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CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ – ESTADO DO PARANÁ. 
INTEGRANTE DO CONCURSO PÚBLICO DE Nº 001/2013. 

 

CARGO PÚBLICO:  ASSESSOR LEGISLATIVO.  
 

CADERNO DE PROVAS OBJETIVAS – INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS. 
 
Leia com atenção as instruções abaixo. 
• Ao receber este caderno de provas, somente o abra com autorização do Fiscal de Sala. 
• Verifique se o Cargo Público que consta no caderno de provas é o mesmo para o qual você se inscreveu.   
• O caderno de provas contém questões objetivas corretamente ordenadas de Língua Portuguesa (10) 

questões, Matemática (05) questões e Conhecimentos Específicos (25) questões.  
• Não deixe nenhuma das 40 (QUARENTA) questões em branco. 
• Caso o caderno de provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite a troca ao Fiscal de Sala. 
• Não haverá tempo adicional para a transcrição das respostas do caderno de provas no gabarito. 
• As provas constarão de questões objetivas de múltipla escolha. Cada questão apresenta 04 (quatro) opções 

de respostas, com apenas uma correta. 
• Durante a prova NÃO é permitido ao candidato: utilizar material de consulta, usar instrumentos auxiliares para 

cálculos; comunicar-se com outros candidatos e nem se levantar sem autorização do Fiscal de Sala. 
• O tempo disponível para responder as questões e preencher o gabarito é de 03 (três) horas. 
• Após o aviso de início das provas, o candidato só poderá deixar a sala de provas, depois de decorrido o tempo 

mínimo de 1h30m (uma hora e trinta minutos do início da mesma). 
• O candidato só poderá ausentar-se da sala de provas, com autorização do Fiscal de Sala e na companhia de 

um fiscal de pátio, em casos especiais. 
• O gabarito será o único documento válido para correção, onde consta, o cargo público e o mesmo número da 

ficha de identificação do candidato. 
• Fica proibido ao candidato de assinar e colocar o número de inscrição no gabarito. 
• Não será computada a questão que tenha mais de uma marcação no gabarito, emenda ou rasura, e somente 

será permitida marcação feita pelo próprio candidato. 
• O candidato que desejar interpor recurso contra as questões das provas objetivas disporá de 03 (três) dias 

úteis, a contar do dia da sua aplicação. O recurso deverá conter argumentação lógica e consistente, 
indicando, precisamente, a questão ou ponto sobre o qual versa a reclamação, e será apresentado na forma 
do ITEM 5.30 (do Regulamento Especial), direcionado ao Presidente da Comissão Examinadora. 

• Serão rejeitadas as revisões e/ou recursos que não estiverem redigidos a termo, bem como os requerimentos 
que forem apresentados fora do prazo e forma determinados. 

• Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões objetivas, porventura 
anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que não os obtiverem na correção inicial.  

• Em nenhuma hipótese haverá substituição do gabarito por erro do candidato. 
• Ao preencher o gabarito, o candidato deverá pintar o quadrado todo de cada questão.  
• Reserve pelo menos os vinte minutos finais para o preenchimento do gabarito, que deve ser feito com caneta 

esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta. 
• As bolsas, pastas, celulares desligados e outros objetos restantes, devem ser colocados em local indicado 

pelo Fiscal de Sala. Se algum candidato for flagrado portando algum dos objetos relacionados dentro da sala 
de provas, ainda que desligado, será automaticamente desclassificado do Concurso Público. 

• É proibido fumar na sala de aula, banheiros e nas demais dependências dos locais de provas. 
• Os Fiscais de Sala NÃO estão autorizados a emitir opinião e nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos 

das provas, cabendo única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir qual a resposta correta. 
• O caderno de provas poderá ser usado livremente para fazer rascunhos e cálculos. 
• Fica proibido ao candidato consumir qualquer alimento ou ingerir qualquer bebida, exceto água envasada em 

embalagem transparente sem qualquer rótulo ou inscrição. 
• Ao término das provas os envelopes serão fechados, lacrados e terão as assinaturas do fiscal de sala, dos 

três últimos candidatos e um dos membros da Comissão Especial do Concurso Público. 
• A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes instruções implicará a 

anulação da prova do candidato. 
• Os gabaritos com as devidas respostas das provas objetivas tornar-se-ão públicos, no primeiro dia útil, após a 

sua aplicação, no Painel de Editais, da Câmara Municipal e no site http://www.ruffoconcursos.com.br/ e 
publicado no primeiro dia útil no Jornal Umuarama Ilustrado.  

