva’ e, claro, o próprio 
‘coronavírus’”. 

No primeiro parágrafo, segundo o autor, é correto 
afirmar que, com o advento da pandemia, algumas 
palavras e certas expressões que “usávamos rara-
mente”

a) foram declinadas.

b) caíram em desuso.

c) tornaram-se atípicas.

d) adquiriram prestígio.

e) permaneceram neutras.

questÃo 02

A passagem transcrita que melhor endossa o propó-
sito do título do texto está corretamente indicada em

a) “O próprio modo de chamar o vírus já é objeto de 
rinha política e, como lembra Sheila Grillo, ‘as pala-
vras nunca são neutras, sempre trazem um recorte 
da realidade’”.

b) “O novo coronavírus veio provocar abalos na nossa 
relação com quase tudo em volta, inclusive com uma 
ferramenta de importância que nem sempre levamos 
em conta – as palavras”.

c) “O jornal britânico The Guardian conta que o dicio-
nário Oxford teve uma atualização extraordinária no 
mês passado para adicionar palavras que tomaram o 
discurso global e entraram de supetão na língua in-
glesa, como ‘Covid-19’”.

d) “...fulano ‘testou positivo’. ‘É traduzido diretamen-
te do inglês’, diz Pasquale. ‘Não dá para dizer que é 
errado, porque o uso legitima a expressão, apesar de 
não ser a sintaxe portuguesa padrão. É uma tradução 
literal que vigora.’”

e) “Enquanto estamos no nosso ‘lockdown’ particu-
lar, pedindo delivery pelo app, assistindo a lives e 
fazendo binge-watching no streaming, as palavras 
que usamos ganham vida, amadurecem, apodrecem 
‒ sem que notemos, transformam-se”.

questÃo 03

“Contextualizar corresponde a algo inclusivo, que 
liga, por exemplo, diferentes palavras e outros indi-
cadores semânticos, compondo uma frase, parágrafo 
ou texto”.

MEC-INEP. Eixos cognitivos do Enem – Versão preliminar. Brasília, 2007, 
p. 74.

Considerando-se o enunciado e, ainda, que as línguas, 
de modo geral, exibem alternativas para ampliar o 
vocábulo por meio da criação de palavras na própria 
língua e pelo processo de adoção e adaptação de um 
termo de língua estrangeira, associe corretamente a 
palavra, no contexto em que foi empregada no texto, 
ao seu respectivo significado.

palaVras

1 - Anglicismo

2 - Neologismo

3 - Empréstimo

signifiCados

(   ) Emprego de palavras novas, derivadas ou forma-
das de outras já existentes.

(   ) Incorporação à língua portuguesa de um termo 
pertencente a outra língua. 

(   ) Classificação para aquelas palavras do inglês que 
utilizamos em nosso idioma. 

A sequência correta para essa associação é

a) 1, 2, 3.

b) 1, 3, 2.

c) 2, 1, 3.

d) 3, 2, 1.

e) 2, 3, 1.
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questÃo 04

Na frase “...outras expressões entraram com o pé na 
porta no léxico do dia a dia...”, a palavra em destaque, 
no seu contexto de uso, pode ser entendida como o (a)

a) conjunto de regras para o uso considerado correto 
da língua escrita e falada.

b) análise do sentido da frase e da ordem correta das 
palavras dentro da oração.

c) estudo da estrutura e formação das palavras, suas 
flexões e sua classificação.

d) reunião ilimitada das palavras da língua portugue-
sa disponíveis a seus usuários.

e) interpretação dos significados das palavras, frases, 
símbolos e imagens, entre outros.

questÃo 05

Considerando-se as características e a estrutura do 
texto, é correto afirmar que ele apresenta

a) argumento de autoridade como recurso enuncia-
tivo.

b) possibilidade de ter sido extraído de um tutorial 
digital.

c) ausência de palavras ou expressões de sentido co-
notativo.

d) caráter literário pelo emprego do sentimentalismo 
exacerbado.

e) predomínio da função fática para manter o ato co-
municativo em curso.

questÃo 06

Segundo Sarmento (2013, p. 86), “as línguas variam 
de região para região, de grupo social para grupo so-
cial, de situação para situação. O cruzamento desses 
fatores configura as variedades regionais e sociais. A 
influência das variações regionais e sociais gera inú-
meras variedades linguísticas dentro de um mesmo 
idioma”.

A esse respeito, observe os textos seguintes.

texto i

“...palavras que tomaram o discurso global e entra-
ram de supetão na língua inglesa, como 'Covid-19'." 

[...] ‘Alguns desses termos são impostos meio na mar-
ra’, diz o professor Pasquale Cipro Neto. ‘Isso é muito 
chato, quando o gerente do banco fala comigo que 
tem um ‘call’, que ‘call’?’”

texto ii

folha de são paulo, Ilustrada, 17 jun. 2021, p. B14.

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir, 
considerando o que propõe Sarmento.

Do ponto de vista de variação linguística, os Textos I e 
II apresentam certa identidade, uma vez que ambos 
expõem marcas de variantes linguísticas típicas do 
registro __________ pelo uso, por exemplo, de pa-
lavras e expressões como “de supetão”, “na marra”, 
“a gente”, “pra” e “tá”. Nesse caso, significa dizer que 
está sendo empregada a linguagem __________

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) formal / erudita.

b) informal / culta.

c) formal / popular.

d) informal / arcaica.

e) informal / coloquial. 
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questÃo 07

Segundo Cereja (2013, p. 314), “o uso da pontuação 
depende da intenção do locutor do discurso. Assim, 
os sinais de pontuação estão diretamente relaciona-
dos ao contexto, ao interlocutor e às intenções”.

Com base nesse enunciado, atente para o emprego 
dos sinais de pontuação na seguinte passagem trans-
crita do texto.

Já outras palavras renovaram sua relevância, ganhan-
do novos significados. “Vacina” é um anseio coleti-
vo para o futuro, “gripe” se tornou um termo quase 
politizado, “peste” veio trotando de tempos antigos 
para se tornar assombrosamente atual... Tudo isso 
planta sementes de mudança no idioma ‒ essa en-
tidade inquieta. Como disse o linguista português 
Vergílio Ferreira, “a própria língua, como ser vivo que 
é, decidirá o que lhe importa assimilar ou recusar”, 
cuspindo alguns arranjos novos, engolindo outros. 
Resta imaginar como será o português depois dessas 
reviravoltas todas.

Avalie as afirmações acerca dos sinais de pontuação.

I - As reticências foram utilizadas para indicar a supres-
são de um trecho transcrito do texto de Walter Porto.

II - As vírgulas em “... a própria língua, como ser vivo 
que é, decidirá o que lhe importa...” separam uma 
oração intercalada e de caráter explicativo.

III - O travessão na frase “Tudo isso planta semen-
tes de mudança no idioma ‒ essa entidade inquieta.” 
pode ser substituído pela vírgula, empregada para 
isolar o vocativo.

IV - As aspas nas palavras “Vacina”, “gripe” e “peste” 
nada apresentam de relevante em termos de sentido 
para o texto, razão pela qual podem ser eliminadas 
dele sem nenhum prejuízo semântico. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) I e IV.

c) III e IV.

d) I, II e III.

e) II, III e IV.

questÃo 08

A colocação pronominal e o emprego correto de ele-
mentos anafóricos contribuem para a coerência e a 
coesão textuais.

