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Leia estas instruções: 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 

Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação e 50 questões 

de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 20  

Legislação; 21 a 50  Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem 

imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, 

comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.  

4 
A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço 

reservado para o texto definit ivo na Folha de Redação fornecida pela Comperve. 

5 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará 

redução de pontos. 

6 
Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das 

quais apenas uma é correta. 

7 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

8 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 

em material transparente.  

9 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

10 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

11 

Você dispõe de, no máximo, quatro horas e trinta minutos  para redigir o texto 

definitivo na Folha de Redação, responder às questões e preencher a Folha de 

Respostas. 

12 
O preenchimento da Folha de Respostas e da Folha de Redação é de sua inteira 

responsabilidade. 

13 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno, a 

Folha de Respostas e a Folha de Redação. 
 

_________________________________________________________________________________  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________________ 
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Prova de Redação 
 

 

Recentemente, o Secretário Nacional do Consumidor emitiu orientação a bares, restaurantes e 

casas noturnas proibindo a cobrança diferenciada de preços para homens e mulheres em 

eventos, festas e shows. Essa proibição gerou polêmicas: se, por um lado, parcela da população 

mostrou-se favorável, por outro lado, parte posicionou-se contrariamente à decisão. 

 
 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 

 

Colocando-se na posição de cidadão brasileiro, escreva uma carta aberta ao Secretário 

Nacional do Consumidor manifestando seu posicionamento sobre a proibição da 

cobrança diferenciada de preços para homens e mulheres em eventos, festas e shows.   
 
 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

 
 Sua carta deverá, obrigatoriamente, atender as seguintes exigências:  

 ser redigida no espaço destinado à versão definitiva na Folha de Redação;  

 apresentar, explicitamente, um ponto de vista fundamentado em, no mínimo, dois 

argumentos;  

 ser redigida na variedade padrão da língua portuguesa;  

 não ser escrita em versos; 

 conter, no máximo, 40 linhas; 

 respeitar as normas de citação de textos;  

 não ser assinada (nem mesmo com pseudônimo). 

 
 

 

ATENÇÃO 
 

 Será atribuída NOTA ZERO à redação em qualquer um dos seguintes casos:  

 texto com até 14 linhas; 

 fuga ao tema ou à proposta; 

 letra ilegível; 

 identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);  

 texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que seja ofensivo.  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 
 

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. 
 

Aquecimento Global 

O Aquecimento Global é um fenômeno de ampla discussão e impacto que, embora não seja de 

consenso científico, vem gerando uma grande preocupação na sociedade.  

Por Rodolfo Alves Pena 

O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos 
últimos tempos, o que, em tese, é causado pelas práticas humanas – embora existam 
discordâncias quanto a isso no campo científico. A principal causa desse problema climático que 
afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela 
manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da 
poluição do ar resultante das práticas humanas.  

Sob o ponto de vista oficial, o principal órgão responsável pela sistematização e divulgação de 
estudos relacionados com o aquecimento global é o  Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC). Para o IPCC, o problema em questão não deve sequer ser motivo de 
discussão em termos de sua existência ou não, pois, segundo ele, é mais do que comprov ada a 
série de mudanças climáticas ocorridas nos últimos tempos e a participação do ser humano 
nesse processo. 

Dados levantados por cientistas vinculados ao IPCC afirmam que o século XX, em razão dos 
desdobramentos ambientais das Revoluções Industriais, foi o período mais quente da história 
desde o término da última glaciação, com um aumento médio de 0,7ºC nas temperaturas de todo 
o planeta. Ainda segundo o órgão, as previsões para o século XXI não são nada animadoras, 
pois haverá a elevação de mais 1ºC, em caso de preservação da atmosfera, ou de 1,8 a 4ºC, em 
um cenário mais pessimista que apresente maior poluição.  

Quais são as causas do Aquecimento Global?  

