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DIREITO 
Professor Rafael Barreto, do Instituto IOB 
 
Julgue o item abaixo, que trata da ordem social. 
 
01- A Constituição Federal de 1988 (CF) não reconhece aos índios a propriedade sobre as 
terras por eles tradicionalmente ocupadas. 
 
Comentário: Certo. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são previstas como bens 
da União (art. 20, XI), logo, não podem ser de propriedade dos índios. Vale destacar que a 
constituição, no art. 231, reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, consagrando o instituto do indigenato, mas aí não se confere a eles 
propriedade sobre tais terras. 
 
Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes, à luz da CF. 
 
02- Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à 
pessoa do impetrante ou à de terceiros, constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público. 
 
Comentário: Errado. O habeas data, previsto no art. 5º, XLLII, é para assegurar o 
conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, não servido para buscar 
informações relativas a terceiros. 
 
03- São privativos de brasileiro nato os cargos de ministro de Estado da Defesa, ministro de 
Estado da Fazenda e de oficial da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. 
 
Comentário: Errado. Os cargos privativos de brasileiro nato estão listados no art. 12, § 3º da 
constituição e ali não se incluiu o cargo de Ministro de Estado da Fazenda. Quanto aos demais 
cargos mencionados na questão, são sim privativos de brasileiros natos.  
 
Com fundamento nas regras estabelecidas na CF quanto à defesa do Estado e das instituições 
democráticas, julgue os itens que se seguem. 
 
04- A Polícia Federal tem competência constitucional para prevenir e reprimir, com 
exclusividade, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho. 
 
Comentário: Errado. Conforme o art. 144, § 1º, II da Constituição, a atuação da Polícia Federal 
em tal situação é feita sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas 
respectivas áreas de competência. 
 

ARQUIVOLOGIA 
Professor Geraldo Pimenta, do Instituto IOB 
 
Acerca de arquivologia, julgue os itens a seguir. 
 
05- O documento de arquivo somente adquire sentido se relacionado ao meio que o produziu, 
e o seu conjunto tem de retratar a estrutura e as funções do órgão que acumulou esse 
documento. 



 
Comentário: Certo. Os documentos de arquivos estão estritamente vinculados aos objetivos 
imediatos e relacionados ao meio que os produziu, para os quais foram produzidos e recebidos 
no cumprimento de atividades fim e meio e que se conservam junto aos órgãos produtores em 
razão de sua vigência e da frequência com que são por eles consultados,sendo assim, esse 
conjunto de documentos deverá retratar a estrutura e funções do órgão que acumulou.  
 
06- O princípio de respeito aos fundos é fundamental para a ordenação dos acervos 
arquivísticos de terceira idade, o que torna evidente que a estrutura e o funcionamento da 
administração são os elementos que guiam o arranjo dos documentos. 
 
Comentário: Certo. O princípio de respeito aos fundos visa fixar a identidade dos documentos 
relativa a seu produtor. Os documentos devem ser observados e organizados segundo a 
competência e às atividades da instituição ou pessoa produtora. Os arquivos originários de 
uma instituição ou de uma pessoa devem manter individualidade, não sendo misturados aos de 
origem diversa. 
 
07- A instabilidade institucional, uma das principais características da administração pública 
brasileira, geralmente motivada pela fusão, separação, extinção e criação de órgãos públicos, 
enseja uma série de problemas para a gestão dos arquivos desses órgãos. Para lidar com 
esses problemas, o princípio da pertinência é o conceito adequado. 
 
Comentário: Errado. Na atual conjuntura, a sobriedade nas reformas institucionais é tanto 
mais indeclinável porque, sobre serem exigidas medidas de ordem econômica e social, 
corretivas de disparidades injustas, ocorre que a Nação vive em transição de princípios básicos 
há 50 anos, mas a arquivologia não perde o sentido quanto disciplina que tem como objetivo a 
gestão de documentos, busca-se sempre a estabilidade política e institucional principalmente 
da administração pública, o princípio correto seria o da territorialidade levando em conta a 
jurisdição a que pertence cada documento de acordo com a área territorial, a esfera de poder e 
o âmbito administrativo, onde foi produzido e recebido (nacional, regional e institucional).  
 
08- Um dos critérios para que uma instituição pública ou privada constitua um fundo de arquivo 
é possuir atribuições precisas e estáveis, definidas por um texto com valor legal ou 
regulamentar. 
 
Comentário: Certo. Tanto as instituições públicas e privadas devem adotar a gestão de 
documentos como critério e organização dos seus atributos, sendo assim a gestão de 
documentos é todo conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes a sua produção 
(do documento), tramitação , uso avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, 
visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.” Lei n.8159/1991, que 
define o texto com valor legal que a regulamenta.  
    
