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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado da 
questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da 
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de pro-
va completo e o cartão-resposta devidamente preenchido 
e assinado.

26 de agosto

9 às 13h

35 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto.

O dono da bola

O nosso time estava cheio de amigos. O que nós não 
tínhamos era a bola de futebol. Só bola de meia, mas 
não é a mesma coisa.

Bom mesmo é bola de couro, como a do Caloca.

Mas, toda vez que nós íamos jogar com Caloca, acon-
tecia a mesma coisa. E era só o juiz marcar qualquer 
falta do Caloca que ele gritava logo:

— Assim eu não jogo mais! Dá aqui a minha bola!

— Ah, Caloca, não vá embora, tenha espírito esportivo, 
jogo é jogo…

— Espírito esportivo, nada! — berrava Caloca. — E não 
me chame de Caloca, meu nome é Carlos Alberto!

E assim, Carlos Alberto acabava com tudo que era 
jogo.

A coisa começou a complicar mesmo, quando resol-
vemos entrar no campeonato do nosso bairro. Nós 
precisávamos treinar com bola de verdade para não 
estranhar na hora do jogo.

Mas os treinos nunca chegavam ao fim. Carlos Alberto 
estava sempre procurando encrenca:

— Se o Beto jogar de centroavante, eu não jogo!

— Se eu não for o capitão do time, vou embora!

— Se o treino for muito cedo, eu não trago a bola!

E quando não se fazia o que ele queria, já sabe, levava 
a bola embora e adeus, treino.

Catapimba, que era o secretário do clube, resolveu 
fazer uma reunião:

— Esta reunião é para resolver o caso do Carlos 
Alberto. Cada vez que ele se zanga, carrega a bola e 
acaba com o treino.

Carlos Alberto pulou vermelhinho de raiva:

— A bola é minha, eu carrego quantas vezes eu quiser!

— Pois é isso mesmo! — disse o Beto, zangado. — É 
por isso que nós não vamos ganhar campeonato 
nenhum!

— Pois, azar de vocês, eu não jogo mais nessa droga 
de time, que nem bola tem.

E Caloca saiu pisando duro, com a bola debaixo do 
braço.

Aí, Carlos Alberto resolveu jogar bola sozinho. Nós 
passávamos pela casa dele e víamos. Ele batia bola 
com a parede. Acho que a parede era o único amigo 
que ele tinha. Mas eu acho que jogar com a parede 
não deve ser muito divertido.

Porque, depois de três dias, o Carlos Alberto não 
aguentou mais. Apareceu lá no campinho.

— Se vocês me deixarem jogar, eu empresto a minha 
bola.

Carlos Alberto estava outro. Jogava direitinho e não 
criava caso com ninguém.

E, quando nós ganhamos o jogo final do campeonato, 
todo mundo se abraçou gritando:

— Viva o Estrela-d’Alva Futebol Clube!

— Viva!

— Viva o Catapimba!

— Viva!

— Viva o Carlos Alberto!

— Viva!

Então o Carlos Alberto gritou:

— Ei, pessoal, não me chamem de Carlos Alberto! 
Podem me chamar de Caloca!

Ruth Rocha
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1. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
texto.

a. SQUARE Beto era o secretário do time.
b. SQUARE O texto não apresenta o nome do time.
c. SQUARE Catapimba era o melhor jogador do time.
d. Check-square O personagem principal do texto é Caloca.
e. SQUARE Carlos Alberto era o nome verdadeiro de 

Catapimba.

2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ).

( ) Caloca mostrou-se egoísta, solitário e arrepen-
dido ao longo do texto.

( ) Na frase: “O que nós não tínhamos era a bola de 
futebol.” O sujeito da oração é “bola de futebol”.

( ) Em “Nós passávamos pela casa dele e víamos”, 
há três palavras acentuadas graficamente. A 
justificativa para esses acentos é que duas são 
proparoxítonas e uma é monossílaba tônica 
terminada em “o” seguido de “s”.

( ) Na frase sublinhada do texto, as vírgulas 
são usadas para isolar um adjunto adverbial 
deslocado.