A esse respeito, informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma.

(   ) Na frase “me resta imaginar como será o por-

tuguês depois dessas reviravoltas todas.”, o uso do 

pronome proclítico destacado está de acordo com a 

língua culta.

(   ) No período “... veio trotando de tempos antigos 

para se tornar assombrosamente atual.”, é indiferen-

te a colocação do pronome antes ou depois do verbo 

quando este vem regido da preposição “para”. 

(   ) Em “... inclusive com uma ferramenta de impor-

tância que nem sempre levamos em conta – as pa-

lavras. Termos que usávamos raramente, como qua-

rentena e pandemia, se tornaram correntes ‒ já que 

pela primeira vez a nossa geração as vive na pele.”, 

o pronome oblíquo anafórico em destaque retoma o 

termo “correntes”.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, F, V.

b) F, V, F.

c) V, V, F.

d) F, V, V.

e) V, F, F.
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questÃo 09

A morfossintaxe é a análise feita às orações em ter-
mos morfológicos (ou seja, analisa as palavras de 
uma oração individualmente, independentemente 
da sua ligação com as outras palavras) e em termos 
sintáticos (analisa conjuntamente a relação das pala-
vras de uma oração, ou seja, a função que as palavras 
desempenham na sua formação).

Baseando-se nesse postulado, avalie as afirmações 
sobre a seguinte passagem transcrita do texto.

“... fulano 'testou positivo'. 'É traduzido diretamente 
do inglês', diz Pasquale. 'Não dá para dizer que é erra-
do, porque o uso legitima a expressão, apesar de não 
ser a sintaxe portuguesa padrão. É uma tradução li-
teral que vigora. [...] as palavras que usamos ganham 
vida, amadurecem, apodrecem. Sem que notemos, 
transformam-se'."

I - Quanto aos aspectos semânticos e estilísticos, há 
palavras usadas no sentido denotativo e no sentido 
figurado.

II - Há uma frase no texto empregada em desacordo 
com a norma-padrão da língua portuguesa quanto às 
regras de concordância e de regência.

III - O último período é composto por subordinação e 
introduzido por uma locução conjuntiva; na segunda 
oração, o sujeito está elíptico e o verbo exprime ação. 

IV - Do ponto de vista da norma-padrão, há dois des-
vios: a ausência do emprego do sinal indicativo de 
crase em “à expressão” e a grafia incorreta da pala-
vra “legitima”, que se classifica como proparoxítona 
e, por isso, deve receber acento gráfico obrigatório: 
“legítima”.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e III.

b) II e IV.

c) III e IV.

d) I, II e III.

e) II, III e IV.

questÃo 10

Segundo Sarmento (2013, p. 238) “A intertextualida-
de é o diálogo entre textos. Em outras palavras, é a 
criação de um novo texto a partir de outros já exis-
tentes”.

texto i

“Suponho que o que vai pegar mesmo é o que já pe-
gou, o corona”, diz Deonísio da Silva, escritor e pro-
fessor.

texto ii

estado de minas, Juventude/Chantal, Caderno Cultura, 07 fev. 2022, p. 2. 
Adaptado.

Considerando-se os dois textos, é correto afirmar 
que neles a intertextualidade ocorre por meio da

a) interpretação do que foi dito com palavras pró-
prias, mantendo seu sentido original.

b) coincidência de autoria, embora sejam textos dis-
tintos, publicados em suportes diferentes.

c) apropriação indevida do produto intelectual de 
dois autores sem lhes atribuir o devido crédito.

d) transcrição das palavras de outro autor, destaca-
das com aspas e com a identificação em cada um.

e) ideia comum desenvolvida em ambos relacionada 
a uma forma particular de ver e pensar o mundo.
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informátiCa básiCa

questÃo 11

Derivada do conceito das quatro liberdades, asso-
ciada a um software, implica diversos deveres como: 
qualquer alteração no código também tem que ser 
livre e devem ser publicadas, o código não poderá ser 
fechado, entre outras.

Considerando-se os conceitos relacionados a softwa-
re , qual é a principal licença da Fundação do Softwa-
re Livre?

a) GPL

b) Linux 

c) Mac OS

d) Creative Commons

e) Software proprietário

questÃo 12

Um sistema operacional que possui licença para ser 
usado, copiado, modificado e redistribuído de acor-
do com as necessidades de cada usuário está corre-
tamente indicado em

a) iOS
b) Linux
c) Mac OS
d) Windows
e) LibreOffice

questÃo 13

A propósito da Lixeira do Sistema Operacional Win-
dows, é correto afirmar que 

a) mover arquivos para a lixeira não libera espaço em 
disco.

b) uma vez removidos da lixeira, os arquivos nunca 
mais serão recuperados.

c) ao recortar arquivos e pastas, estes passam tempo-
rariamente para a lixeira.

d) o sistema operacional não permite excluir arquivos 
sem passar pela lixeira.

e) o sistema operacional define um número limitado 
de vezes que o processo de deletar e recuperar um 
arquivo possa ocorrer; em outras palavras, não é pos-
sível deletar e recuperar da lixeira um determinado 
arquivo infinitas vezes.

questÃo 14

Tomando como base o software Calc 7.0 do LibreOf-
fice, a seguinte planilha tem o objetivo de converter 
os valores que estão em dólares para euros, usando a 
taxa de câmbio da célula D1.

Como deverá ser a fórmula da célula E2 para garan-
tir que o preenchimento automático com arraste das 
células abaixo dela não dê erro?

a) =0.75*10

b) =$D$2*D1

c) =%D%2*D1

d) =D2*$D$1

e) =D2*%D%1

questÃo 15

Considerando-se o software Calc 7.0 do LibreOffice  
qual é uma ferramenta que permite combinar, com-
parar e analisar grandes quantidades de dados e que, 
usando-a, podem-se visualizar diferentes resumos 
dos dados de origem, exibir os detalhes de áreas de 
interesse e criar relatórios?

a) Solver

b) Gráfico

c) Atingir meta

d) Banco de Dados

e) Tabela Dinâmica
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questÃo 16

Tomando como base o software Calc 7.0 do LibreOffice, 
é possível utilizar o assistente de gráfico para criar um 
gráfico a partir de um intervalo de dados selecionados. 
Neste contexto, considere a seguinte tabela:

 

Qual o intervalo de dados que deverá ser selecionado 
para se gerar exatamente o gráfico a seguir?

a) A1

b) A2:D8

c) A1:D8

d) B3:D8

e) A1:A8;B1:B8;C1:C8;D1:D8

questÃo 17

Considerando-se o software Writer 7.1 do LibreOffi-
ce o que é um contêiner que reúne documentos de 
texto separados em um documento maior e unifica 
a formatação, índice analítico ou sumário, bibliogra-
fia, índice e outros materiais, e que é normalmente 
usado como modelo para o usuário desenvolver do-
cumentos longos, como um livro, uma tese ou um 
relatório?

a) Sumário.

b) Fontwork.

c) Mala Direta.

d) Formato EPUB.

e) Documento Mestre.

questÃo 18

Considerando-se o software Writer 7.1 do LibreOffi-
ce, para se criar um índice analítico padrão rapida-
mente é necessário o uso de

a) fontwork. 
b) formato EPUB.
c) quebras de página automáticas.
d) criação de modelo usando um assistente.
e) formatação com estilos de parágrafo para diferen-
tes níveis de título.

questÃo 19

O que representa o pequeno cadeado que aparece, 
na maioria das vezes, ao lado esquerdo da barra de 
endereços dos navegadores?

a) O site possui criptografia para troca de mensagens.

b) O site possui conexão segura com certificado digital.

c) O navegador é confiável para navegação na internet.

d) O usuário está conectado no sistema (com login e 
senha).

e) Foi armazenado de forma segura o cookie no com-
putador.

questÃo 20

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
relacionado aos conhecimentos de informática básica.

