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1. Você receberáá do fiscal de saala os materiaiss descritos a segguir:
a) uma folha de respostas destinada
d
à marcação das resp
postas
ões objetivas;
das questõ
b) uma folhaa destinada à transcrição do
o texto definitivo da
redação;
c) este cadeerno de provva contendo sessenta queestões
objetivas, cada qual com
m quatro altern
nativas de resp
postas
D e o tema da redação.
(A, B, C e D)
2. Verifique se seu caderno está
e
completo, sem repetiçãão de
f
Caso contrário, notifique imediatameente o
questões ou falhas.
fiscal de sala para
p
que sejam tomadas as deevidas providências.
3. As questões objetivas
o
são identificadas
i
pelo número situado
acima do seu enunciado.
e
4. Ao receber ass folhas de resp
postas da provaa objetiva e de texto
definitivo da redação,
r
você deve:
d
a) conferir seus
s
dados pessoais, em especial
e
seu nome,
n
número de
d inscrição e o número do documentto de
identidadee;
b) ler atentaamente as instruções para o preenchimentto das
respostas às questões objetivas e texto definitivvo da
redação;
c) marcar nas folhas de respostas da prova objetiva e de texto
definitivo da redação o campo relativvo à confirmaçãão do
tipo/cor de prova, conforrme o caderno que você receb
beu;
nas nos espaços reservados,, com
d) assinar seeu nome, apen
caneta esfferográfica tran
nsparente de co
or azul ou pretaa.
5. Durante a apliicação da provaa não será perm
mitido:
a) qualquer tipo
t
de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da
d cadeira sem
m a devida auto
orização do fisccal de
sala;
c) portar ap
parelhos eletrô
ônicos, tais co
omo bipe, telefone
celular, aggenda eletrôniica, notebook, palmtop, receeptor,
gravador, máquina de caalcular, máquin
na fotográfica digital,
d
controle de
d alarme de carro etc., bem como relóggio de
qualquer espécie, óculoss escuros ou quaisquer
q
acessórios
de chapelaaria, tais como
o chapéu, boné, gorro etc. e, ainda,
a
lápis, lapisseira (grafite), corretor
c
líquido
o e/ou borrach
ha. Tal
infração poderá acarretar a elimin
nação sumária do
candidato.