As principais causas do Aquecimento Global estão relacionadas, para a maioria dos cientistas, 
com as práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a 
existência dos recursos e do meio ambiente para as gerações futuras. Assim,  formas de 
degradação ao meio natural como a poluição, as queimadas e o desmatamento estariam na lista 
dos principais elementos causadores desse problema climático.  

O desmatamento das áreas naturais contribui para o aquecimento global no sentido de promove r 
um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação que tem como função o controle 
das temperaturas e dos regimes de chuva. A floresta amazônica, por exemplo, é uma grande 
fornecedora de umidade para a atmosfera, provendo um maior controle das temperaturas e uma 
certa frequência de chuvas para boa parte do continente sul -americano, conforme estudos 
relacionados com os chamados rios voadores. Se considerarmos essa dinâmica em termos 
mundiais, pode-se concluir que a remoção das florestas contribui para o aumento das médias 
térmicas e para a redução dos índices de pluviosidade em vários lugares.  

Outra causa para as mudanças climáticas é a emissão dos chamados gases-estufa. Os principais 
elementos são: o dióxido de carbono (CO2), gerado em maior parte pela queima de combustíveis 
fósseis; o gás metano (CH4), gerado na pecuária, na queima de combustíveis e da biomassa e 
também em aterros sanitários; o óxido nitroso (N2O), produzido pelas fábricas; além de gases 
com flúor, tais como os fluorhidrocarbonos e os perfluorocarbonos. Além disso, a poluição das 
águas também é um fator relacionado com o aquecimento global. No caso dos oceanos, existem 
seres vivos responsáveis pela absorção de gás carbônico e emissão de oxigênio: os fitoplânctons 
e as algas marinhas. Portanto, a destruição de seus habitat também pode interferir diretamente 
na dinâmica atmosférica global. 

As consequências do aquecimento global  

Os efeitos do aquecimento global são diversos e podem estar relacionados com a atmosfera, 
hidrosfera e também com a biosfera. Podemos citar, como consequência do aquecimento global, 
primeiramente, o fenômeno do degelo que vem ocorrendo nas calotas polares. Com isso, a área 
de várias espécies animais, sobretudo no Ártico, está ficando cada vez mais diminuta, o que 
acarreta problemas ambientais de ordem ecológica. Além disso, para muitos estudiosos, isso 
vem causando a elevação do nível dos oceanos, embora esse fenômeno esteja mais associado 
ao degelo que ocorre na Antártida e também na Groenlândia.  
 

Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/aquecimento -global.htm>. Acesso em: 30 jul. 2017. [Adaptado]  

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/efeito-estufa.htm
http://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial.htm
http://brasilescola.uol.com.br/brasil/rios-voadores-amazonia.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/gases-efeito-estufa.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/consequencias-do-aquecimento-global.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-era-degelo.htm
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01. O texto organiza-se a partir de um tipo predominantemente 

A) argumentativo, por problematizar o papel do homem na resolução das questões ambientais 
e, de modo específico, do aquecimento global.  

B) explicativo, por esclarecer o leitor sobre as características e os impactos do fenômeno do 
aquecimento global. 

C) argumentativo, por propor a resolução da problemática do aquecimento global a partir do 
desenvolvimento de ações para conter a poluição.  

D) explicativo, por descrever, minuciosamente, fenômenos das mudanças climáticas e os 
impactos destas na sociedade industrial . 

 

02. O propósito comunicativo dominante no texto é  

A) propor estratégias de enfrentamento do problema do aquecimento global, a partir do 
controle da emissão de gases-estufa. 

B) informar o leitor sobre o fenômeno do aquecimento global, apontando suas caus as e 
consequências no século XXI.  

C) discutir as causas da elevação do nível dos oceanos decorrente do degelo que ocorre na 
Antártida e nas calotas polares.  

D) divulgar resultados de pesquisa científica para conscientizar a humanidade sobre os 
efeitos do aquecimento global. 