(   ) O funcionamento de um computador depende 
da existência do hardware e do software trabalhando 
juntos, e não funciona sem a presença desses dois 
elementos.

(   ) Quando ligamos o computador, o sistema opera-
cional é carregado (transferido) para o disco rígido.

(   ) Windows é um sistema operacional de código li-
vre, concebido pela empresa Microsoft.

(   ) Em um sistema operacional, pasta é basicamente 
um local virtual onde os arquivos são guardados, aju-
dando na organização.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, V, V, V.
b) V, F, V, V.
c) F, V, F, V.
d) V, F, F, V.
e) F, F, F, F.
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ConHeCimentos gerais

questÃo 21

Fundada em 1953, a Petrobras foi modernizada ao 
longo do tempo. O trecho a seguir consta no site da 
companhia.

“Buscamos aumentar nossas reservas e desenvolver 
a produção para garantir o atendimento à crescente 
demanda de energia. Com a tecnologia e a persistên-
cia de nossos empregados, atravessamos desafios 
que um dia pareciam impossíveis, como as águas 
profundas da Bacia de Campos, nos anos 1970. Hoje 
a produção do pré-sal em águas ultraprofundas já é 
uma realidade consolidada.”
PETROBRAS. Disponível em: <https://petrobras.com.br/pt/nossas-ativida-
des/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/>.  Aces-
so em: 04 fev. 2022.

Apesar de todas as mudanças e atualizações, a em-
presa ainda conserva como atividades centrais a ex-
ploração e a produção de

a) etanol e óleo de soja.
b) energia e força eólica.
c) petróleo e gás natural.
d) sódio e minério de ferro.
e) alumínio e carvão vegetal.

questÃo 22

Atente para o texto a seguir. 

“Descoberta no final de 2019, a Covid-19 atacou uma 
população que não conhecia seu vírus. O número de 
doentes e mortos cresceu rapidamente. Quem foi 
culpado pela Covid-19? Acusações não faltaram em 
meio ao pânico pelo seu avanço. E essa atitude não 
é inédita. Ao longo da história houve perseguições a 
supostos culpados pelo início de diversas epidemias, 
histórias de portadores de doenças que sofreram 
preconceito, além de casos de fake news e pânico, 
associados a enfermidades, que resultaram até em 
massacres.”
UJVARI, Stefan Cunha. História das epidemias. São Paulo: Contexto, 2020, 
p. 309. Adaptado.

O combate à pandemia de Covid-19 revelou procedi-
mentos eficazes, tais como a 

a) discussão em redes sociais e a punição de infectados. 

b) vacinação em larga escala e a utilização de más-
caras.

c) liberação de automedicação e a ingestão de anti-
gripais.

d) aglomeração em locais fechados e a livre circula-
ção viral.

e) produção de notícias falsas e a politização da saú-
de pública.

questÃo 23

Em 1988 foi promulgada a Constituição da República 
Federativa do Brasil. Ainda em vigor, a lei máxima do 
país foi apelidada de Constituição Cidadã, devido aos 
avanços em relação à cidadania e à retomada do pro-
cesso democrático no país. 

Avalie as afirmações sobre os direitos e garantias fun-
damentais, assegurados pela referida Constituição.

I - É inviolável a liberdade de consciência e de crença.

II - Homens e mulheres são iguais em direitos e obri-
gações.

III - Todos serão privados de direitos por motivo de 
convicção filosófica ou política.

IV - É livre a expressão da atividade intelectual, artís-
tica, científica e de comunicação.

V - A casa é asilo passível de violação, qualquer um 
podendo nela penetrar sem consentimento do mo-
rador.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, III e IV.
b) I, II e V.
c) I, II e IV.
d) II, III e V.
e) I, III e V.
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questÃo 24

O estadista Nelson Mandela (1918-2013) se opôs ao 
sistema de segregação racial, o Apartheid, instituído 
pela minoria branca na África do Sul. Nas palavras de 
Mandela:

“Eu lutei contra a dominação branca e lutei contra 
a dominação negra. Nutri o ideal de uma sociedade 
livre e democrática em que todas as pessoas vivam 
juntas em harmonia e com iguais oportunidades. É 
um ideal pelo qual espero viver e o qual espero alcan-
çar. Mas, se for necessário, é um ideal pelo qual estou 
preparado para morrer.”

MANDELA, Nelson. Neste dia de minha libertação. In: BURNET, Andrew. 
(Org.). 50 discursos que marcaram o mundo moderno. 3ª ed. Tradução de 
Janaína Marcoantônio. Porto Alegre, RS: L&PM, 2019, p. 231.

Considerando-se a perspectiva do líder sul-africano e 
o fato de que, no Brasil, a prática de discriminação ou 
preconceito de raça é enquadrada como crime pela 
Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, fica demonstra-
do que a luta antirracista visa à

a) imposição da maioria negra sobre os demais cidadãos.

b) ampliação do reconhecimento da dignidade hu-
mana.

c) diferenciação de privilégios sobre o poder econô-
mico.

d) legalização do comportamento de base segrega-
cionista.

e) punição de representantes de movimentos demo-
cráticos.

questÃo 25

“O experimento, no sentido metodológico do termo, 
foi sancionado originariamente pelas ciências natu-
rais. Em sua forma clássica, tem a ver com objetos 
inanimados e é, portanto, moralmente, neutro. Mas, 
quando seres vivos, que sentem, se convertem em 
objetos de experimentação, como sucede nas ciên-
cias biológicas e especialmente na investigação médi-
ca, a busca do conhecimento perde essa inocência.”
JONAS, Hans. Técnica, medicina e ética: sobre a prática do princípio de 
responsabilidade. Tradução do Grupo de Trabalho Hans Jonas da ANPOF. 
São Paulo: Paulus, 2013, p. 119. Adaptado.

O texto indica que, diferentemente de outras ciên-
cias, a investigação médica, por tratar de seres huma-
nos, lida, fundamentalmente, com

a) ensaios de teorias.
b) padrões de descarte.
c) manuseios de fármacos. 
d) questões de consciência.
e) problemas de laboratório.
 
questÃo 26

Leia o texto a seguir.

“A taxa de desmatamento na Amazônia Legal Brasi-
leira (ALB) ficou em 13.235 quilômetros quadrados 
(km²) no período de 01 agosto de 2020 a 31 julho 
de 2021. O índice apurado pelo Projeto de Monito-
ramento do Desmatamento na Amazônia Legal por 
Satélite (Prodes) representa um aumento de 21,97% 
em relação à taxa de desmatamento do período an-
terior.   O mapeamento é feito com base em imagens 
do satélite Landsat ou similares e considera como 
desmatamento a ‘remoção completa da cobertura 
florestal primária por corte raso, independentemen-
te da futura utilização destas áreas.’”