6. O preenchimen
nto das respo
ostas e do te
exto definitivo da
re
edação, de inteira responsab
bilidade do candidato, deveráá ser
fe
eito com canetta esferográficaa de tinta inde
elével de cor preta
ou
o azul. Não seerá permitida a troca da folhaa de respostas por
erro
e do candidato.
7. O tempo disp
ponível para a realização da prova é de
quatro
q
horas, jáá incluído o tempo para a marcação das fo
olhas
de
d respostas da prova objetivaa e de texto deffinitivo da redaçção.
8. Reserve
R
tempo
o suficiente p
para o preencchimento de suas
s
re
espostas. Parra fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marccações realizad
das nas folhass de
re
espostas da prrova objetiva e de texto defiinitivo da redação,
não
n
sendo perrmitido anotarr informações relativas às suas
s
re
espostas em qualquer
q
outro
o meio que nãão seja o pró
óprio
caderno de provvas.
9. Somente
S
após decorridas
d
duass horas e trinta
a minutos do in
nício
da
d prova você poderá
p
retirar‐sse da sala de prova, contudo sem
le
evar o caderno de provas.
10. Somente
S
no deccorrer dos últim
mos sessenta minutos
m
do perííodo
da
d prova, você poderá retirar‐‐se da sala levaando o caderno
o de
provas.
p
11. Ao
A terminar a prova, entreguee as folhas de re
espostas e de teexto
definitivo
d
ao fisccal da sala e deeixe o local de prova.
p
Caso voccê se
negue
n
a entregaar uma das folh
has, será eliminaado do concursso.
12. A FGV realizará a coleta da imp
pressão digital dos
d candidatoss nas
fo
olhas de resposstas e de texto definitivo.
13. Os
O candidatos poderão
p
ser su
ubmetidos a sisstema de deteccção
de
d metais quando do ingresso
o e da saída de sanitários duraante
a realização dass provas. Ao sair da sala, ao té
érmino da provva, o
candidato não poderá
p
usar o saanitário.
14. Os
O gabaritos preliminares das provas objetivas seerão
divulgados
d
no dia 04/02/2
2013, no end
dereço eletrônico
http://www.fgv
h
.br/fgvprojetoss/concursos/fbn
n12.
15. O prazo para interposição d
de recursos co
ontra os gabarritos
preliminares
p
seerá das 0h00m
min do dia 05
5/02/2013 atéé às
23h59min
2
do dia 06/02/2013
3, observado o horário oficial, no
endereço
e
http:///www.fgv.br/ffgvprojetos/con
ncursos/fbn12, por
meio
m do Sistemaa Eletrônico de Interposição de Recurso.
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Língua Portuguesa
Os que podem ver mais alto
Escrevi, há dias, sobre crítica, arte, cultura.
Dizia, em meio a outras coisas, que sem crítica não se
pode desenvolver um gosto, pois que ele é uma
construção. Em outras palavras: ausente o espírito crítico,
passa a valer tudo – inclusive as empulhações do nosso
tempo, como a promoção da subliteratura, o horror
musical, a infâmia generalizada na área das artes plásticas
etc. E, dias depois, li um livro – “A literatura e os deuses” –
que me iluminou particularmente sobre essas questões.
A falta de crítica (portanto, de uma educação bem
fundamentada) impede, entre outras coisas, uma clara
visão da cultura e da arte. Ficamos meio cegos, incapazes
de perceber seja o que for acima da mediocridade. E aqui
entra o livro a que me referi, abordando episódio contado
por Apolônio de Rodes sobre os argonautas.
Então eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta
chamada Tinis, ao alvorecer. Estenderam‐se na praia para
descansar – e eis que surge o deus Apolo: “Áureos cachos
flutuavam, enquanto avançava; na mão esquerda
segurava um arco de prata, às costas levava uma aljava; e,
sob os seus pés, toda a ilha fremia, e as ondas se
agigantavam na praia.” Quando o deus se vai, voando
sobre o oceano, os heróis, por sugestão de Orfeu,
consagram‐lhe a ilha e oferecem‐lhe um sacrifício.
Comenta o autor do livro: “Todos têm a mesma visão,
todos sentem idêntico terror, todos colaboram na
construção do santuário. Mas o que ocorre se não existem
argonautas, se não existem mais testemunhas de tal
experiência?”
Os heróis puderam ver Apolo porque tinham seus
espíritos preparados para o que está além do terrestre e
imediato. Apolo é o patrono das artes, o deus da
inspiração, entre outras coisas. Em terra de gente que lê
sem ler, que ouve sem ouvir, que vê sem ver, ele costuma
permanecer invisível. Como no Brasil, cujos gestores e
políticos promovem apenas o entretenimento vazio,
relegando ao ostracismo a Educação e as Artes –
temerosos de que o eleitor venha a ser um dia capaz de
olhares altos e lúcidos como os dos argonautas...
(Ruy Espinheira Filho. Adaptado)

01
A menção de um livro no primeiro parágrafo do texto tem
a função textual de
(A) fazer propaganda de um livro a fim de que aumente
sua venda.
(B) demonstrar a preocupação científica do autor do
texto da prova.
(C) indicar a fonte de onde foi retirado o texto citado a
seguir.
(D) comprovar um pensamento anteriormente expresso.

Atualizando o título do texto, podemos ver que os que
“podem ver mais alto” são
(A) os cidadãos com consciência política.
(B) os antigos heróis gregos da mitologia.
(C) os assíduos leitores de livros.
(D) os críticos de arte e cultura.

03
O texto tem, principalmente, a finalidade de
(A) valorizar a arte como veículo de ascensão social.
(B) criticar as autoridades por seu desprezo pela
educação verdadeira.
(C) alertar políticos e autoridades sobre a empulhação da
modernidade.
(D) elogiar os povos bastante desenvolvidos em
conhecimentos culturais.

04
“...sem crítica não se pode desenvolver um gosto, pois que
ele é uma construção”. A forma de reescrever‐se essa
mesma frase que mantém o seu sentido original é:
(A) só se pode desenvolver um gosto, visto que ele é uma
construção, sem crítica.
(B) não se pode desenvolver um gosto sem crítica, já que
ela é uma construção.
(C) sendo um gosto uma construção, sem crítica não se
pode desenvolvê‐lo.
(D) em virtude de a crítica ser uma construção, sem um
gosto não se pode desenvolvê‐la.