 

03. A leitura do texto permite inferir que 

A) o ser humano por ser pessimista contribui para aumentar o aquecimento global.  

B) o aquecimento global não pode ser controlado pelo ser humano.  

C) o aquecimento global sempre foi uma preocupação da sociedade.  

D) o ser humano é considerado o principal responsável pelo aquecimento global.  

 

04. Quanto à linguagem, o texto é, predominantemente,  

A) conotativo com tendência a um nível de maior informalidade. 

B) denotativo com tendência a um nível de maior formalidade.  

C) denotativo com tendência a um nível de menor formalidade.  

D) conotativo com tendência a um nível de menor informalidade.  
 

Considere o excerto a seguir para responder às questões de 05 a 08. 
 

Os efeitos do aquecimento global são diversos e podem estar relacionados com a 

atmosfera, com a hidrosfera e também com a biosfera. Podemos citar, como consequência 

do aquecimento global, primeiramente, o fenômeno do degelo que (1) vem ocorrendo nas 

calotas polares. Com isso, a área de várias espécies animais, sobretudo no Ártico, está 

ficando cada vez mais diminuta, o que acarreta problemas ambientais de ordem ecológica. 

Além disso, para muitos estudiosos, isso vem causando a elevação do nível dos oceanos, 

embora esse fenômeno esteja mais associado ao degelo que (2) ocorre na Antártida e 

também na Groenlândia.  
 

05. As expressões "primeiramente" e "Além disso" cumprem, respectivamente, as funções de 

A) organizar fragmentos que se complementam e orientam a interpretação do leitor; somar 
argumentos a favor de uma mesma conclusão.  

B) hierarquizar fatos em uma mesma ordem argumentativa, situando -os no tempo; somar 
argumentos de orientação contrária à conclusão.  

C) deixar subentendida a existência de argumentos que se complementam entre si; contrapor 
argumentos para uma mesma conclusão.  

D) deixar pressuposta a existência de argumento válido a ser anulado posteriormente; 
antecipar estrategicamente um argumento que justifica o anterior. 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/consequencias-do-aquecimento-global.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-era-degelo.htm
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06. Em relação ao uso do elemento linguístico "que" nas duas ocorrências destacadas, é correto 

afirmar: 

A) O primeiro elemento destacado introduz uma oração que tem valor de advérbio.  

B) Os dois elementos destacados introduzem orações que têm valor de conjunção. 

C) O segundo elemento destacado introduz uma oração que tem valor de substantivo.  

D) Os dois elementos destacados introduzem orações que têm valor de adjetivo.  
 

07. O elemento linguístico "isso", destacado no excerto, refere-se a algo que 

A) já foi enunciado no mesmo período.  

B) ainda será enunciado no período posterior.  

C) já foi enunciado em um período anterior.  

D) ainda será enunciado no mesmo período.  
 

08. No parágrafo, há um ponto de vista explicitado 

A) no último período. 

B) no primeiro período. 

C) nos dois primeiros períodos. 

D) nos dois últimos períodos. 

 

Considere o fragmento a seguir para responder às questões 09 e 10.  
 

Além disso, para muitos estudiosos, isso vem causando a elevação do nível dos oceanos, 

embora esse fenômeno esteja mais associado ao degelo que ocorre na Antártida e também 

na Groenlândia. 

 

09. A expressão "para muitos estudiosos" foi usada com a finalidade de  

A) citar, de forma indireta, uma voz autoritária para refutar uma voz anterior. 

B) explicitar um posicionamento refutado, anteriormente, pelo autor.  

C) retomar, de forma direta, uma voz contrária ao posicionamento anterior.  

D) reforçar a defesa de um posicionamento assumido, anteriormente, pelo autor.  
 

10. Quanto ao uso das vírgulas, é correto afirmar: 

A) a primeira e a segunda são obrigatórias.  

B) a primeira e a terceira são facultativas.  