09- O tamanho do acervo documental e a sua complexidade definem se o fundo de arquivo de 
uma instituição pública ou privada é um fundo fechado ou aberto. 
 
Comentário: Errado. A arquivologia não é uma ciência que dimensiona seus objetivos pelo 
tamanho de acervo documental e nem tão pouco vê como complexa a rotina arquivista, mesmo 
por que as definições corretas de fundo aberto são os quais podem ser acrescentados novos 
documentos em função do fato de a entidade produtora continuar em atividade. Enquanto que 
fundo fechado é o que não recebe acréscimo de documentos, em função de a entidade 
produtora não se encontrar mais em atividade. 
 
A respeito do gerenciamento da informação e da gestão de documentos, julgue os itens 
seguintes. 
 
10- As informações contidas nos documentos de arquivo são produzidas no ambiente interno 
da organização ou são recebidas do ambiente externo e têm uma relação direta ou indireta 
com a missão dessa organização. 
 



Comentário: Certo. Como foi explicado na questão de número 5, cabe aqui também ressaltar 
mais uma vez os objetivos dos arquivos correntes por que os mesmos estão estritamente 
vinculados aos objetivos imediatos e relacionados ao meio que os produziu, tanto interno como 
para os quais foram produzidos e recebidos no cumprimento de atividades fim e meio e que se 
conservam junto aos órgãos produtores em razão de sua vigência e da frequência com que são 
por eles consultados, sendo assim, esse conjunto de documentos deverá retratar a estrutura e 
funções do órgão que acumulou, tendo assim uma relação direta ou indireta com a missão 
dessa organização.  
 
11- A teoria dos valores de documentos, concebida por Schellenberg, apesar da sua 
importância para a avaliação de documentos, não permite definir se o documento é da fase 
corrente, da intermediária ou da permanente. 
 
Comentário: Errado. Os valores dos documentos podem ser administrativos ou primários  pelo 
qual foi criado (todo documento nasce com um objetivo administrativo). É um valor temporário, 
ou seja, todo documento, em determinado momento de sua existência, perderá seu valor 
administrativo quando atingir todas as finalidades que se possam esperar do mesmo para o 
funcionamento da instituição (valor funcional), podendo estes se encontrarem nas fases 
correntes ou intermediárias. E quando sua valoração for secundária, definindo-se assim como 
permanente, portanto a valoração permite definir se o documento é dessas fases citadas.  
 
12- Uma das funções do diagnóstico da situação arquivística é reunir informações suficientes 
para a elaboração do código de classificação e da tabela de temporalidade de documentos de 
arquivo. 
 
Comentário: Certo. Reunindo-se as informações suficientes podendo assim identificar 
problemas ou falhas como nos procedimentos administrativos que resultam na falta de 
eficiência do arquivo e propor mudanças necessárias para a melhoria das falhas apresentadas, 
bem como a elaboração do código de classificação e da tabela de temporalidade de 
documentos de arquivo. 
 
13- Documentos de arquivo produzidos ou recebidos por uma instituição pública ou privada, 
com valor administrativo, legal ou fiscal, considerados como parte do arquivo intermediário 
dessa instituição, são também considerados de valor secundário. 
 
Comentário: Errado. O documento, ao perder seu valor administrativo, pode ou não adquirir 
valor secundário, e uma vez tendo-o adquirido, este se torna definitivo, ou seja, o documento 
jamais o perderá. Obs: enquanto o documento tiver valor administrativo, ele será arquivado em 
uma instituição que aplique a Teoria das 3 Idades nas fases correntes ou intermediárias 
(jamais será eliminado ou destruído). 
 
14- O protocolo é a porta de entrada e de saída dos documentos de uma instituição e, por suas 
características, faz parte das atividades dos arquivos correntes. 
 
Comentário: Certo. Pode ser visto dessa maneira como a porta de entrada e saída 
principalmente porque é todo o conjunto de operações visando ao controle dos documentos 
que ainda tramitam no órgão, de modo a assegurar a imediata localização e recuperação dos 
mesmos, garantindo, assim, o acesso à informação. 
    
15- O acesso aos documentos recolhidos ao arquivo permanente, por natureza, é restrito, e 
esses documentos podem ser consultados apenas com autorização da instituição que os 
acumulou. 
 
Comentário: Errado. Os documentos públicos devem ser reconhecidos por lei como 
propriedade pública. O direito a tais documentos será exclusivamente do governo que os criou 
e serão conservados para a perpetuidade. 
 