AGÊNCIA BRASIL. desmatamento na amazônia legal tem aumento de 
21,97% em 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2021-11/desmatamento-na-amazonia-legal-tem-aumento-de-
2197-em-2021>. Acesso em: 10 fev. 2022.

Nesse contexto, evidencia-se a importância do siste-
ma de monitoramento dos biomas nacionais, desen-
volvido por pesquisadoras e pesquisadores do Insti-
tuto

a) Tecnológico da Aeronáutica (ITA).
b) Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
c) de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
d) Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
e) Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia (IBICT).
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questÃo 27

Em obra recente o advogado criminalista Augusto de 
Arruda Botelho elaborou uma cartilha de direitos, 
resumindo informações essenciais para que cada in-
divíduo possa se valer de normas e garantias ao se 
defrontar com diversas situações do dia a dia, envol-
vendo questões criminais. A seguir estão transcritas 
algumas frases da referida cartilha. 

Preencha corretamente as lacunas do texto no que se 
refere a aspectos dos direitos e comportamentos em 
certas situações-problema.

“No caso de você ser acionado(a) pelas autorida-
des, a primeiríssima coisa a fazer é ligar para um 
__________ ou advogada de sua escolha.”

“Caso seja abordado (a) por autoridades, você possui 
o direito de permanecer __________, e esse silêncio 
jamais poderá ser utilizado contra você.”

“Se você testemunhar ou sofrer ações supostamente 
__________ de autoridades, não discuta. Se tiver de 
se expressar, seja polido(a) e educado(a). Se possível, 
permaneça em silêncio até que seu(sua) advogado(a) 
compareça.”

“Você não é obrigado(a) a produzir __________ con-
tra si mesmo(a). Portanto, não precisa realizar teste 
de bafômetro, exame de sangue, entrevista com mé-
dico ou produzir quaisquer outras evidências contra 
você mesmo(a). Isso também significa dar senhas de 
celular e e-mail, por exemplo.”

“Você tem o __________ de filmar qualquer aborda-
gem policial, assim como terceiros que o(a) estive-
rem acompanhando. Exerça o seu direito.”

BOTELHO, Augusto de Arruda. iguais perante a lei: um guia prático para 
você garantir seus direitos. São Paulo: Planeta, 2021, p. 175.

A sequência que preenche respectivamente e corre-
tamente as lacunas das frases é 

a) juiz / furioso(a) / legítimas / elogios / abuso 

b) advogado / calado(a) / ilegais / provas / direito

c) delegado / agitado(a) / devidas / críticas / trabalho

d) professor / indignado(a) / tranquilas / reflexões / 
transtorno

e) médico / desrespeitoso(a) / inconstantes / argu-
mentos / dever

questÃo 28

Durante os últimos anos, no Brasil, tem ganhado no-
toriedade o problema da difusão de notícias falsas ou 
da desinformação. Potencializada pelo uso massivo 
das redes sociais de comunicação no mundo virtual, 
a propagação de fake news tem canalizado ações, 
como o

a) apoio à diversidade dos Povos Indígenas.
b) ataque à credibilidade da Justiça Eleitoral.
c) elogio à transparência das Nações Unidas.
d) respeito à imagem da República Federativa.
e) apelo à racionalidade do Direito Internacional.
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questÃo 29

Em março de 2021 o Ministério das Comunicações do 
Brasil deu início a uma reportagem, dividida em três 
episódios, sobre a Internet das Coisas – em inglês, In-
ternet of Things (IoT). No primeiro episódio foi publi-
cada a seguinte observação:

“Quem um dia imaginou ter em casa aparelhos como 
geladeira, torradeira, cafeteira, televisores, ar con-
dicionado, fogão e, até mesmo, a lâmpada que ilu-
mina o ambiente da sala ou do quarto conectados à 
internet, automatizando o dia a dia? Hoje, já existe 
um mundo de possibilidades. Foi-se o tempo em que 
falar de IoT limitava-se apenas a celulares, tablets e 
notebooks, e mais recentemente às SmartTV’s. Coi-
sas que você menos imagina se conectam à rede e 
funcionam sozinhas.”
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. internet das Coisas. Disponível em: 
<https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2021/marco/internet-das-
coisas-um-passeio-pelo-futuro-que-ja-e-real-no-dia-a-dia-das-pessoas>. 
Acesso em: 10 fev. 2022.

O texto revela que a expressão “Internet das Coisas” 
se refere a toda e qualquer

a) tecnologia que possibilita que os mais diferentes 
objetos se conectem à internet e interajam com ela.

b) ciência que indica que as mais variadas informa-
ções se limitem ao uso profissional e atuem com ele.

c) pesquisa que permite que as mais complexas ci-
rurgias se realizem independentemente do acesso à 
internet.

d) disciplina que propõe que as mais antigas tecno-
logias se convertam à era mecânica em oposição à 
informática.

e) ferramenta que autoriza que os mais uniformes 
procedimentos de segurança se tornem lentos quan-
to à conectividade.

questÃo 30

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabe-
lece as diretrizes e bases da educação nacional. No 
Artigo 3º da referida Lei constam os princípios que 
devem servir de base para se ministrar o ensino.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que corres-
ponde aos referidos princípios.

(   ) Respeito à liberdade e apreço à tolerância.

(   ) Autoritarismo de ideias e de concepção pedagó-
gica.

(   ) Igualdade de condições para o acesso e perma-
nência na escola.

(   ) Exclusão do direito à educação e à aprendizagem 
durante a adolescência.

(   ) Garantia de padrão de qualidade e valorização da 
experiência extraescolar.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, V, F, V, F.
b) F, V, F, V, F.
c) V, F, V, F, V.
d) V, F, F, V, F.
e) F, V, V, F, V.
 



14 concurso público fames - cargo de nível mÉdio - assisTenTe em adminisTraÇÃo

ConHeCimentos espeCífiCos

questÃo 31

A definição de Estado pode ser entendida como sinô-
nimo de, exCeto

a) governo.

b) país.

c) regime político.

d) sistema econômico.

e) sistema de comércio.

questÃo 32

“A definição da esfera pública é uma construção, ao 
mesmo tempo, intelectual e coletiva. (...) Tudo aqui-
lo que uma coletividade, também chamada de povo, 
em um determinado momento de sua história, esta-
belecer como interesse ou propriedade comum inte-
grará a esfera

a) pública.”

b) privada.”

c) dos direitos civis.”

d) das transações econômicas.”

e) das garantias de atividades comerciais.”

questÃo 33

Sobre as funções do Estado, é correto afirmar 
exCeto que

a) compete ao Estado, por meio de sua função legis-
lativa, produzir as leis e o ordenamento jurídico ne-
cessários à vida em sociedade.

b) compete ao Estado, por meio de sua função execu-
tiva, fazer cumprir as leis.

c) compete ao Estado a função judiciária, que é a de 
julgar a adequação, ou inadequação, dos atos parti-
culares de execução das leis existentes.

d) o Estado possui três funções fundamentais, sen-
do todas as suas ações decorrentes de uma, ou mais, 
dessas funções.

e) as funções do Estado são excludentes entre si uma 
vez que aquele que edita as leis não pode zelar pelo 
seu cumprimento nem julgar a adequação de atos.

questÃo 34

A primazia do Estado sobre a sociedade civil se refere

a) a uma relação entre iguais.

b) aos interesses privados acima dos interesses pú-
blicos.

c) a uma arbitrariedade jurídica.

d) a uma subordinação dos interesses privados em 
relação aos interesses públicos.

e) à sociedade civil sendo superior ao Estado e seus 
agentes.

questÃo 35

Avalie as afirmações a seguir sobre os agentes públicos.