C) a primeira é facultativa. 

D) a terceira é obrigatória. 
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Legislação              11 a 20 
 

 

11. À luz do que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 
8.112/90, o servidor empossado em cargo público deverá entrar em exercício no prazo de  

A) trinta dias, contados da data da nomeação.   

B) quinze dias, contados da data da posse.   

C) quinze dias, contados da data do provimento.  

D) trinta dias, contados da data da investidura.  

  

12. Considerando o que expressamente dispõe o regime jurídico dos servidores públicos civis da 
União (Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas a seguir: 
 

I 
Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor, ainda que seu cônjuge ou companheiro 

ocupe imóvel funcional. 

II A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.  

III 
Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de  cargo público, com valor 

fixado em lei. 

IV 
A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) está excluída das revisões 

gerais de remuneração dos servidores públicos federais.  
 

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) I e II.  B) I e III.   C) II e III.  D) II e IV.       
 

13. Um servidor estável, lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, recebeu 
diárias, mas não se afastou da sede. Nos termos do que dispõe a Lei nº 8.112/90, esse 
servidor deve restituir as diárias, integralmente, no prazo de  

A) oito dias.  B) seis dias.   C) cinco dias.  D) dez dias.  
  

14. Com base nas disposições previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União 
(Lei nº 8.112/90), um servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de 
periculosidade deverá 

A) receber 50% de cada adicional.    C) optar por um deles.  

B) acumular os dois adicionais.    D) renunciar a 80% de cada adicional.  

 

15. Um servidor ativo, em débito com o erário, foi demitido após um processo administrativo 
disciplinar. À luz do que dispõe a Lei nº 8.112/90, esse servidor deverá quitar o débito no 
prazo de 

A) noventa dias.       B) oitenta dias.   C) setenta dias.  D) sessenta dias.  
 

16. Considerando as normas expressas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União 
(Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas a seguir:  
 

I 

O servidor terá direito à Licença para Atividade Política, sem remuneração, durante o 

período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a 

cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.  

II 
Concluído o serviço militar, o servidor terá até vinte dias sem remuneração para 

reassumir o exercício do cargo. 

III 
A Licença para o Desempenho de Mandato Classista terá duração igual à do mandato, 

podendo ser renovada, no caso de reeleição.  

IV 
A Licença para Tratar de Interesses Particulares extinguirá o vínculo do servidor com 

a administração pública federal.   
 

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) I e III.   B) I e II.  C) II e III.  D) III e IV.     
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17. Um servidor lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte está afastado para 

missão no exterior. À luz das normas previstas no regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União (Lei nº 8.112/90), a ausência desse servidor será de, no máximo,  

A) quatro anos, e finda a missão, somente decorrido o dobro do período do afastamento, será 
permitida nova ausência.   

B) cinco anos, e finda a missão, somente decorrido igual período, será permitida nova 
ausência. 

C) quatro anos, e finda a missão, somente decorrido igual período, será permitida nova 
ausência. 

D) cinco anos, e finda a missão, somente decorrido o dobro do período do afastamento, será 
permitida nova ausência. 

 

18. Segundo preceitua a Lei nº 8.112/90, abandono de cargo e ausentar -se do serviço durante o 

expediente sem prévia autorização do chefe imediato são, respectivamente, condutas 

passíveis das penalidades de  

A) demissão e advertência.     

B) suspensão e demissão.   

C) demissão e suspensão. 

D) suspensão e advertência.  

 

19. Considerando as disposição previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União (Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
A Pensão por morte do servidor poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo 

tão somente as prestações exigíveis há mais de quatro anos. 

II 
O filho de qualquer condição, menor de vinte e um anos, é beneficiário da Pensão por 

morte do servidor. 

III 
No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio -funeral será pago somente em 

razão do cargo de menor remuneração.  

IV 
Na hipótese de parto múltiplo, o valor do auxílio -natalidade será acrescido de 

cinquenta porcento, por nascituro.  
 