( ) Para o narrador, bola de meia também era 
uma alternativa para treinar e vencer o 
campeonato.

( ) O juiz só marcava falta no dono da bola de 
couro.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • F • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • F • F
c. SQUARE F • V • V • V • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V • V
e. SQUARE F • F • F • F • V • V

3. Observe a frase retirada do texto:

“A coisa começou a complicar mesmo, quando resolve-
mos entrar no campeonato do nosso bairro.”

Sobre ela, assinale a alternativa verdadeira.

a. SQUARE A palavra “nosso” é um adjunto adverbial.
b. SQUARE A expressão “nosso bairro” explica a complica-

ção citada.
c. SQUARE Na expressão “a complicar” é possível tam-

bém marcar com crase o “a”, já que ele é uma 
preposição.

d. SQUARE No verbo “resolvemos” subentende-se um 
sujeito composto, já que indica que mais pes-
soas resolveram entrar no campeonato do bairro.

e. Check-square A palavra sublinhada introduz uma oração 
subordinada adverbial temporal.

4. Observe as frases retiradas do texto.

— Se o Beto jogar de centroavante, eu não jogo!

— Se eu não for o capitão do time, vou embora!

— Se o treino for muito cedo, eu não trago a bola!

Sobre elas, avalie a veracidade das afirmativas abaixo.

1. Todas são períodos compostos e a oração 
principal é a segunda.

2. A 3a frase muda de sentido se for escrita da 
seguinte forma: “Eu não trago a bola se o 
treino for muito cedo”.

3. Em “vou embora”, a palavra sublinhada é 
objeto do verbo ir (vou).

4. As palavras sublinhadas são adjuntos adno-
minais e concordam com a palavra a que se 
referem.

5. A expressão “a bola” na última frase do texto 
completa o sentido do verbo trazer, é, pois, 
um objeto direto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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8. Assinale a alternativa em que todos os Municípios 
relacionados são limítrofes de Rio das Antas.

a. SQUARE Caçador, Ibicaré e Mafra
b. Check-square Caçador, Videira e Fraiburgo
c. SQUARE Fraiburgo, Tangará e Treze Tílias
d. SQUARE Jaborá, Videira e Lacerdópolis
e. SQUARE Bonita, Videira e Zortéa

9. Leia o texto.

A organização sem fins lucrativos Sustainable Energy 
for All advertiu que mais de 1 bilhão de pessoas, que 
não possuem meios para adquirir aparelhos de ar con-
dicionado, estão ameaçadas no futuro próximo, pois 
não terão meios de refrigerar o ambiente onde vivem 
e conservar alimentos e remédios que necessitam 
para sobreviver.

Assinale a alternativa que indica a causa de problemas, 
como o relatado no texto, que poderão ocorrer nos 
próximos anos.

a. Check-square O crescente aquecimento global.
b. SQUARE O contínuo esfriamento do planeta.
c. SQUARE A queda na produção de gases nobres como o 

CO2.
d. SQUARE As fraturas na crosta terrestre que aumentam a 

atividade vulcânica.
e. SQUARE A diminuição da camada da atmosfera que 

produz o efeito estufa.

10. Assinale a alternativa que indica os países gover-
nados por, respectivamente, Vladimir Putin, Donald 
Trump e Emmanuel Macron.

a. SQUARE União Soviética, Estados Unidos e França
b. SQUARE Inglaterra, Rússia e França
c. SQUARE Rússia, Inglaterra e Canadá
d. Check-square Rússia, Estados Unidos e França
e. SQUARE União Europeia, Países Baixos e Canadá

5. Observe as frases.

1. O menino, dono da bola, colocou um aviso na 
porta de sua casa: “Não perturbe-me, quero 
jogar sozinho!”

2. O treinador olhava à meninada decepcionada 
e sentia-se triste.

3. Havia meninos que compartilhavam da tris-
teza que reinava na vila.

4. Depois, o garoto já sentia menas raiva da 
turma.

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Na frase 1, o termo entre vírgulas é um vocativo, 
por isso o uso dessa pontuação.

b. SQUARE Na frase 1, o aviso colocado na porta do 
menino está escrito de acordo com a norma 
culta.

c. Check-square A frase 3 está correta.
d. SQUARE Na frase 3, há dois erros de concordância verbal.
e. SQUARE Na frase 4, a palavra sublinhada refere-se a 

“garoto” e, por isso, deveria ser “menos”. Caso no 
lugar de “garoto” fosse “garota”, a sua concor-
dância estaria correta.