• Ao terminar as provas, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material recebido. O 
caderno de questões (provas) estará disponível no primeiro dia útil subsequente no site da empresa, num 
período de 30 dias: www.ruffoconcursos.com.br 
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Prova de Língua Portuguesa. 
 

“ Assovio” (Cecília Meireles) 
  
Ninguém abra a sua porta  
para ver que aconteceu:  
saímos de braço dado,  
a noite escura mais eu.  
  
E ela não sabe o meu rumo,  
eu não lhe pergunto o seu:  
não posso perder mais nada,  
se o que houve já se perdeu.  
  
Vou pelo braço da noite,  
levando tudo o que é meu:  
- a dor que os homens me deram,  
e a canção que Deus me deu.  
 
 
1- O título da poesia “Assovio”, de Cecília Meireles, nos revela: 
A) Aquilo que é efêmero, breve, musicalizado, harmonioso, como a canção e a própria vida. 
B) Aquilo que é real, musicalizado, vívido, como a canção e a própria vida. 
C) Aquilo que é triste, que não cabe em si, que se perde como a canção e a própria vida. 
D) Aquilo que é musicalizado, cantado, harmonioso e ao mesmo tempo infeliz, como a canção 

e a própria vida. 
 
2- O elemento da natureza “noite”, que aparece na poesia simboliza a real companhia da 
poetisa, que se contenta com a mesma, porque ambas: 
A) Discutem muito sobre o passado, o presente e o futuro. 
B) Discutem sobre o passado da poetisa. 
C) Não discutem, não falam sobre o passado, o presente e o futuro. 
D) Não discutem, não falam sobre o passado, e sim sobre o presente. 
 
3- No período: “Eles estavam com muita pressa. Preferiram não entrar.”, temos a 
seguinte figura de linguagem: 
A) Silepse. 
B) Elipse. 
C) Anacoluto. 
D) Polissíndeto. 
 
4- Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam corretamente grafadas: 
A) Reinvindicação, moqueca, alcançar, desinteria, hortênsia. 
B) Irriquieto, mantegueira, mimeógrafo, humildade, bobina. 
C) Mortadela, persuação, ortiga, receoso, cumeeira. 
D) Chinesinho, cristianizar, irrequieto, compreensão, disseminar. 
 
5- Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo: 
- Sinto-me ............... quando como demais. 
- Fomos ................ São Paulo ................ cinco meses atrás. 
- Depois da reunião, o presidente dirá o ................ de tantas mudanças. 
- ............... estou? Estou ................ sempre quis, um lugar ................ quase ninguém vai.  
- Na ................ de ontem, decidiram fechar a ............... de carne, por falta de higiene. 
- Quebrou o ................. ao cair do lado ................. da sacada. 
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A) mal, a, a, porque, Aonde, onde, aonde, cessão, seção, esterno, externo. 
B) mau, a, há, porquê, Onde, aonde, onde, sessão, cessão, externo, esterno. 
C) mau, há, a, por que, Aonde, aonde, onde, seção, sessão, esterno, externo. 
D) mal, a, há, porquê, Onde, onde, aonde, sessão, seção, esterno, externo. 
 
6- Assinale a alternativa em que todos os substantivos são abstratos: 
A) Beleza, amor, alma, fada, rapidez. 
B) Coragem, vento, lobisomem, rapidez, pedra. 
C) Estudo, doação, morte, cegueira, viagem. 
D) Deus, ar, fuga, doença, vida. 
 
7- Dados os plurais dos adjetivos: 
I- Poemas herói-cômicos. 
II- Saudades doce-amargas. 
III- Ciências políticos-sociais. 
IV- Olhos da cor das safiras. 
V- Gravatas verde-malva. 
 
- Constatamos que: 
A) As alternativas I, III e IV estão corretas. 
B) As alternativas II e V estão incorretas. 
C) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
D) As alternativas III e IV estão incorretas. 
 