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.    C) II e III. 

B) I e II.     D) I e IV.       
 

20. Os prazos previstos no regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 

8.112/90) serão contados  

A) em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e excluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente. 

B) em dias úteis, incluindo-se o dia do começo e excluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente. 

C) em dias corridos, incluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente. 

D) em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente. 
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Conhecimentos Específicos           21 a 50 
 

 

21. Desde o surgimento dos órgãos de documentação, as noções de Arquivo, Biblioteca, Museu e 

Centro de Documentação se confundem, já que essas entidades têm em comum a função de 

organizar, preservar e difundir seus acervos. Mesmo apresentando similaridades em seus 

objetivos, elas diferem quanto ao tipo de documento que preservam assim como aos 

procedimentos técnicos que ut ilizam para organização de seu acervo. Diante das 

particularidades dos referidos órgãos, considere os seguintes tipos de acervos:  
 

I Documentos produzidos com objetivos culturais.  

II Documentos produzidos com objetivos funcionais.  

III Documentos colecionados de fontes diversas.  

IV Documentos que mantêm relação orgânica entre si.  
 

São acervos próprios do Arquivo os que estão presentes nos itens  

A) II e IV.    C) I e IV. 

B) II e III.    D) I e III. 

 

22. Dentre outras definições, arquivo pode ser entendido como o conjunto de documentos 

produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, 

no desempenho de suas atividades. Nesse contexto, a função básica de um arquivo é  

A) reunir uma coleção de documentos manuscritos, acumulados por uma pessoa.  

B) tornar disponível as informações contidas no acervo documental sob sua guarda.  

C) estabelecer critérios para que haja eliminação de documentos públicos.  

D) fomentar a custódia de documentos a terceiros e dispensar a transferência de posse.  

 

23. De acordo com os princípios fundamentais que regem a organização dos arquivos, a relação 

natural entre os documentos de um arquivo em função das atividades da entidade produtora é 

considerada 

A) Indivisibilidade.   C) Unicidade. 

B) Proveniência.    D) Organicidade. 

 

24. A Teoria das três idades sistematiza o ciclo vital dos documentos de arquivo, que 

compreende as sucessivas fases pelas quais passam os documentos desde a sua produção 

até a sua destinação final. Caso o técnico em arquivo esteja diante de um conjunto de 

documentos de uso pouco frequente e de guarda transitória, ele concluirá que a 

documentação deverá ser mantida no arquivo 

A) corrente.    C) histórico. 

B) permanente.    D) intermediário. 

 
25. Em uma determinada unidade de arquivo, foram identificadas várias caixas contendo imagens 

estáticas, como fotografias e gravuras. Quanto ao gênero, esses documentos podem ser 

classificados como 

A) micrográficos. 

B) iconográficos. 

C) filmográficos. 

D) escritos. 
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26. A divulgação de certos documentos poderá prejudicar a administração de uma instituição 

dependendo do teor das informações neles contidas. Com relação à natureza do assunto, os 

documentos podem ser ostensivos ou sigilosos. Assim, são considerados sigilosos os 

documentos que, pela natureza do assunto, sofrem limitação de acesso. Os assuntos que não 

devam ser de conhecimento do público em geral, a exemplo de partes de planos, programas 

e projetos e suas respectivas ordens de execução, são classificados como 

A) ultrassecretos.   C) secretos. 

B) reservados.    D) decodificados. 
 

27. Dependendo do aspecto sob o qual são estudados e da abrangência de sua atuação, os 

arquivos classificam-se em 

A) permanentes e centrais.   C) setoriais e gerais. 

B) correntes e intermediários.   D) especiais e especializados. 

 

28. A fase básica da gestão de documentos, que inclui a execução das atividades de protocolo, 

expedição, organização e arquivamento de documentos correntes e intermediário s, é 

conhecida como 

A) avaliação.    C) utilização. 