I - Agentes públicos são as pessoas físicas incumbidas 
de exercer as funções administrativas que cabem ao 
Estado.

II - Os agentes públicos ocupam cargos ou funções na 
administração pública.

III - Os cargos ou funções não pertencem ao Estado, 
mas sim aos agentes que os exercem.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.

b) III.

c) I e II.

d) II e III.

e) I e III.

questÃo 36

Constitui princípio orientador da administração pú-
blica, exCeto a

a) impessoalidade.

b) autoaplicabilidade.

c) publicidade.

d) moralidade.

e) legalidade.
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questÃo 37

Sobre o princípio da legalidade na administração pú-
blica é correto afirmar, exCeto que

a) estabelece a supremacia da lei escrita.

b) objetiva evitar o arbítrio dos governantes.

c) estabelece que toda ação estatal deverá ser respal-
dada em lei.

d) as leis que governam a ação estatal não precisam 
estar em conformidade com a Constituição.

e) as leis devem ser elaboradas de acordo com as nor-
mas e técnicas legislativas consagradas pelo direito.

questÃo 38

Para que um ordenamento escrito seja uma lei, ele 
deverá apresentar as seguintes características:

a) autoaplicabilidade / generalidade / abstração / ca-
ráter coercitivo.

b) autoaplicabilidade / moralidade / abstração / ca-
ráter coercitivo.

c) generalidade / abstração / publicidade / caráter 
coercitivo.

d) generalidade / moralidade / publicidade / caráter 
coercitivo.

e) moralidade / poder de polícia / abstração / consti-
tucionalidade.

questÃo 39

A administração burocrática pode ser caracterizada por

a) servidores com status de nobreza real.

b) aparelho do Estado como uma extensão do poder 
do soberano.

c) res publica não diferenciada das res principis.

d) controle centrado nos resultados.

e) poder racional-legal como uma marca do modelo.

questÃo 40

A administração pública gerencial emerge na segun-
da metade do século XX como resposta à incapacida-
de do modelo burocrático de lidar com a expansão 

das funções econômicas e sociais do Estado, com 
desenvolvimento tecnológico e com a globalização 
da economia mundial. Todo esse contexto deixou à 
mostra os problemas associados à administração bu-
rocrática (CHIAVENATO, 2012). Em relação ao modelo 
gerencial de administração pública avalie as afirma-
ções a seguir.

I - Torna-se essencial a eficiência da administração 
pública - a necessidade de reduzir custos e aumen-
tar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como 
beneficiário.

II - A administração pública gerencial está apoiada na 
administração pública burocrática, da qual conserva, 
embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fun-
damentais.

III - A diferença fundamental entre o modelo geren-
cial e o burocrático está na forma de controle, que 
deixa de basear-se nos processos para concentrar-se 
nos resultados.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II e III.

b) I.

c) I e II.

d) I e III.

e) II e III.

questÃo 41

Na burocracia pública clássica existe uma noção mui-
to clara e forte do que seja interesse público. O inte-
resse público, no entanto, não pode ser confundido 
com o interesse do próprio Estado. Para a adminis-
tração pública burocrática, o interesse público é fre-
quentemente identificado por

a) profissionalização do servidor público.

b) afirmação de poder do próprio Estado concentran-
do os recursos para a manutenção do aparato estatal.

c) foco no conteúdo das políticas públicas como prio-
ridade.

d) visão do cidadão como cliente dos serviços oferta-
dos pelo Estado.

e) prioridade para o interesse da coletividade.
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questÃo 42

O aparelho do Estado é constituído por

a) governo, ou seja, pela cúpula dirigente nos três Po-
deres, por um corpo de funcionários e pela força militar.

b) todo aparato legal da sociedade.

c) três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) 
apenas no nível dos estados membros. 

d) cúpula de dirigentes estaduais e municipais.

e) corpo de funcionários do Estado e pela força militar.

questÃo 43

O governo brasileiro não carece de “governabilida-
de”, conforme Chiavenato (2012). A questão é de go-
vernança. Governança é, portanto, 

a)  a legitimidade democrática.

b) a capacidade de governo do Estado.

c) a participação da sociedade nas eleições.

d) o fortalecimento das funções de regulação do Estado.

e) a progressiva descentralização vertical do aparelho 
do Estado.

questÃo 44

No Brasil, a reforma do aparelho do Estado tomou-se 
imperativa nos anos 1990. Sobre as principais razões 
que ensejaram tal reforma informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma.

(   ) Necessidade de redefinição do papel do Estado: 
o que caberia efetivamente ao Estado fazer e o que 
deveria ser delegado ao setor privado.

(   ) Crise fiscal caracterizada pela crescente perda do 
crédito por parte do Estado e pela poupança pública 
que se toma negativa.

(   ) Necessidade de superação da administração pú-
blica burocrática, sobretudo relacionada à rigidez dos 
procedimentos e caracterizada pelo excesso de nor-
mas e regulamentos.

De acordo com as informações, a sequência correta é

a) V, V, V.
b) V, V, F.
c) V, F, F.
d) F, V, V.
e) F, F, F.

questÃo 45

A modernização da administração pública, conforme 
Matias-Pereira (2010), num sentido amplo, deve bus-
car a forma permanente de estruturação de um mo-
delo de gestão que possa alcançar os seus diversos 
objetivos que são, exCeto

a) melhorar a qualidade da oferta de serviços à po-
pulação.

b) reinserir práticas patrimonialistas à administração 
pública.

c) aperfeiçoar o sistema de controle social da admi-
nistração pública.

d) elevar a transparência e combater a corrupção.

e) promover a valorização do servidor público.

questÃo 46

Avalie as proposições em associação aos princípios 
fundamentais expressos no Código de Ética dos Ser-
vidores Civis do Estado do Espírito Santo.

prinCípios

A - Competência

B - Honestidade

C - Respeito

proposiÇões

(   ) Diz respeito ao trabalho empenhado na excelência.

(   ) Inspira segurança e confiança na palavra e no com-
promisso.

(   ) Atualiza conhecimentos e informações para me-
lhoria de resultados.

(   ) Constitui-se pela observância dos mecanismos le-
gais e pelo atendimento atencioso e isonômico.