8- Marque V para verdadeiro e F para falso, após assinale a alternativa com a sequência 
exata das respostas: 
(    ) A palavra jogador  é formada por derivação sufixal. 
(    ) A palavra subterrâneo  é formada por derivação parassintética. 
(    ) A palavra hidrelétrico  possui composição por aglutinação. 
(    ) A palavra televisão é formada por derivação prefixal. 
(    ) A palavra choro  é uma palavra primitiva. 
A) V – V – V – F – F. 
B) V – F – F – V – F. 
C) V – V – V – V – V. 
D) F – F – F – V – V. 
 
9- No período: Trata-se de fenômenos que nem a ciência sabe explicar. Temos: 
A) Sujeito oculto. 
B) Sujeito indeterminado. 
C) Sujeito simples. 
D) Sujeito composto. 
 
10- Há predicado verbal em: 
A) As crianças adoram histórias.  
B) Os ciclistas continuam correndo. 
C) Todos acham Mariana bonita. 
D) Os padres estavam preocupados. 
 
Prova de Matemática. 
01- O resultado de (4X – 3Y) 2 é: 
A) 16 X + 24 XY + 9Y2 
B) 16 x2- 24 XY – 9Y2 
C) 16 X2 – 24 XY + 3 Y2 
D) 16 X2 – 24 XY + 9 Y2 
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02- O volume de um prisma de base quadrada com 20 cm  de aresta e a altura medindo 
0,30 m, é: 
A)   1.200 cm3 
B)   6.000 cm3 
C) 12.000 cm3 
D)   6.200 cm3 
 

03- Antônio comprou uma bicicleta que à vista custa R$ 1.600,00, dando uma entrada de 
R$ 500,00 e dividindo o restante em cinco parcelas iguais de R$ 280,00. A diferença entre 
o preço da bicicleta à vista e o preço parcelado foi de: 
A) 18,75% 
B) 18,55% 
C)   1,75% 
D)   1,85% 

 
04- A progressão geométrica: (18;9;...) tem razão igual a: 
A) -9 
B)  2 
C) -2 
D) 0,5 

 
05- Zé Carpinteiro tem em mãos duas vigas de madeira, uma medindo 300 cm e a outra 
2,4 m. Precisa cortá-las em pedaços iguais de tal forma que todos os pedaços tenham a 
mesma medida e que o tamanho seja o maior possível, sem sobrar restos. A medida que 
terá esses pedaços de viga é: 
A) 0,80 m 
B) 0,60 m 
C) 0,50 m 
D) 0,06 m  

 
 
Conhecimentos Específicos. 
1- Analise os itens abaixo à luz do Decreto Federal  Nº 1.171/1994, e após assinale a 
alternativa correta: 
- São deveres fundamentais do Servidor Público: 
I - Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviços e a legislação pertinente aos 
órgãos onde exercem suas funções. 
II – Atrasar as prestações de contas até que seja encontrada uma solução. 
III - Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e 
outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência 
de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. 
IV – Receber com discrição as gratificações, prêmio, comissão, doação ou vantagem de 
qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão. 
A) Somente os itens I, II e IV estão corretos.  
B) Somente os itens I e III estão corretos. 
C) Somente o item IV está correto.   
D) Todos os itens acima estão corretos.   

02- Analise os itens abaixo à luz da Constituição Federal e após assinale a alternativa 
correta: 
I - É vedado nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e 
militares de internação coletiva. 
II - É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional. 
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III - A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei. 
IV - É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
V - Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, prescindindo de prévio aviso à autoridade competente.  
A) Somente os itens II e V estão corretos.  
B) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
C) Somente os itens II, III e IV estão corretos.   
D) Somente o item IV está correto. 
 