B) produção.    D) arranjo. 

 

29. O Plano de Classificação é um esquema elaborado a partir do estudo das estruturas e 

funções da organização bem como da análise dos documentos por ela produzidos. 

Considerando a estruturação do Plano de Classificação, a primeira divisão desse  instrumento 

é denominada 

A) série.  B) classe.  C) tema.  D) grupo. 

 

30. A tabela de temporalidade é um instrumento aprovado pela autoridade competente e tem por 

finalidade definir os prazos de guarda e destinação final de documentos. Sobre a tabela de 

temporalidade, analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
É utilizada para verificar a equivalência de documentos entre antigas e novas 

notações. 

II 
Deve ser aplicada nos arquivos permanentes para possibilitar o descarte dos 

documentos.  

III Tem como base o ciclo vital dos documentos em sua configuração.  

IV Determina o prazo de permanência dos documentos nos arquivos correntes.  
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e III.   C) II e IV. 

B) III e IV.   D) I e II. 

 
31. O trabalho arquivístico tem como uma de suas funções essenciais a  atividade de 

identificação do conteúdo dos documentos. A análise utilizada com o objetivo de agrupar os 

documentos sob o mesmo tema, de modo a agilizar sua recuperação e facilitar as tarefas 

arquivísticas é considerada como 

A) Codificação.      

B) Classificação por assuntos. 

C) Análise paleográfica.  

D) Produção. 
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32. Os serviços de protocolo ou unidades protocolizadoras  são essenciais na administração 

pública, sobretudo no âmbito dos arquivos correntes, já que são responsáveis pela autuação 

e controle do fluxo dos documentos. São atividades essenciais desenvolvidas nos serviços de 

protocolo: 

A) recebimento, classificação, distribuição e expedição. 

B) arranjo, acesso, destinação e recebimento. 

C) descrição, arranjo, acesso e destinação.  

D) expedição, descrição, classificação e distribuição.  

 

33. Dentre as principais vantagens de um programa de gestão de documentos na admin istração 

pública, destacam-se a racionalização, a economia e a eficiência na produção, na tramitação 

e no uso dos documentos de arquivo. Para a operacionalização da gestão de documentos, é 

indispensável utilizar 

A) o quadro de arranjo. 

B) o plano de classificação. 

C) a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE).  

D) a tabela de equivalência. 

 

34. A destinação é uma das atividades essenciais à gestão documental. Nessa perspectiva, 

destinação pode ser caracterizada como a decisão quanto ao encaminham ento dos 

documentos para guarda permanente, descarte ou eliminação, com base na  

A) descrição estrutural.      C) avaliação. 

B) terminologia arquivística.     D) expedição. 
 

35. Os instrumentos de destinação podem ser considerados como atos normativos desenvolvidos 

pelas comissões de análise, nas quais são definidas as diretrizes com relação ao período e 

local de guarda dos documentos. Nesse caso, são considerados dois instrument os básicos de 

destinação:  

A) tabela de temporalidade e lista de eliminação.  

B) diagnóstico e contencioso arquivístico.  

C) quadro de arranjo e instrumentos de pesquisa.  

D) código de classificação e polaridade.  

 

36. Suponha que uma unidade da UFRN esteja arquivando seus documentos levando em 

consideração a ordenação por meio da associação de letras representadas por cores 

diferentes. Assim, o método adotado é o 

A) Variadex.    C) Mnemônico. 

B) Soundex.    D) Duplex. 

 

37. Ao acompanhar uma visita técnica ao arquivo de uma determinada faculdade, o técnico em 

arquivo da instituição observou que os processos administrativos estavam organizados 

seguindo o mesmo padrão, ou seja, ordenados por número sequencial e data. O mét odo de 

arquivamento utilizado no referido arquivo é o  

A) Dígito-terminal. 

B) Numérico simples. 

C) Decimal. 