Acerca das tipologias documentais e dos suportes físicos, julgue os próximos itens. 
 
16- Ofícios, memorandos, cartas, telegramas e e-mails são tipologias documentais. 



 
Comentário: Errado. Tipologia documental é o nome dado ao estudo que, ultrapassando a 
análise da configuração e autenticidade dos documentos, procura compreendê-los como 
componentes de conjuntos orgânicos, buscando a contextualização nas atribuições, 
competências, funções e atividades da entidade que os produziu ou acumulou, portanto, 
ofícios, memorandos, cartas, telegramas e e-mails são espécies documentais.  
 
17- Documentos iconográficos são aqueles em formatos e dimensões variáveis, com 
representações geográficas, arquitetônicas ou de engenharia. 
 
Comentário: Errado. Documentos iconográficos são documentos contendo imagens estáticas 
(fotografias, diapositivos, desenhos, o conceito acima refere-se aos documentos cartográficos.  
 
18- A microfilmagem é grande aliada da redução de espaço ocupado pelos documentos 
arquivísticos em papel, bem como da preservação dos documentos originais. Entretanto, no 
caso dos documentos considerados de valor permanente, a microfilmagem não permite a 
eliminação dos documentos originais. 
 
Comentário: Certo. É um sistema de gerenciamento e preservação de informações, mediante 
a captação das imagens de documentos por processo fotográfico, sendo juridicamente 
amparado e nem sempre será permitida a eliminação de documentos em fase de tramitação e 
estudo, depois de efetivada a microfilmagem, principalmente aqueles de valoração secundária, 
ou seja, histórica. 
 
19- Uma base de dados desenvolvida em uma instituição pública com vistas a atender, 
racionalizar e implementar uma de suas funções deve ser considerada como parte dos 
arquivos dessa instituição. 
 
Comentário: Certo. Uma base de dados é considerada como parte de um arquivo de uma 
instituição como um workflow ou o GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), que  é um 
sistema que permite dizer exatamente onde está cada documento que tramita dentro da sua 
organização. Consiste em um gerenciamento eletrônico de qualquer processo de informação 
de uma empresa, gerando ao usuário rotinas e ações pré-definidas, de forma organizada e 
com monitoramento automático dos fluxos dos documentos através dos diferentes 
departamentos da organização. 
 
20- A luz solar, o ar seco, a elevada umidade, o mofo, as grandes variações de temperatura e a 
poeira são, a médio e longo prazos, prejudiciais à conservação dos documentos. 
 
Comentário: Certo. A escolha do local adequado para o arquivo deve considerar vários fatores 
ambientais. A esse respeito, não devem utilizar instalações do arquivo em ambientes que 
receberam a luz direta do Sol para evitar a formação e a proliferação de fungos. Quanto às 
instalações físicas da unidade de arquivo, devem ser evitados locais com umidade e com ar 
seco. 
 

INFORMÁTICA 
Professora Ana Lucia, do Instituto IOB 
 

 
 
A figura acima mostra a parte superior de uma janela do Internet Explorer 7 (IE7), em execução 
em um computador com sistema operacional Windows Vista, em que a página da Web 
http://www.google.com.br está sendo acessada. Com relação a essa janela, ao IE7 e a 
conceitos de Internet, julgue os itens que se seguem. 
 



21- Ao se clicar o botão , a página que estiver sendo exibida no navegador passará a ser 
a página inicial do IE7 sempre que este navegador for aberto.  
 
Comentário: Errado. E mais, volta à página inicial que está configurada em opções da internet, 
no menu ferramentas.  
 
22- O Google é um instrumento de busca que pode auxiliar a execução de diversas atividades, 
como, por exemplo, pesquisas escolares.  
 