03- Analise os itens abaixo à luz da Constituição do Estado do Paraná e após assinale a 
alternativa correta: 
A) Ocorrendo vacância nos últimos dois anos do período governamental, a eleição para ambos 
os cargos públicos será feita noventa dias depois da última vaga, pela Assembleia Legislativa, 
na forma da lei. 
B) Trimestralmente, a administração direta, indireta e fundacional, publicarão, no Diário Oficial, 
relatório das despesas realizadas com a propaganda e a publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas, especificando os nomes dos veículos publicitários.  
C) O veto será apreciado em sessão única, dentro de 15 (quinze) dias a contar de seu 
recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados, em 
escrutínio secreto. 
D) Aos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos do Estado e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter  contributivo 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
 
04- Analise os itens abaixo à luz da Lei Orgânica do Município de Mariluz e após assinale 
a alternativa correta:  
I - Entende-se como receita do Município, o somatório de todas as receitas, incluindo a 
contribuição de servidor destinada à constituição de fundos ou reservas para o custeio de 
programas de previdência social.  
II - A não promulgação da lei no prazo de 15 (quinze) dias pelo Prefeito criará para o 
Presidente da Câmara a obrigação de fazê-lo em igual prazo, sob pena de incorrer em infração 
político-administrativa. 
III - Os Vereadores são invioláveis no exercício do mandato, e na circunscrição do Município, 
por suas opiniões, palavras e votos.  
IV - A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta de dois terços, no 
mínimo, dos membros da Câmara Municipal.  
V - As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos 
dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis 
ordinárias.  
 
A) Apenas uma afirmativa está correta. 
B) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
C) Apenas três afirmativas estão corretas. 
D) Todas as afirmativas acima estão corretas.  
 
05- Analise os itens abaixo à luz da Lei Orgânica do Município de Mariluz e após assinale 
a alternativa correta:  
A) As Comissões Permanentes criadas por deliberação do Plenário, serão destinadas ao 
estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou 
outros atos públicos. 
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B) As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação, além de 
outros previstos no Regimento Interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, 
mediante requerimento da maioria dos membros para a apuração de fato determinado e por 
prazo certo.  
C) É vedado ao Vereador desde a expedição do diploma ocupar cargo, função ou emprego, na 
administração pública direta ou indireta do Município, de que seja exonerado “ad nutum”.  
D) A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo 
projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, salvo se tratar-se de matéria de iniciativa exclusiva do Prefeito. 
 
06- Analise os itens abaixo à luz do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mariluz e 
após assinale a alternativa correta:  
I - Proposição é toda matéria sujeita a deliberação do Plenário, qualquer que seja o seu objeto.  
II - Ao signatário da proposição não é lícito dela retirar sua assinatura.  
III – A votação será nominal nos casos em que seja exigido o quórum de maioria absoluta e 
dois terços. 
IV - Emenda substitutiva é a proposição que retira qualquer parte da outra.  
V - A emenda apresentada a outra emenda denomina-se subemenda.  
A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
C) Apenas os itens I, III e V estão corretos. 
D) Apenas uma afirmativa está incorreta.   
 
07- Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinale a alternativa 
com a sequência exata das respostas : 
1 – DESTAQUE;  
2 – QUÓRUM;  
3 – PROCESSO LEGISLATIVO;  
4 – INICIATIVA; 
5 – SANÇÃO; 
6 – VETO. 
 
(   ) Número de membros necessários, existentes e/ou representados, numa assembleia para 
que as decisões tomadas sejam válidas.   
(  )  É a manifestação discordante do Chefe do Poder Executivo que impede ao menos 
transitoriamente a transformação do projeto de lei em lei.  
(   ) Conjunto de disposições que disciplinam o procedimento a ser observado pelos órgãos 
competentes na elaboração das espécies normativas.  
(   ) Instrumento que flexibiliza a votação da matéria, pois possibilita a imediata deliberação 
sobre os aspectos consensuais, ficando os pontos polêmicos para serem apreciados de forma 
parcelada num momento posterior. 
(   )  É a manifestação concordante do Chefe do Poder Executivo, que transforma o projeto de 
lei em lei.   
(     ) Faculdade conferida a alguém ou a algum órgão para apresentar um projeto de lei.  
 