D) Numérico cronológico. 
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38. Os instrumentos de pesquisa evidenciam o valor secundário dos documentos e são 

essenciais nos arquivos permanentes, sobretudo na orientação do usuário quanto aos 

documentos disponíveis para consulta no acervo. Esses instrumentos técnicos permitem a 

identificação, localização e utilização dos documentos do arquivo. São exemplos de 

instrumentos de pesquisa presentes na literatura arquivística brasileira:  

A) guia, catálogo, inventário e edição de fontes.  

B) tabela de temporalidade, livro de registro, fichário  e índice. 

C) catálogo, inventário, índice e tabela de temporalidade.  

D) fichário, guia, edição de fontes e livro de registro.  

 

39. O conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor é 

denominado de arquivo permanente ou histórico e apresenta algumas particularidades no 

tratamento de seu acervo. Considere que um Técnico em Arquivo irá auxiliar as atividades de 

uma determinada unidade responsável pelo arquivo permanente da UFRN. Nesse caso, o 

servidor poderá auxiliar nas atividades de 

A) classificação, arranjo, descrição e conservação.  

B) expedição, referência, conservação e descrição.  

C) arranjo, descrição, conservação e referência.  

D) arranjo, expedição, referência e classificação.  

 

40. O Quadro de Arranjo é o esquema estabelecido para a organização dos documentos de um 

arquivo a partir das estruturas, funções ou atividades da entidade produtora e da análise do 

acervo. A subdivisão do Quadro de Arranjo, que corresponde a uma sequência de  

documentos relativos a uma mesma função, atividade, tipo documental ou assunto é 

denominada 

A) dossiê.   B) grupo.   C) série.  D) seção. 

 

41. Durante o fluxo de tramitação de um documento no serviço público, desde a sua produção ou 

recepção até o cumprimento de sua função administrativa, ele poderá sofrer algumas ações. 

Caso o servidor se depare com um documento que tenha recebido anotação ofic ial, 

alterando-o ou o complementando-o, ele estará diante de um procedimento de 

A) averbação.  B) autenticação.  C) registro.  D) notação. 

 

42. Os agentes de deterioração de acervos levam os documentos a um estado de 

comprometimento de sua integridade e ex istência. Aos profissionais que atuam em arquivos, 

é indispensável o conhecimento desses agentes para que planejem as melhores soluções de 

preservação dos suportes. Os principais fatores ambientais responsáveis pela deterioração 

dos documentos em papel são: 

A) umidade relativa, radiação da luz e fungos.  

B) umidade relativa, temperatura e fungos.  

C) temperatura, fungos e radiação da luz.  

D) temperatura, umidade relativa e radiação da luz.  

 

43. Suponha que um técnico em arquivo precise documentar alguns procedimentos que foram 

executados em sua unidade de lotação no intuito de manter o registro de movimentação da 

documentação nos acervos da instituição. Para isso, ele deve elaborar uma relação cu jo 

objetivo é controlar a entrada de documentos em arquivos intermediários e permanentes que é  

A) o termo de recolhimento.    C) a listagem descritiva do acervo. 

B) o termo de transferência.     D) a guia de transferência. 
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44. Uma das desvantagens da aplicação de tecnologias nos arquivos é a questão da degradação 
dos suportes bem como a obsolescência tecnológica, que são os principais fatores de 
comprometimento da preservação dos documentos digitais, referindo -se tanto a hardware 
como a software e formatos. São técnicas comumente utilizadas para evitar os riscos 
provenientes da obsolescência tecnológica:  

A) criptografia, emulação e conversão de dados.  

B) criptografia, conversão de dados e workflow. 

C) migração, wokflow e criptografia. 

D) emulação, conversão de dados e migração.  