A sequência correta dessa associação é

a) C, C, B, A.

b) B, B, A, C.

c) C, A, C, B.

d) A, C, C, B.

e) A, B, A, C.
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questÃo 47

Qualquer forma de bens móveis ou imóveis dos quais 
o Estado seja proprietário, arrendador ou tenha ou-
tro tipo de participação proprietária é uma das de-
finições do Código de Ética dos Servidores Civis do 
Estado do Espírito Santo para

a) rendas públicas.

b) verbas públicas. 

c) recursos públicos.

d) bens patrimoniais.

e) tesouros públicos.

questÃo 48

Um assistente administrativo, vinculado ao Governo 
do Estado do Espírito Santo, recebeu uma premiação 
em evento oficial. Perante o Código de Ética do Esta-
do, o caso descrito representa um(a)

a) exceção concedida pelo instrumento normativo.

b) contravenção expressa na carta de serviços do Có-
digo.

c) ganho determinado pelo acordo de desempenho 
individual.

d) consentimento, desde que o valor seja inferior a 
R$100,00 (cem reais).

e) atitude ilegal, pois a premiação é permitida, se en-
tregue fora de evento oficial.

questÃo 49

Tendo em vista o Código de Ética dos Servidores Civis 
do Estado do Espírito Santo, são deveres do servidor 
público, exCeto

a) fornecer, quando requerido e autorizado por lei, 
informações precisas e corretas.

b) revisar as normas que dispõem sobre conduta éti-
ca na administração pública estadual.

c) tratar com cortesia, urbanidade e atenção os demais 
servidores públicos e os usuários do serviço público.

d) respeitar a hierarquia, porém sem temor de repre-
sentar contra qualquer superior que atente contra 
algum regulamento.

e) verificar, diante de qualquer situação, se há confli-
to com os princípios e as diretrizes do Código e ques-
tionar se seu ato viola lei ou regulamento.

questÃo 50

Tendo em vista o Regimento Interno da Faculdade de 
Música do Estado do Espírito Santo “Maurício de Oli-
veira”, são atribuições do assessor especial, exCeto

a) realizar estudos, pareceres e elaborar relatórios.

b) assessorar tecnicamente o Diretor Geral da FAMES.

c) conduzir programas e projetos especiais a cargo da 
FAMES.

d) assessorar tecnicamente as unidades organizacio-
nais da FAMES.

e) estabelecer e aprimorar o fluxo de comunicação 
com diferentes públicos.

questÃo 51

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre o termo "arquivo".

(    ) Conjunto de documentos. 

(    ) Móvel utilizado para guardar documentos. 

(    ) Local onde os documentos devem ser conserva-
dos. 

(    ) Órgão governamental com o objetivo de guardar 
e conservar os documentos.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, V, V, F.

b) V, F, F, F.

c) F, F, V, F.

d) V, V, V, V.

e) F, F, F, V.
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questÃo 52

Os arquivos de primeira idade, segunda idade e ter-
ceira idade são classificados quanto 

a) ao grau de sigilo.

b) ao estágio de evolução.

c) à entidade mantenedora.

d) à extensão de sua atuação.

e) à natureza dos documentos.

questÃo 53

O princípio arquivístico segundo o qual fixa a identi-
dade do documento ao seu produtor corresponde ao 
princípio da

a) unicidade.

b) cumulatividade.

c) territorialidade.

d) organicidade.

e) proveniência.

questÃo 54

Os gêneros documentais são, exCeto o

a) textual.

b) sonoro.

c) ostensivo.

d) informático.

e) iconográfico.

questÃo 55

As sucessivas fases por que passam os documentos 
desde a sua produção até a guarda permanente ou 
eliminação referem-se 

a) ao tipo documental.

b) à classificação decimal.

c) à ciência de informação.

d) ao contencioso arquivístico.

e) ao ciclo vital dos documentos.

questÃo 56

Quanto às características dos documentos de arqui-
vos correntes, é correto afirmar que

a) podem ser eliminados os de valor secundário.

b) serão recolhidos para o arquivo intermediário.

c) devem ser arquivados distantes do órgão produtor.

d) possuem valor primário para a administração pro-
dutora.

e) podem ser eliminados após cinco anos.

questÃo 57

“A conservação de documentos compreende os cui-
dados prestados aos documentos e, consequente-
mente, o local de sua guarda.” (PAES, Marilena Leite. 
arquivo: teoria e prática, 1997)

De acordo com Paes, relacione a coluna “Agentes no-
civos aos documentos” à coluna “Efeitos produzidos 
nos documentos”.

agentes noCiVos

I - Pragas

II - Temperatura

III - Luz

IV - Poeira e gases

V - Umidade

efeitos produZidos

(     ) Acelera o desaparecimento da tinta.

(    ) Propicia o desenvolvimento de mofo.

(    ) Contribuem para o envelhecimento prematuro 
dos papéis.

(    ) São atraídas pela celulose do papel.

(    ) Suas oscilações destroem as fibras do papel.

A sequência correta dessa associação é

a) III, V, IV, I, II.

b) IV, II, III, I, V.

c) V, III, I, IV, II.

d) III, V, IV, II, I.

e) II, IV, V, I, III.
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questÃo 58

“Arquivos, bibliotecas, centros de documentação e 
museus têm, portanto, fronteiras bem definidas. Não 
devem ser confundidos nem quanto à documentação 
que guardam, nem quanto ao trabalho técnico que 
desenvolvem a fim de organizar seu acervo [...].”

BELLOTTO, Heloisa Liberalli. arquivos permanentes: tratamento documen-
tal. Cidade: Editora, 2004. p. 43.

De acordo com Belloto, sobre os órgãos de documen-
tação e as características dos seus acervos, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(   ) Os fins de produção dos documentos de arquivos 
são culturais, científicos e técnicos.

(   ) A entrada dos documentos em um arquivo é feita 
pela passagem natural de fonte geradora única.

(   ) O processamento técnico do acervo de um arqui-
vo é feito por meio do tombamento e da catalogação.

(   ) O objetivo dos acervos das bibliotecas é o de pro-
var e testemunhar as funções e atividades de uma 
instituição .

(   ) Os tipos de suporte encontrados nos arquivos po-
dem ser manuscritos, impressos, audiovisuais e de 
exemplar único.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, F, F, F, V.

b) V, F, V, V, F.

c) F, V, F, F, V.

d) F, V, V, V, F.

e) V, V, F, V, F.

questÃo 59

Preencha a lacuna do texto a seguir.

Considera-se ____________ o conjunto de procedi-
mentos e operações técnicas referentes à sua produ-
ção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em 
fase corrente e intermediária, visando a sua elimina-
ção ou recolhimento para guarda permanente.

BRASIL. Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991.

O termo que preenche corretamente a lacuna é

a) arquivo público

b) controle de depósito

c) arquivo de segurança

d) gestão de documentos

e) integridade arquivística

questÃo 60

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre o plano de classificação de documentos.

(   ) Garante o correto fluxo dos documentos, inde-
pendente do suporte.

(   ) Representa de maneira lógica a estrutura e o fun-
cionamento de uma organização pública.

(   ) Estabelece o prazo de guarda dos documentos 
nos arquivos correntes e intermediários.

(   ) Define as classes abstratas que correspondem às 
funções e atividades de um órgão ou entidade.

(   ) Determina a destinação final adequada aos re-
gistros produzidos e recebidos no exercício das fun-
ções dos órgãos.