Comentário: Certo. E mais, o motor de busca do Google na web é o serviço mais popular da 
companhia e o site mais acessado do mundo. De acordo com pesquisa de mercado publicado 
pela comScore, em novembro de 2009, o Google era o motor de busca dominante no mercado 
dos Estados Unidos, com uma quota de mercado de 65,6%. O Google indexa trilhões de 
páginas web, de modo que os usuários podem pesquisar as informações que quiser através do 
uso de palavras-chave e operadores. Apesar de sua popularidade, tem recebido críticas de 
várias organizações. Em 2003, o The New York Times se queixou de indexação do Google, 
alegando que o cache de conteúdo do Google em seu site violava os seus direitos 
autorais sobre o conteúdo. Neste caso, o Tribunal Distrital de Nevada decidiu em favor do 
Google nos casos Field v. Google e Parker v. Google. Além disso, a publicação 2600: The 
Hacker Quarterly compilou uma lista de palavras que a nova ferramenta de pesquisa 
instantânea do gigante da web não irá procurar. O site "Google Watch" também criticou os 
algoritmos do PageRank , do Google, dizendo que eles discriminam novos sites e favorecem 
os já estabelecidos, também foram feitas acusações sobre as conexões entre a Google, 
a NSA e a CIA. Apesar das críticas, o motor de pesquisa básica já se espalhou para serviços 
específicos também, incluindo um motor de busca de imagens, os sites de busca Google 
News, Google Maps e muito outros. No início de 2006, a companhia lançou o Google Video, 
que permite que os usuários carreguem, pesquisem e vejam vídeos da internet.  Em 2009, no 
entanto, os uploads para o Google Video foram interrompidos para que o Google pudesse se 
concentrar mais no aspecto da busca do serviço. A empresa também desenvolveu o Google 
Desktop, uma aplicação de pesquisa de desktop usada para procurar por arquivos locais 
de computador. O desenvolvimento mais recente do Google em busca é a sua parceria com 
o United States Patent and Trademark Office para criar o Google Patents, que permite livre 
acesso à informação sobre patentes e marcas. 
 
Julgue os itens a seguir, acerca de hardware e de software usados em computadores pessoais. 
 
23- ROM é um tipo de memória não volátil, tal que os dados nela armazenados não são 
apagados quando há falha de energia ou quando a energia do computador é desligada.  
 
Comentário: Certo. E mais:  
ROM (Memória Somente de Leitura) 

 Memória Interna, dentro da C.P.U; 

 Também conhecida como: do fabricante ou estática; 

 Os dados estão gravados nela, processo feito em laboratório, portanto, não se perde 
quando o computador é desligado; 

 Se subdivide PROM (Memória Somente de Leitura Programada), EPROM (Memória 
Somente de Leitura Programada Apagável) e EEPROM (Memória Somente de Leitura 
Programada Apagável Eletronicamente). 

 
24- Existem dispositivos do tipo pendrive que possuem capacidade de armazenamento de 
dados superior a 1 bilhão de bytes. Esses dispositivos podem comunicar-se com o computador 
por meio de porta USB. 
 
Comentário: Certo. E mais, pendrive ou Memória USB Flash Drive é um dispositivo de 
memória constituído por memória flash. A velocidade de transferência de dados pode variar 
dependendo do tipo de entrada, sendo a mais comum a USB 2.0 e a mais recente a USB 3.0. 
Adicionalmente, tornaram-se comuns computadores sem drives de disquete. Portas USB, por 
outro lado, estão disponíveis em praticamente todos os computadores e notebooks. Os drives 
flash utilizam o padrão USB mass storage ("armazenamento de massa USB", em português), 



nativamente compatível com os principais sistemas operacionais, como o Windows, o Mac OS 
X, o Linux, entre outros. Em condições ideais, as memórias flash podem armazenar informação 
durante dez anos. 
 

 
 
Julgue o item a seguir, considerando a figura acima, que mostra uma planilha em edição no 
Excel 2002, com uma lista de preços unitários de mesas e cadeiras, bem como a quantidade a 
ser adquirida de cada item. 

25- Ao se clicar a célula C3 e, em seguida, se clicar o botão , a célula B3 será 

selecionada. Comentário: Errado. O botão  desfaz a ação. 
 
Com relação à Internet, julgue o item abaixo. 
 
26- Na tecnologia TCP/IP, usada na Internet, um arquivo, ao ser transferido, é transferido 
inteiro (sem ser dividido em vários pedaços), e transita sempre por uma única rota entre os 
computadores de origem e de destino, sempre que ocorre uma transmissão.  
 
Comentário: Errado. E mais, TCP desmonta e monta os pacotes (dados) a serem enviados. O 
IP encaminha os pacotes (dados) na rede e endereça os computadores; os protocolos TCP/IP 
proveem recursos para transmissão de mensagens entre equipamentos dispersos dentro de 
uma ou mais redes e podem ser implementados sobre várias tecnologias de rede, como frame-
relay, ATM, Ethernet e outras. 
 
 



 
 
Considerando a figura acima, que apresenta o esquema de uma rede de computadores 
conectada à Internet, na qual se destacam elementos nomeados de #1 a #10, julgue os itens a 
seguir, a respeito de redes de computadores, segurança de redes e segurança da informação. 
 
27- Caso uma aplicação em execução no elemento #10 envie com sucesso um pedido http 
para um servidor web em funcionamento em #6 e receba como resposta uma página HTML 
com centenas de kilobytes, o fluxo de pacotes estabelecido entre os dois hosts será filtrado 
obrigatoriamente pelo dispositivo #3.  
 