A) 2, 6, 3, 1, 5, 4.  
B) 1, 3, 2, 5, 6, 4.  
C) 2, 6, 1, 3, 4, 5  
D) 3, 1, 6, 2, 5, 4. 
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08- Analise os itens abaixo à luz da Lei Complementa r Nº 101/2000, e após assinale a 
alternativa correta:  
A) Dívida pública consolidada ou fundada é a dívida pública representada por títulos emitidos 
pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios. 
B) Se verificado, ao final de um semestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes 
necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, 
segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.  
C) Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja 
sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres  
serão subsidiados podendo ser inferiores ao custo de captação.   
D) Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e 
avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na 
comissão referida no § 1o  do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas 
estaduais e municipais. 
 
09- Analise os itens abaixo à luz da Lei Nº 8.429/1992, e após assinale a alternativa 
correta:   
A) Qualquer cidadão poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. 
B) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do 
prazo determinado, ou que a prestar falsa. 
C) Não constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou 
terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. 
D) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas 
02 (dois) anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função 
de confiança. 

 
10- Analise os itens abaixo à luz da Lei Nº 8.666/1993 e após assinale a alternativa 
correta. 
A) Concurso é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data 
de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 
B) As compras, sempre que possível, deverão submeter-se às condições de aquisição e 
pagamento semelhantes às do setor privado. 
C) O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo discricionário seja 
ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública. 
D) Obra  é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 
trabalhos técnico-profissionais.  
 
11- Analise os itens abaixo à luz do Decreto Nº 7.892/2013 e após assinale a alternativa 
correta. 
I - Os preços registrados, durante a validade da ata em hipótese alguma poderão ser revistos.  
II - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal 
que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.    
III - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 
e justificados.  
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IV - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, 
em cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.   
V - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado.  
A) Apenas uma afirmativa está correta. 
B) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
C) Apenas três afirmativas estão corretas. 
D) Apenas uma afirmativa está incorreta.    

12- Analise os itens abaixo à luz da Lei N° 10.520/ 2000, e após assinale a alternativa 
correta. 
A) É vedada a exigência de pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a 
fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos 
custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. 
B) No Pregão em caso do licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias, novo 
pregão deverá ser realizado.  
C) A equipe de apoio deverá ser integrada em sua totalidade por servidores ocupantes de 
cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro 
permanente do órgão ou entidade promotora do evento. 
D) Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 
apresentação das razões do recurso. 

 
13- Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, após assinale a alternativa 
com a sequência exata das respostas: 
(1) Ofício 
(2) Portaria 
(3) Decreto 
(4) Edital 
(5) Protocolo 
 
(    ) Documento oficial de ato administrativo, baixado por autoridade pública e destinado a dar 
instruções ou fazer determinações de várias ordens. 
(    ) Registro dos atos oficiais e de documentação de uma firma ou repartição. 
(    ) Decisão emanada do Poder Executivo, ou de autoridade competente. 
(    ) Aviso oficial, publicitário etc., publicado na imprensa ou afixado nos lugares públicos. 
(   ) Forma de correspondência no serviço público oficial entre autoridades da mesma categoria 
ou de inferiores a superiores hierárquicos. 
 
A) 4 – 2 – 1 – 5 – 3. 
B) 3 – 1 – 2 – 4 - 5 
C) 2 – 5 – 3 – 4 – 1. 
D) 3 – 5 – 2 – 1 - 4. 
 
 
14- Em se tratando de arquivos: 
- Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo, no que se refere à identificação 
dos documentos, respectivamente: 
- Documentos .............................. são aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, 
constituem de consultas frequentes. 
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- Documentos .......................... são aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos 
produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento 
para guarda permanente. 
- Documentos ......................... são os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e 
informativo que devem ser preservados. 
 
A) provisórios, oficiais, correntes. 
B) correntes, intermediários, permanentes. 
C) intermediários, oficiais, cartográficos. 
D) de pesquisa, permanentes, cartográficos.  
 
 
15- Documento redigido sem parágrafos ou alíneas; sem abreviaturas de palavras ou 
expressões; com os numerais por extenso; sem emendas ou rasuras; sem uso de 
corretivo; empregando o verbo no tempo pretérito perfeito do indicativo: 
A) Memorando. 
B) Resolução. 
C) Relatório. 
D) Ata. 
 
16- Documento utilizado pelas diversas unidades administrativas, com a finalidade de 
encaminhar documentos, transmitir informações, fazer solicitações e outros assuntos, 
tendo como características agilidade, concisão e clareza: 
A) Circular. 
B) Resolução. 
C) Edital. 
D) Comunicação Interna. 
 