(   ) Norteia a organização física dos documentos, 
constituindo-se como referencial básico para sua 
recuperação.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, V, F, V, F, V.

b) F, F, V, V, V, F.

c) F, V, F, V, F, V.

d) V, F, V, F, V, F.

e) F, V, V, V, F, F.
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questÃo 61

É correto afirmar que

a) a Faculdade de Música do Espírito Santo possui sua 
própria Tabela de Temporalidade de Documentos da 
atividade fim.

b) a Faculdade de Música do Espírito Santo possui sua 
própria Tabela de Temporalidade de Documentos da 
atividade meio.

c) a Faculdade de Música do Espírito Santo adota a 
Tabela de Temporalidade de Documentos relativos às 
atividade fim da Administração Pública do Estado.

d) o diretor do Arquivo Público do Espírito Santo é o 
responsável por instituir a Comissão Setorial de Ava-
liação de Documentos da Faculdade de Música do 
Espírito Santo.

e) o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo é o 
responsável por elaborar a Tabela de Temporalidade  
de Documentos da atividade fim da Faculdade de Mú-
sica do Espírito Santo.

questÃo 62

“A eliminação de documentos consiste na destruição 
dos documentos que já cumpriram prazo de guarda e 
não possuem valor secundário”. (Arquivo Público do 
Estado do Espírito Santo. Orientações para Elimina-
ção de Documentos).

Referente à eliminação de documentos, é inCorreto 
afirmar que

a) a eliminação de documentos é efetivada por meio 
da fragmentação manual ou mecânica de maneira 
que não possa ser revertida.

b) o Edital de Ciência de Eliminação de Documentos 
deve ser publicado em até 45 dias após a eliminação 
dos documentos.

c) a Listagem de Eliminação de Documentos contém 
a quantidade e a especificação dos documentos a se-
rem eliminados.

d) o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo au-
toriza a eliminação dos documentos dos Órgãos do 
Poder Executivo Estadual.

e) a eliminação resulta da avaliação documental e 
ocorrerá após a aplicação da Tabela de Temporalida-
de de Documentos.

questÃo 63

“O método de arquivamento é determinado pela na-
tureza dos documentos a serem arquivados e pela 
estrutura da entidade”. (PAES, Marilena Leite. 1997).

Referente aos métodos de arquivamento, analise o 
esquema a seguir.

0 Administração Geral
1 Cursos
1-1  Formação
1-1-1   Interna
1-1-2   Externa
1-2  Especialização
1-3  Pós-graduação
1-3-1   Mestrado
1-3-2   Doutorado
2 Publicações
2-1  Impressas
2-2  Virtuais 

O esquema apresentado demonstra o método de ar-
quivamento

a) alfabético. 
b) decimal. 
c) dicionário. 
d) duplex. 
e) enciclopédico.

questÃo 64

Referente à digitalização de documentos, é correto 
afirmar que

a) a resolução mínima para a digitalização de textos 
impressos é de 600 dpi.

b) os scanners planetários são adequados para digita-
lizar objetos tridimensionais.

c) a digitalização permite o intercâmbio e o amplo 
acesso de acervos documentais.

d) as fotografias e materiais de arte devem ser digita-
lizados com os scanners de produção.

e) a resolução mínima para a digitalização de fotogra-
fias preto e branco é de no mínimo 150 dpi.
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questÃo 65

“Entende-se por microfilme o resultado do processo 
de reprodução em filme, de documentos, dados e 
imagens, por meios fotográficos ou eletrônicos [...].” 
(BRASIL, Decreto 1.799/96).

 Avalie as afirmações sobre a microfilmagem de do-
cumentos.

I - Na microfilmagem de documentos é permitida a 
utilização de qualquer microforma.

II - A extração de filme cópia do filme original será 
obrigatória para efeito de segurança.

III - A microfilmagem de documentos poderá ser utili-
zada em diferentes graus de redução.

IV - O armazenamento do filme original deverá ser 
feito no mesmo local do seu filme cópia.

V – A utilização de filmes atualizáveis é permitida 
para a extração de cópias do filme original.

Está correto apenas o que se afirma em 

a) I, II e III.
b) I, III e V.
c) II, III e IV.
d) II, IV e V.
e) III, IV e V.

questÃo 66

Referente à Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que 
dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos 
e Privados, é inCorreto afirmar que 

a) os conjuntos de documentos de valor permanente 
são inalienáveis.

b) os conjuntos de documentos correntes são de va-
lor histórico, probatório e informativo.

c) o servidor público que violar o sigilo de documen-
tos pode ser penalizado na esfera penal.

d) os documentos públicos são identificados como 
correntes, intermediários e permanentes.

e) os documentos produzidos por entidades privadas 
encarregadas de serviços públicos são públicos.

questÃo 67

Avalie as afirmações a seguir referentes à Política Na-
cional de Arquivos Públicos e Privados.

I - Compete ao Conselho Nacional de Arquivos – CO-
NARQ estabelecer diretrizes para o funcionamento 
do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.

II - Compete aos integrantes do Sistema Nacional de 
Arquivos promover a gestão, a preservação e o aces-
so às informações e aos documentos na sua esfera de 
competência.

III – Os arquivos dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário do Estado do Espírito Santo integram o Sis-
tema Nacional de Arquivos.

É correto afirmar que 

a) as três são falsas.

b) as três são verdadeiras.

c) a primeira e a segunda são falsas e a terceira é ver-
dadeira.

d) a primeira e a terceira são verdadeiras e a segunda 
é falsa.

e) a primeira é verdadeira e a segunda e a terceira 
são falsas.
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questÃo 68

Considerando-se a Política Estadual de Proteção de 
Dados, associe corretamente a pessoa à sua respec-
tiva função. 

pessoas

I - Operador

II - Controlador

III - Encarregado Interno

IV - Comitê Encarregado Central

funÇões

(   ) Compete-lhe tomar as decisões referentes ao tra-
tamento de dados pessoais.

(   ) Atua como canal de comunicação entre o Comitê 
Encarregado Central e os titulares dos dados.

(   ) Realiza o tratamento de dados pessoais em nome 
do controlador e conforme a finalidade por este de-
limitada.

(   ) Atua como canal de comunicação entre o con-
trolador, os titulares dos dados, os demais órgãos e 
entidades públicos.

A alternativa que apresenta a sequência correta da 
associação é

a) III, II, IV, I.

b) I, III, II, IV.

c) III, IV, I, II.

d) IV, II, I, III.

e) II, III, I, IV.

questÃo 69

Preencha as lacunas do texto a seguir.

De acordo com a Lei de Acesso à Informação, cabe à 
Faculdade de Música do Espírito Santo a observância 
da _______________________ como preceito geral 
e do _______________________ como exceção.