Temas de Atualidade 5 questões

6. A construção de uma estrada teve grande impor-
tância para o início do povoamento de Rio das Antas. 
Qual?

a. SQUARE BR 116.
b. SQUARE Caminho de Lages.
c. SQUARE Caminho dos Tropeiros.
d. SQUARE Estrada de Ferro Paraná-Santa Catarina.
e. Check-square Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande (do Sul).

7. Fato da História de Santa Catarina que deixou mar-
cas na cidade.

a. SQUARE Revolta dos Bôeres
b. SQUARE Revolução de 1932
c. Check-square Guerra do Contestado
d. SQUARE Invasão espanhola de 1777
e. SQUARE Fundação da República Juliana
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Informática 5 questões

11. Quando se cola um conteúdo de outro programa 
(software) em um documento do MS Word do Office 
365, qual o comportamento padrão, da instalação 
padrão, do MS Word com relação à formatação do 
documento?

a. SQUARE Colar somente texto.
b. SQUARE Usar estilos do Destino.
c. Check-square Manter a formatação original.
d. SQUARE Perguntar ao usuário o que deseja fazer.
e. SQUARE Fazer correspondência com a formatação de 

destino.

12. Assinale a alternativa que contém uma forma 
válida de inserir uma coluna em um documento do 
MS Word 2013 Professional Plus em português, de 
modo que o documento contenha duas colunas.

a. SQUARE Através da guia Inserir  Coluna de texto
b. SQUARE Através da guia Inserir  Tabela
c. SQUARE Através da guia Layout da Página  Orientação 

 Duas colunas
d. SQUARE Através da guia Exibição  Exibir o texto em 

colunas
e. Check-square Através da guia Layout da Página  Quebras  

Coluna

13. Assinale a alternativa que indica a função do MS 
Excel 2013, em português, que remove todos os espa-
ços de texto exceto os espaços simples entre palavras:

a. SQUARE TEXTO
b. SQUARE ESPAÇOS
c. SQUARE CORRIGIR
d. Check-square ARRUMAR
e. SQUARE REMOVER.ESPAÇOS

14. Sobre o MS PowerPoint para Office 365 em portu-
guês, considere as seguintes afirmativas.

1. Uma apresentação pode conter somente um 
único slide mestre, que pode ser personali-
zado de modo individual para cada slide da 
apresentação.

2. Para padronizar as fontes e imagens de fundo, 
por exemplo, de modo que os slides da apre-
sentação contenham a mesma formatação, 
pode-se editar o slide mestre da apresentação.

3. O PowerPoint permite alternar entre slides em 
formato Paisagem e Retrato de forma nativa, 
em uma mesma apresentação. Basta configu-
rar a página de cada slide individualmente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

15. Assinale a alternativa correta sobre o MS Edge.

a. SQUARE Não possui o recurso de preenchimento auto-
mático de formulários da web.

b. Check-square Possui o recurso de preenchimento automático 
de formulários, que deve ser ativado através 
do botão Mais Ações  Configuração  Exibir 
Configurações Avançadas  Salvar entradas de 
formulário.

c. SQUARE Possui o recurso de preenchimento automá-
tico de formulários, que é ativado por padrão 
e pode ser desativado através do botão Mais 
Ações  Configuração  Exibir Configurações 
Avançadas  Desativar entradas de formulário.

d. SQUARE Possui o recurso de preenchimento automático 
de formulários mediante a entrada de uma 
senha configurada pelo usuário toda vez que 
vai preencher algum formulário.

e. SQUARE Possui o recurso de preenchimento automático 
de formulários, que é ativado por padrão. Não 
possui suporte, contudo, ao preenchimento 
automático de senhas ou de dados de cartão 
de crédito.
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Legislação Municipal 5 questões