05
“Dizia, em meio a outras coisas, que sem crítica não se
pode desenvolver um gosto, pois que ele é uma construção.
Em outras palavras: ausente o espírito crítico, passa a valer
tudo...”.
Nesse fragmento do texto, a expressão “em outras
palavras” tem a função de
(A) corrigir algo que foi dito anteriormente.
(B) introduzir uma nova forma de dizer o que já foi
expresso.
(C) tirar conclusões a partir de uma afirmativa anterior.
(D) explicar algo que foi dito de forma complicada.

06
“(...) ausente o espírito crítico, passa a valer tudo –
inclusive as empulhações do nosso tempo, como a
promoção da subliteratura, o horror musical, a infâmia
generalizada na área das artes plásticas etc.”
Sobre os componentes desse fragmento do texto, pode‐se
afirmar com correção que:
(A) as palavras “subliteratura”, “horror” e “infâmia”
mostram incompreensão da arte moderna.
(B) a palavra “empulhações” mostra admiração por
algumas artes modernas.
(C) a frase “ausente o espírito crítico” funciona como
condição da frase seguinte.
(D) a abreviatura “etc.” mostra que houve esquecimento
de algumas outras artes.
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O episódio dos argonautas foi citado no texto a fim de
mostrar
(A) o valor da mitologia na vida moderna.
(B) o prestígio do clássico diante do moderno.
(C) o descrédito dos heróis numa época de
mediocridade.
(D) o mérito da cultura e do conhecimento.

“Os que podem ver mais alto”. A forma de reescrever‐se o
título dado ao texto que altera o seu sentido original é:
(A) Os que podem, mais alto, ver.
(B) Os que mais alto podem ver.
(C) Os que têm a possibilidade de uma visão mais alta.
(D) Os que de mais alto podem ver.

08

Segundo o final do texto, a falta de cultura do povo
brasileiro
(A) ocorre como consequência das dificuldades
econômicas.
(B) é fruto de uma política perversa dos governantes.
(C) decorre da falta de preparo das autoridades
educacionais.
(D) acontece em função da própria ignorância de nosso
povo.

“Em terra de gente que lê sem ler...”. Falta a esse tipo de
leitores,
(A) perseverança.
(B) eficiência.
(C) confiança.
(D) rapidez.

09
Aponte a alternativa em que as duas ocorrências do termo
sublinhado mostram valor semântico diferente.
(A) “Dizia, em meio a outras coisas, que sem crítica não
se pode desenvolver um gosto...” / “Ficamos meio
cegos, incapazes de perceber...”.
(B) “... impede, entre outras coisas, uma clara visão da
cultura e da arte” / “Apolo é o patrono das artes, o
deus da inspiração, entre outras coisas”.
(C) “...– inclusive as empulhações do nosso tempo, como
a promoção da subliteratura...” / “...o eleitor venha a
ser um dia capaz de olhares altos e lúcidos como os
dos argonautas...”.
(D) “...um livro que me iluminou particularmente sobre
essas questões...” / “...episódio contado por Apolônio
de Rodes sobre os argonautas”.

10
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado foi
substituído de forma adequada.
(A) “Então eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta
chamada Tinis, ao alvorecer” / assim.
(B) “Estenderam‐se na praia para descansar” / no intuito de.
(C) “Áureos cachos flutuavam, enquanto avançava” /
ainda que.
(D) “e, sob os seus pés, toda a ilha fremia, e as ondas se
agigantavam na praia” / por causa de.

13

14
“Comenta o autor do livro: ‘Todos têm a mesma visão,
todos sentem idêntico terror, todos colaboram na
construção do santuário. Mas o que ocorre se não existem
argonautas, se não existem mais testemunhas de tal
experiência?’”
Com relação à pergunta formulada no fragmento acima, é
correto afirmar que
(A) ela não é respondida no texto.
(B) ela é respondida pelo próprio autor da pergunta.
(C) ela é respondida pelo autor do texto.
(D) ela não possui resposta possível.

15
Comenta o autor do livro: “Todos têm a mesma visão,
todos sentem idêntico terror, todos colaboram na
construção do santuário. Mas o que ocorre se não existem
argonautas, se não existem mais testemunhas de tal
experiência?”
No fragmento acima, as aspas são empregadas para
(A) destacar palavras importantes do texto.
(B) indicar o motivo de o autor ter escrito o texto.
(C) mostrar que a parte entre aspas é um resumo.
(D) registrar que as palavras ditas pertencem a outra
pessoa.