Comentário: Errado. E mais, não há nenhuma informação disponível no esquema de rede 
apresentado. 
 
28- O endereço IP 10.0.0.253 deve ser usado na URL inserida em um browser em 
funcionamento em #10 para viabilizar a comunicação entre esse browser e um servidor http em 
funcionamento na porta 80 do dispositivo #7, caso não seja possível usar um servidor de DNS 
em #10.  
 
Comentário: Errado. E mais, deveria ser usado só o servidor DNS. 
 
29- Se uma aplicação cliente de correio eletrônico, em funcionamento em #5, recupera o 
conjunto de e-mails de um usuário de serviço de e-mail do tipo POP3 localizado em #10, então 
o fluxo de pacotes UDP deve ser estabelecido entre esses computadores.  
 
Comentário: Errado. E mais, o protocolo POP3 não utiliza só o UDP como protocolo de 
transporte e sim TCP/UDP. 
 
Com relação a bancos de dados e processos de informação, julgue os itens seguintes. 
 
30- O uso de chaves estrangeiras em bancos de dados que adotam modelos relacionais 
permite que o fortalecimento da característica de integridade de dados seja melhor do que o 
das características de confidencialidade, autenticidade e disponibilidade de dados e 
informações.  
 
Comentário: Certo. E mais, Chave Estrangeira – Chave primária de uma tabela, definida na 
mesma tabela ou em outra, como uma coluna não-chave primária. É o elo que mantém unidos 
os objetos de dados existentes em um banco de dados. 
 



31- O ciclo de vida da informação em uma organização pode corresponder às seguintes fases: 
criação e recebimento; distribuição; uso; manutenção; e descarte.  
 
Comentário: Certo. E mais, a informação deve ser protegida durante todo seu ciclo de vida. 
Neste ciclo de vida os requisitos de segurança podem variar, e normalmente variam, devendo, 
portanto, ser investido esforço adequado à proteção que se fizer necessário em cada fase da 
vida da informação. Como exemplo podemos citar informações de um determinado produto, 
que durante sua fase de desenvolvimento tais informações devem ser tratadas como 
confidenciais, devido sua natureza e dos investimentos que estão sendo feitos para o 
desenvolvimento do produto. Após o término do desenvolvimento, se for o caso, realiza-se o 
registro da patente, momento em que boa parte das informações do produto passam a ser 
públicas. Neste caso, não faria mais sentido continuar a tratar todas as informações do produto 
como confidenciais, podendo reduzir o investimento a partir da reclassificação dos mesmos, 
mantendo como confidenciais apenas aquelas que forem realmente necessárias. 
 

 
 
Considerando a figura acima, que apresenta uma janela com algumas informações da central 
de segurança do Windows de um sistema computacional (host) de uso pessoal ou corporativo, 
julgue os próximos itens, a respeito de segurança da informação. 
 
32- A atualização automática disponibilizada na janela exibida acima é uma função que está 
mais relacionada à distribuição de novas funções de segurança para o sistema operacional do 
que à distribuição de novos patches (remendos) que corrijam as vulnerabilidades de código 
presentes no sistema operacional.  
 
Comentário: Errado. E mais, a função da atualização automática está relacionada também à 
instalação de novos patches que corrijam as vulnerabilidades. 
 
33- Na figura acima, o firewall assinalado como ativado, em sua configuração padrão, possui 
um conjunto maior de regras para bloqueio de conexões originadas de fora do computador do 
que para as conexões originadas de dentro do computador.  
 
Comentário: Certo. E mais, Firewall - Baseado em filtragem de pacotes utiliza endereços IP e 
portas de acesso para, por meio de um conjunto de regras estabelecidas pelo administrador, 
bloquear ou permitir o tráfego entre duas redes.  
 



34- A configuração da proteção contra malwares exposta na figura indica que existe no host 
uma base de assinaturas de vírus instalada na máquina. 
 
Comentário: Errado. E mais, pela figura mostrada, o Windows não encontrou software de 
proteção contra vírus. 

 
GABARITO 
01 – C 
02 – E 
03 – E 
04 – E 
05 – C 
06 – C 
07 – E 
08 – C 
09 – E 
10 – C 
11 – E 
12 – C 
13 – E 
14 – C 
15 – E 
16 – E 
17 – E 
18 – C 
19 – C 
20 – C 
21 – E 
22 – C 
23 – C 
24 – C 
25 – E 
26 – E 
27 – E 
28 – E 
29 – E 
30 – C 
31 – C 
32 – E 
33 – C 
34 – E 

 