16. De acordo com a Lei Complementar 03/1993, é 
correto afirmar que:

a. SQUARE Não há previsão legal para o exercício gratuito 
de cargos públicos.

b. SQUARE Os vencimentos relativos aos cargos públicos 
serão pagos pelo Poder Legislativo Municipal.

c. SQUARE Os cargos públicos não serão acessíveis a todos 
os brasileiros e serão criados por Decreto.

d. Check-square Cargo público é o conjunto de atribuições e res-
ponsabilidades previsto na estrutura organiza-
cional que deve ser cometido a um funcionário.

e. SQUARE Os cargos públicos, acessíveis a todos, serão 
criados por Portarias do Poder Executivo e com 
vencimentos arcados pelo Poder Público.

17. De acordo com a Lei Complementar 03/1993, e 
suas alterações, é correto afirmar que:

a. SQUARE O funcionário terá acréscimo de 50% em sua 
remuneração, quando o trabalho for prestado 
em domingo ou feriado.

b. SQUARE Ao servidor investido em cargo em comissão 
o percentual será de 100% em relação à hora 
normal, quando o trabalho é executado de 
segunda a sábado.

c. Check-square O funcionário investido em cargo efetivo terá o 
serviço extraordinário remunerado com acrés-
cimo de 50% em relação à hora normal de tra-
balho, quando executado de segunda a sábado.

d. SQUARE Para os efeitos do Adicional por Serviço Extraor-
dinário, serão remunerados os períodos em que 
o servidor estiver no descanso para o almoço.

e. SQUARE Para o cômputo do valor do Adicional por Ser-
viço Extraordinário, serão considerados remu-
nerados os períodos horários em que o servidor 
estiver no almoço, jantar e pernoite.

18. Assinale a lternativa correta, conforme a 
legislação.

a. Check-square Quando servidor municipal lotado em cargo 
efetivo for nomeado para exercer o cargo 
comissionado de Secretário Municipal (Agente 
Político), o mesmo deverá fazer a opção pelo 
vencimento do cargo efetivo ou pelo subsídio.

b. SQUARE As reposições e indenizações devidas ao Erá-
rio serão descontadas em parcelas trimestrais 
não excedentes a 50% da remuneração do 
funcionário.

c. SQUARE O funcionário em débito com o Erário que for 
demitido ou exonerado terá o prazo de 30 dias 
para quitá-lo.

d. SQUARE Mesmo com mandado judicial, nenhum des-
conto incidirá sobre a remuneração ou provento.

e. SQUARE Remuneração é o vencimento do cargo, sem as 
vantagens pecuniárias, permanentes ou tem-
porárias, estabelecidas em lei.

19. Considerando a legislação em vigor referente à 
matéria, pode-se assegurar que:

a. SQUARE Uma Portaria Executiva fixará o valor dos venci-
mentos dos cargos efetivos.

b. Check-square O servidor designado para o exercício da fun-
ção gratificada perceberá a gratificação cumu-
lativamente com os vencimentos de seu cargo 
efetivo.

c. SQUARE As gratificações concedidas para a Chefia de 
Seção e Secretaria da Junta de Serviço Militar 
poderão ser cumulativas.

d. SQUARE A gratificação concedida pelo exercício da 
Chefia de Turma poderá ser cumulada apenas 
com a gratificação de Secretaria Executiva de 
Conselho.

e. SQUARE Podem ser cumuladas as gratificações ao fun-
cionário que exercer a Chefia de Seção e a Che-
fia de Turma.
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20. Sobre a nomeação, de acordo com a legislação 
que rege a matéria:

a. SQUARE Será em caráter efetivo para cargos de confiança 
de Secretário Municipal (Agentes Políticos).

b. SQUARE Será em comissão, quando se tratar de cargo 
isolado da carreira.

c. SQUARE A nomeação para cargo da carreira será de livre 
exoneração.

d. SQUARE A designação para cargos de confiança 
depende de prévia habilitação em concurso 
público de provas.

e. Check-square A nomeação se dará em comissão, para cargos 
de confiança, de livre nomeação e exoneração, 
e em caráter efetivo, quando se tratar de cargo 
isolado na carreira.