11
Assinale alternativa em que a forma verbal sublinhada
funciona como substantivo.
(A) “Estenderam‐se na praia para descansar”
(B) “Ficamos meio cegos, incapazes de perceber seja o
que for acima da mediocridade”
(C) “Então eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta
chamada Tinis, ao alvorecer”
(D) “Em terra de gente que lê sem ler...”
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No
oções de Informáti
I
ca
16
6
No
o sistema opeeracional Win
ndows 7, a tecla Window
ws é
rep
presentada peela imagem a seguir.

Ob
bserve a figu
ura a seguirr, no Windows Explorer do
Wiindows 7, quee mostra trêss itens selecio
onados na paasta
“BIIBLIOTECA_NA
ACIONAL”, arm
mazenada no disco local C:

O acionamento dessa tecla correspondee à execução do
ataalho de teclado Ctrl + Esc e tem por significado
(A)) exibir na tela do monitor de vídeo a janela do
E
Windows Explorer.
(B) alterar a reesolução de víídeo de 800 X 600 para 128
80X
1024 pixelss.
(C) mostrar uma janelaa pop‐up equivalente
e
ao
nto do botão Iniciar.
acionamen
(D)) classificar em
e ordem crrescente os íccones mostrados
na área de trabalho.

17
7
Ob
bserve o texto a seguir, digittado no Word
d 2007 BR.

A

p
prova
foi elab
borada para o cargo de
ASS
SISTENTE ADMINISTRA
A
ATIVO – Níve
el
M
Médio
- Concurso da FUNDAÇÃO
B
BIBLIOTECA
A NACIONA
AL.
Na letra “A”, em destaque, foi aplicado
a
o recurso denominado
(A)) ressaltar.
(B) mapear.
(C) realçar.
(D)) capitular.

18
8

Parra selecionar os três itens mostrados, um
u usuário deve
ace
essar a pastaa “BIBLIOTEC
CA_NACIONALL” e executar o
segguinte atalho de teclado:
(A)) Ctrl + S
(B) Ctrl + F
(C) Ctrl + A
(D)) Ctrl + T

Ob
bserve o íconee Word 2007 BR
B a seguir.

21
1
Ob
bserve a figurra a seguir, q
que represen
nta uma planilha
criaada no Excel 2007
2
BR.

O ícone
í
acima é utilizado com
m a finalidade de
(A)) modificar o nível de recu
uo do parágraafo.
(B) alterar o esspaçamento entre
e
as linhass do texto.
(C) converter o texto para o formato padrão modificar.
(D)) classificar o texto selecio
onado em ord
dem alfabéticaa.

19
9
No
o Word 2007 BR, a execuçção de um attalho de teclado
ressulta na exibiçção de uma jaanela de diálo
ogo que tem por
objjetivo permitiir a substituiçção de uma paalavra por ou
utra,
enq
quanto um outro atalho é usado tendo
o por significado
colar.
Essses atalhos dee teclado são, respectivameente,
(A)) Ctrl + U e Ctrl
C +V
(B) Ctrl + S e Cttrl + C
(C) Ctrl + S e Cttrl + V
(D)) Ctrl + U e Ctrl
C +C

Na planilha, em D9 foi inserid
da uma expresssão que indicca o
e
todos no
o intervalo de B3 a B7.
maaior número entre
Asssinale a altern
nativa que ind
dica as expressões que forram
insseridas em D9.
(A)) =MAIOR(B3
3:B7) e =MÁX
XIMO(B3:B7;1))
(B) =MAIOR(B3
3:B7;1) e =MÁ
ÁXIMO(B3:B7))
(C) =MAIOR(B3
3&B7;1) e =M
MÁXIMO(B3&B
B7)
3&B7) e =MÁX
XIMO(B3&B7;;1)
(D)) =MAIOR(B3
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25
5

Ob
bserve a figurra a seguir, que
q represen
nta uma planilha
criaada no Excel 2007
2
BR.

Com relação ao
o Internet Exp
plorer 9 BR, observe o ícone
a seguir.

O ícone
í
acima é utilizado com
m a finalidade de
(A)) exibir Favo
oritos na tela d
do browser.
(B) adicionar site
s à Barra dee Favoritos.
(C) definir o sitte exibido na tela como Ho
ome Page Inicial.
(D)) mostrar o site na telaa do browserr no Modo Tela
T
Inteira.