 

45. A microfilmagem pode ser entendida como a produção de imagens fotográficas de um 
documento em formato altamente reduzido. De acordo com o Decreto n. 1.799/96, que 
regulamenta a Lei n. 5.433/68 sobre a microfilmagem de documentos oficiais e dá outras 
providências, analise as afirmativas a seguir:  
 

I Por questões de segurança, será admitida a utilização de filmes atualizáveis.  

II 

Microfilmes produzidos no exterior somente terão valor legal no Brasil caso estejam  

devidamente autenticados pela autoridade estrangeira competente, com firmas 

reconhecidas no Brasil e acompanhados de tradução oficial.  

III O filme original e o filme cópia devem ser armazenados em locais diferentes.  

IV 
Para corrigir falhas de legibilidade dos documentos no momento da microfilmagem, 

será permitido o corte ou a inserção de novas imagens no rolo original.   
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e III.  B) II e III.  C) I e IV.  D) II e IV. 

 

46. De acordo com Lei n. 8.159, de 08/01/1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos 
públicos e privados e dá outras providências, a eliminação de documentos produzidos por 
instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autoriza ção 

A) da instituição arquivística pública, em sua específica esfera de competência.  

B) da comissão permanente de avaliação de documentos instituída no órgão.  

C) dos titulares de autarquias produtoras dos documentos públicos.  

D) do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

 

47. O Decreto n. 4.073, de 03/01/2002, que regulamenta a Lei n . 8.159, de 08/01/1991, 
estabelece que os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas contendo documentos 
relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento naciona l podem ser declarados de 
interesse público e social por decreto do Presidente da República. Nesse sentido, avalie os 
acervos listados a seguir: 
 

I 
Arquivos e documentos de pessoas jurídicas que mantenham vínculo com o Poder 

Público. 

II Arquivos e documentos privados tombados pelo Poder Público.  

III 
Arquivos presidenciais, de acordo com o art. 3º da Lei n. 8.394, de 30 de dezembro de 

1991. 

IV 
Arquivos e documentos privados resultantes de atuação nas áreas de educação, 

cultura, ciência e tecnologia. 
 

De acordo com o referido decreto, são automaticamente considerados documentos privados 

de interesse público e social apenas os explicitados nos itens  

A) I e IV.    C) II e III. 

B) I e II.    D) III e IV. 
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48. A Lei n. 12.527, de 18 de Novembro de 2011, que regulamenta o acesso à informação 

pública, dispõe que as informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e 

imagem terão seu acesso restrito, independente de classificação de sigilo, a agente s públicos 

legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem. De acordo com essa lei, esse tipo 

de informação terá seu acesso restrito pelo prazo máximo de  

A) 100 anos, a contar da sua data de produção.  

B) 75 anos, a contar da sua data de produção.  

C) 50 anos, a contar da sua data de produção.  

D) 35 anos, a contar da sua data de produção.  

 

49. De acordo com a Portaria Interministerial n. 1.677/2015, que define procedimentos gerais 

para o desenvolvimento das atividades de protocolo, o procedimento de  união de processo(s) 

a processo, em caráter provisório, tendo como finalidade estudos, instrução e uniformidade 

de tratamento de matérias semelhantes, com o mesmo interessado ou não, é denominado  

A) Exigência. 

B) Desmembramento. 

C) Juntada por anexação. 

D) Juntada por apensação. 

 

50. A Portaria Interministerial n. 1.677/2015 determina que, ao ocorrer perda ou extravio de 

processo, digital ou não, a autoridade competente do órgão ou entidade deverá ser 

comunicada, cabendo a ela promover as medidas cabíveis  para apuração dos fatos e resgate 

das informações e dos documentos perdidos ou extraviados. Reunidos os documentos 

obtidos durante a operação de busca, será feita a autuação e atribuído ao processo formado 

um novo número (NUP), mantendo-se o número (NUP) anterior como referência. Em seguida, 

será lavrado o Termo de 

A) Reconstituição de Volume. 

B) Abertura de Volume. 

C) Substituição de Capa. 

D) Reconstituição de Processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