Conhecimentos Específicos 15 questões

21. Assinale a frase correta quanto ao uso dos prono-
mes de tratamento e da crase.

a. SQUARE Sabemos que Vossa Senhoria conheceis bem o 
projeto que ora vos trago para vossa análise.

b. SQUARE Digníssimo Senhor Juiz, solicito vossa assina-
tura neste documento que será encaminhado à 
mesa diretora dos trabalhos da Assembleia do 
próximo dia 21.

c. SQUARE No Ofício 23/DG, lia-se claramente: “Refiro-me à 
Vossa Senhoria, senhor Vereador, no intuito de 
solicitar sua atenção ao processo em análise”.

d. Check-square A senhora Maria Gomes, que ocupava a Pre-
feitura daquela cidade, recebeu uma nota da 
qual eu destaco para reflexão, neste espaço, a 
seguinte frase: “Vossa Excelência parece can-
sada, depois da maratona à qual se submeteu 
neste mês”…

e. SQUARE A saudação daquele Ofício emocionou a todos. 
Ela dizia: “Assim, conto com a galhardia de 
Vossa Excelência, no vosso despacho em prol 
desta Instituição que tanto trabalha para o 
bem do país”.

22. Assinale a alternativa com redação adequada, 
observando-se a norma culta exigida na redação de 
correspondências oficiais.

a. SQUARE É tempo das secretárias unirem-se em prol das 
causas próprias.

b. Check-square Conforme divulgado na Circular 25, haverá reu-
niões quinzenais até que o PPP seja concluído.

c. SQUARE O projeto foi aprovado pelo Conselho. Depois 
de tramitar por várias instâncias.

d. SQUARE Pelo Memorando 015, do Gabinte da Direção, 
recomendou-se aos professores economizar giz 
e que criassem formas alternativas para minis-
trarem suas aulas.

e. SQUARE Professor e orientador desentenderam-se por 
causa de sua atitude perante os alunos.

23. Sobre Memorando, assinale a alternativa correta.

a. Check-square É uma correspondência eminentemente 
interna.

b. SQUARE O Memorando não pode ser enviado de um 
emissor com cargo hierarquicamente inferior 
ao do destinatário.

c. SQUARE Os despachos ao Memorando são feitos 
somente em folhas separadas e que devem ser 
a ele anexadas.

d. SQUARE O Memorando segue o modelo “padrão ofício”, 
em toda a sua forma e estrutura.

e. SQUARE É obrigatório datar o Memorando e esse regis-
tro deve ser feito no canto superior esquerdo 
do documento.

24. Complete a frase abaixo de acordo com a Lei 
8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

Considera-se criança, a pessoa até     anos de 
idade           , e adolescente aquela 
entre        anos de idade.

a. SQUARE 12 • completos • 14 e 21
b. SQUARE 14 • completos • 16 e 18
c. Check-square 12 • incompletos • 12 e 18
d. SQUARE 13 • incompletos • 14 e 21
e. SQUARE 14 • incompletos • 16 e 21
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28. De acordo com o Arquivo Nacional, o “Conjunto 
de documentos produzidos e acumulados por uma 
entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou famí-
lia, no desempenho de suas atividades, independente-
mente da natureza do suporte”, é o conceito de:

a. SQUARE Suporte.
b. SQUARE Documento.
c. SQUARE Microfilmagem.
d. SQUARE Informação.
e. Check-square Arquivo.

29. O espaço físico destinado a abrigar um arquivo 
exige cuidados importantes que visam à conservação 
do acervo. Dentre esses cuidados podem-se destacar:

1. Controle de luz.
2. Controle de umidade e temperatura.
3. Manutenção dos documentos na água para 

soltar as colas.
4. Proteção contra poeira e gases.
5. Laminação dos documentos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

30. Documentos com alta frequência de uso e que 
devem ser mantidos na área de trabalho, constituem 
arquivo:

a. SQUARE Permanente.
b. SQUARE Sigiloso.
c. SQUARE Restrito.
d. Check-square Corrente.
e. SQUARE Intermediário.