17- Considerando a natureza das entidades criadoras / mantenedoras, os arquivos 
podem ser classificados em: 
A) Público, Institucional, Comercial, Pessoal. 
B) Público, Jurídico, Comercial, Comunicável. 
C) Pessoal, Comunicável, Sigiloso, Institucional. 
D) Sigiloso, Institucional, Burocrático, Jurídico. 
 
18- São funções básicas de um arquivo, EXCETO: 
A) Servir somente à instituição pública privada. 
B) Servir à história como fonte de pesquisa. 
C) Servir à administração de uma instituição qualquer que seja a sua natureza. 
D) Guardar e conservar os documentos, de modo a serem utilizados para atender a interesses 
pessoais ou oficiais. 
 
19- Antes de se arquivar os documentos nas pastas, dossiês e móveis correspondentes, 
se deverá obedecer a uma sequência de etapas, respectivamente:  
A) Escolha, leitura, marcação, classificação, hora/data, gerenciamento, ordenação, sequência, 
anotação, arquivamento. 
B) Seleção, marcação, registro, ordenação, empréstimo, disposição dos documentos, 
hora/data, reclassificação. 
C) Inspeção, leitura, seleção, hora/data, registro, classificação, ordenação, arquivamento, 
empréstimo de documentos. 
D) Inspeção, leitura, numeração, marcação, hora/data, disposição, empréstimo dos 
documentos, ordenação. 
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20- Ordenação é a disposição dos documentos dentro d as pastas e destas dentro do 
Arquivo. A escolha da forma de ordenação depende muito da natureza dos documentos. 
Os métodos básicos de ordenação são: 
A) Ordenação Alfabética, Ordenação Cronológica, Ordenação Geográfica, Ordenação 
Temática, Ordenação Numérica. 
B) Ordenação Escriturária, Ordenação de Registro, Ordenação de Nomes, Ordenação 
Numérica. 
C) Ordenação Burocrática, Ordenação Alfabética, Ordenação de Registro, Ordenação 
Temática. 
D) Ordenação Temática, Ordenação Cronológica, Ordenação Institucional, Ordenação de 
classificação.  
 
 
Informática. 
 
21- Qual destes itens é uma opção de alinhamento no Microsoft Word, existente em 
todas as suas versões? 
A) Linha Dupla. 
B) Tracejado. 
C) Justificado. 
D) Sombreado. 
 
22- Em qualquer versão do Microsoft Excel as fórmulas e as funções iniciam sempre 
com qual(is) sinal(is)? 
A) Fórmula inicia com “=” e Função com “$” 
B) Fórmula inicia com “@” e Função com “=” 
C) Fórmula inicia com “=” e Função não necessita de sinal 
D) Ambos começam com “=” 
 
23- Na Internet um endereço IP é: 
A) Uma palavra que identifica um site. 
B) Um local físico onde fica localizado um servidor de Internet. 
C) Um endereço que identifica uma placa de rede. 
D) Um código numérico que identifica um computador conectado à Internet. 
 
24- Um arquivo com extensão PDF é: 
A) Um arquivo que pode apresentar textos e imagens, frequentemente usado na Internet 

devido ao seu tamanho reduzido se comparado a outros com a mesma qualidade de texto e 
imagem. 

B) Um arquivo padrão gerado pelo Microsoft Word e que só pode ser alterado por este mesmo 
software. 

C) Um arquivo que conta com segurança criptográfica, sendo necessária a utilização de 
certificação digital tanto para sua criação quanto para sua leitura. 

D) Um arquivo criado em versões antigas do Microsoft Excel e que só pode ser aberto pelas 
versões novas com a utilização de um conversor. 

 
25- Considerando os conceitos de hardware e software, o que é um “driver”? 
A) O dispositivo onde se insere CDs, DVDs ou disquetes. 
B) Um software que faz a comunicação entre o computador e um periférico. 
C) Um equipamento auxiliar usado em jogos que envolvem veículos. 
D) Um dispositivo móvel de pequeno porte com capacidade para armazenar grande 

quantidade de arquivos. 
 