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) publicidade / sigilo

b) avaliação / controle

c) comunicação / acesso

d) divulgação / controle social

e) prestação de contas / interesse público

questÃo 70

Referente às Comissões Setoriais de Avaliação de Do-
cumentos (CADS), é inCorreto afirmar que

a) os dirigentes dos Órgãos deverão designar os mem-
bros das CADS, por Portaria ou Instrução de Serviço.

b) as CADS serão compostas por, no mínimo, 3 (três) 
membros, preferencialmente servidores efetivos.

c) a CADS do Órgão produtor dos documentos é res-
ponsável por orientar o recolhimento de documentos 
ao Arquivo Público do Estado.

d) as CADS serão compostas por representantes dos 
setores de protocolo e arquivo, bem como por servi-
dores das atividades meio e fim do órgão.

e) os dirigentes de Órgãos deverão manter atualizado 
o cadastro dos membros das CADS junto ao Arquivo 
Público do Estado do Espírito Santo.
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questÃo 71

Sobre os direitos e garantias individuais, é inCorreto 
afirmar que

a) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei.

b) é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva.

c) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer.

d) todos podem reunir-se em locais abertos ao pú-
blico, sendo apenas exigida a autorização prévia da 
autoridade competente.

e) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado.

questÃo 72

Paulo nasceu em Verona, na Itália, em 2008. Ele é fi-
lho de Margarida e Sérgio, ambos brasileiros natos e 
residentes na referida cidade italiana. Quando de seu 
nascimento, seus pais realizaram apenas o registro 
civil perante a autoridade italiana. Sobre a situação 
narrada, é correto afirmar que (,)

a) em nenhuma hipótese, Paulo poderá ser conside-
rado brasileiro nato.

b) se vier a residir em território brasileiro, Paulo po-
derá se naturalizar brasileiro.

c) Paulo é considerado brasileiro nato, independente-
mente de residir em território brasileiro.

d) Paulo somente será considerado brasileiro natu-
ralizado, se tiver autorização do Poder Judiciário ita-
liano.

e) Paulo será considerado brasileiro nato, se vier re-
sidir no Brasil e optar, em qualquer tempo, depois de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

questÃo 73

Sônia, jovem de 22 anos, por ser uma ativista políti-
ca, optou por se filiar ao Partido X para concorrer às 
próximas eleições. De acordo com a Constituição Fe-
deral, é correto afirmar que Sônia poderá concorrer 
ao cargo eletivo de

a) senadora.

b) deputada federal.

c) governadora.

d) presidente da república.

e) procuradora da república.

questÃo 74

De acordo com a Constituição de 1988, é inCorreto 
afirmar que

a) não podem alistar-se como eleitores os estrangei-
ros e, durante o período do serviço militar obrigató-
rio, os conscritos.

b) o Presidente da República, os Governadores de 
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os 
houver sucedido, ou substituído no curso dos man-
datos, poderão ser reeleitos para um único período 
subsequente. 

c) serão realizadas concomitantemente às eleições 
municipais as consultas populares sobre questões 
locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encami-
nhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes 
da data das eleições, observados os limites operacio-
nais relativos ao número de quesitos.

d) são inelegíveis, no território de jurisdição do titu-
lar, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, 
até o quarto grau ou por adoção, do Presidente da 
República, de Governador de Estado ou Território, do 
Distrito Federal, de Prefeito, ainda que já titular de 
mandato eletivo.

e) para concorrerem a outros cargos, o Presidente da 
República, os Governadores de Estado e do Distrito 
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respecti-
vos mandatos até seis meses antes do pleito.
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questÃo 75

São órgãos do Poder Judiciário previstos na Constitui-
ção da República de 1988, exCeto o

a) Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

b) Supremo Tribunal Federal.

c) Conselho Nacional de Justiça.

d) Superior Tribunal de Justiça.

e) Tribunal Superior do Trabalho.

questÃo 76

Segundo a Constituição da República de 1988, é cor-
reto afirmar que

a) o prazo de validade do concurso público será de 
até três anos, sendo vedada a prorrogação.

b) ao servidor público são proibidas a sindicalização 
e a greve.

c) em qualquer hipótese, é vedada a acumulação re-
munerada de cargos públicos.

d) em regra, aplica-se a responsabilidade civil subjeti-
va à administração pública.

e) os cargos, empregos e funções públicas são acessí-
veis aos brasileiros que preencham os requisitos es-
tabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei.

questÃo 77

Germano, prefeito do município X, determinou a re-
visão de todos os atos administrativos editados pela 
administração municipal, a fim de se apurar eventu-
ais irregularidades. Sobre a situação narrada, é corre-
to afirmar que

a) a administração pública municipal pode revogar os 
seus atos, mas não pode anulá-los.

b) o controle dos atos administrativos municipal deve 
ser feito somente pelo Poder Judiciário local.

c) a administração pública municipal pode anular 
seus próprios atos, quando ilegais; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeita-
dos os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial.

d) o ordenamento jurídico não autoriza a revisão or-
denada pelo prefeito, visto que apenas o Poder Legis-
lativo e o Tribunal de Contas têm competência para 
realizar o controle dos atos administrativos.

e) é incabível qualquer revisão de ato administrativo 
municipal, visto que deve prevalecer o princípio da 
segurança jurídica.

questÃo 78

Acerca das disposições constitucionais sobre o regi-
me próprio de previdência social dos servidores pú-
blicos, é incorreto afirmar que

a) o regime próprio de previdência social dos servido-
res titulares de cargos efetivos terá caráter contribu-
tivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 
ente federativo, de servidores ativos, de aposentados 
e de pensionistas, observados critérios que preser-
vem o equilíbrio financeiro e atuarial.

b) as regras para cálculo de proventos de aposenta-
doria serão disciplinadas em lei do respectivo ente 
federativo.

c) poderão ser estabelecidos por lei complementar 
do respectivo ente federativo idade e tempo de con-
tribuição diferenciados para aposentadoria de ser-
vidores com deficiência, previamente submetidos à 
avaliação biopsicossocial realizada por equipe multi-
profissional e interdisciplinar.

d) o regime próprio de previdência social também se 
aplica ao agente público ocupante, exclusivamente, 
de cargo em comissão declarado em lei de livre no-
meação e exoneração.

e) poderão ser estabelecidos por lei complementar 
do respectivo ente federativo idade e tempo de con-
tribuição diferenciados para aposentadoria de servi-
dores cujas atividades sejam exercidas com efetiva 
exposição a agentes químicos, físicos e biológicos 
prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, 
vedada a caracterização por categoria profissional ou 
ocupação.
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questÃo 79

Sobre o processo administrativo, é correto afirmar 
que (,)

a) em razão do poder hierárquico da administração 
pública, o cidadão não tem direito de ser tratado com 
respeito pelas autoridades e servidores.

b) o princípio da eficiência não se aplica ao processo 
administrativo.

c) nos processos administrativos, os julgamentos se-
rão realizados, exclusivamente, a partir de critérios 
de equidade.

d) nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de atuação segundo pa-
drões éticos de probidade, decoro e boa-fé.

e) o cidadão não tem o dever de expor os fatos con-
forme a verdade e de proceder com lealdade, urba-
nidade e boa-fé.

questÃo 80

José, servidor público estadual, lotado no município 
de Vitória, incomodado com o posicionamento arbi-
trário da sua chefia, resolve contestar as ordens re-
cebidas, por entendê-las ilegais. O seu chefe, enten-
dendo que se tratava de um ato de insubordinação, 
resolve aplicar uma sanção a José, removendo-o para 
o município de Boa Esperança, sendo certo que não 
havia necessidade de servidores nessa localidade. 

Sobre a situação relatada, é correto afirmar que (,)

a) no caso concreto, em razão do poder disciplinar, o 
chefe de José tem autonomia para removê-lo, inde-
pendente da motivação do ato administrativo.

b) José tem o dever de atender todas as ordens do 
seu superior, ainda que ilegais.

c) o ato de remoção com finalidades sancionatórias é 
ilegal, tendo em vista o desvio de finalidade.

d) a sanção de remoção só poderia ser aplicada após 
o devido processo administrativo disciplinar.

e) por não ter pautado a sua conduta nos princípios 
da legalidade e de moralidade, José pode ser punido 
com a pena de remoção.
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ATENÇÃO: 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO 

PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA. 