25. Os currículos da educação infantil, do ensino fun-
damental e do ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características regio-
nais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
dos educandos.

De acordo com a Lei 9.394, de 20 de setembro de 
1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
a educação física, integrada à proposta pedagógica da 
escola, é componente curricular obrigatório da educa-
ção básica, sendo sua prática facultativa ao aluno:

a. SQUARE que não tenha prole.
b. SQUARE que não estiver prestando serviço militar inicial.
c. SQUARE que cumpra jornada de trabalho igual ou supe-

rior a 4 horas.
d. SQUARE maior de 18 anos de idade.
e. Check-square maior de 30 anos de idade.

26. De acordo com a Lei 9.394, de 20 de setembro de 
1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
a Educação Infantil terá controle de frequência pela 
instituição de educação pré-escolar, exigida a frequên-
cia mínima de:

a. Check-square 60% do total de horas.
b. SQUARE 65% do total de horas.
c. SQUARE 70% do total de horas.
d. SQUARE 75% do total de horas.
e. SQUARE 80% do total de horas.

27. A Tabela de Temporalidade de documentos é o 
instrumento arquivístico que determina:

a. SQUARE Os níveis de descrição dos documentos 
arquivísticos.

b. SQUARE A integridade, a autenticidade e a confidenciali-
dade do documento digital.

c. Check-square Os prazos de guarda, transferência, recolhi-
mento e eliminação de documentos.

d. SQUARE O estágio de preparação e transmissão de 
documentos.

e. SQUARE A classificação dos documentos nos diferentes 
graus de sigilo.
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33. A gestão de documentos compreende três macro 
etapas denominadas: produção, utilização e conser-
vação e destinação. Assinale a opção que se refere à 
etapa de produção:

a. SQUARE Eliminação periódica dos documentos sem 
valor de guarda permanente, transferências e 
recolhimentos.

b. SQUARE Avaliação das séries de valor permanente para 
os arquivos.

c. SQUARE Implantação dos sistemas de arquivos e de 
recuperação da informação.

d. Check-square Controle e criação de documentos, através da 
elaboração e gestão de formulários.

e. SQUARE Manutenção de sistemas de documentos vitais 
à administração e uso de automação e repro-
grafia nestes processos.

34. Os processos administrativos, desde o seu recebi-
mento, passam por consecutivas etapas até chegarem 
ao cumprimento de sua função administrativa, o que 
se convencionou chamar de:

a. SQUARE Arquivo.
b. SQUARE Protocolo.
c. Check-square Tramitação.
d. SQUARE Empréstimo.
e. SQUARE Classificação.

35. É o serviço de armazenamento e preservação de 
informações, por meio da captação das imagens dos 
documentos por processo fotográfico.

Este conceito se refere à:

a. SQUARE Migração.
b. SQUARE Emulação.
c. SQUARE Conversão.
d. SQUARE Encapsulação.
e. Check-square Microfilmagem.

31. O serviço de protocolo de uma instituição com-
preende as seguintes atividades:

1. O recebimento, o registro e a classificação de 
documentos.

2. A elaboração da Tabela de Temporalidade e 
Destinação dos documentos.

3. A distribuição, o controle da tramitação e a 
expedição de documentos.

4. A restauração dos documentos danificados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

32. O tipo documental é a divisão de espécie docu-
mental que reúne documentos por suas características 
comuns no que diz respeito à fórmula diplomática, 
natureza de conteúdo ou técnica do registro.

Identifique os itens que apresentam exemplos de 
tipos documentais:

1. Planilha contábil, planta arquitetônica, reque-
rimento de auxílio-doença.

2. Ata, relatório, inventário analítico, atestado de 
saúde, contrato.

3. Nota promissória, portaria, correspondência, 
declaração, ofício, parecer.

4. Memorando de exportação, certidão de casa-
mento, recibo de pagamento.

5. Protocolo, laudo veicular, circular, certidão, 
declaração de imposto de renda.

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE São corretos apenas os itens 1 e 2.
b. Check-square São corretos apenas os itens 1 e 4.
c. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretos apenas os itens 2, 3 e 5.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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