26
6

Parra determinar os valores mostrados em
m C11 e C12 foi
em
mpregada a fu
unção SOMASE, que adiciona os valoress da
coluna E se o conteúdo da
d coluna B for “Livro” ou
“Peeriódico”, além
m do conceito
o de referência absoluta.
Nesse contexto, a expressão inserida
i
em C11 foi:
12;#E#5:#E#8))
(A)) =SOMASE(##B#5:#B#8;B1
(B) =SOMASE(@
@B@5:@B@8;B12;@E@5:@E@8)
(C) =SOMASE(&
&B&5:&B&8;B11;&E&5:&EE&8)
(D)) =SOMASE($
$B$5:$B$8;B1
11;$E$5:$E$8)

23
3
Um
m funcionário da Biblio
oteca Nacion
nal criou uma
u
aprresentação no
o PowerPoint 2007 BR, com
m 23 slides e,, no
mo
omento, o sliide exibido em
e modo dee edição é o de
número 7.
Nessas condiçõees, para iniciarr essa apresen
ntação a partirr do
de atual (7) , ele deve exxecutar o segguinte atalho de
slid
tecclado:
(A)) Ctrl + F7
(B) Ctrl + F5
(C) Shift + F5
(D)) Shift + F7

24
4
No
o que diz respeito aos conceitos de organização
o
e de
gerrenciamento de arquivoss, pastas e programas, são
ado
otados padrões, como no caso
c
do Windows 7, ambieente
ond
de é possível a criação de atalhos
a
para arquivos
a
e passtas
na área de trabaalho.
Nesse contexto,, assinale a allternativa quee mostra o íco
one
quee indica um attalho para um
ma pasta.
(A)

(B)

(C)

(D)

Na Internet, um
m termo defin
ne um sistema de e‐mail, que
uir.
aprresenta as carracterísticas liistadas a segu

É online e totalmente
t
intterativo;
Por meio de
d um navegaador, pode‐se
e acessar a co
onta

de e‐mail em qualquer computado
or com acesso à
nsagens no servidor, enviar
Internet e ler as men
e‐mails, organizar
o
as mensagens em pastass e
catalogar os
o contatos.
o
Essse termo é conhecido como
(A)) WebMail.
(B) NetMail.
(C) SendMail.
(D)) GreenMail..

27
7
Na integração de dispositivvos a um microcomputad
m
dor,
exiistem as seguiintes categoriias:

Categoria I:
I dispositivos que só funcio
onam na entrada
de dados para
p
processam
mento;
os empregad

Categoria II: dispositivo
dos somente na
uanto a catego
oria;
saída enqu
Categoria III: dispositivoss que atuam na
n entrada ou
u na

saída de da
ados, dependeendo do mom
mento em que são
utilizados.
Asssinale a alteernativa que apresenta, respectivamen
r
nte,
exe
emplos de disspositivos das categorias I, III e III.
(A)) Blu‐ray, impressora mattricial e zipdrivve
(B) Scanner, im
mpressora laseerjet e joystickk.
(C) Mouse óptico, impressora deskjet e pendrive.
p
(D)) DVD/RW, impressora térmica e plotteer.

28
8
No
o Microsoft Office
O
Word 2
2007, macro é uma série de
com
mandos e instruções agrup
padas em um
m único comando
parra realizar um
ma tarefa automaticamente.
Asssinale a alternativa que in
ndica o atalho
o de teclado que
ativva esse recursso.
(A)) Alt + F10
(B) Alt + F8
(C) Alt + F6
(D)) Alt + F4
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Um dos procedimentos de proteção e segurança para a
informação está na verificação do nome do site, quando é
carregado no browser.
O protocolo de comunicação empregado utiliza uma
camada adicional, que permite aos dados serem
transmitidos por meio de uma conexão criptografada e
que verifica a autenticidade do servidor e do cliente por
meio de certificados digitais. A porta TCP usada por norma
para esse protocolo é a 443.
Nesse contexto, assinale a alternativa que indica um
endereço de site seguro.
(A) sec://ftp.netsecurity.net/
(B) http://www.siteseguro.org
(C) wwws://https.firewall.com.br/segurança_total/
(D) https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3
% A1gina_principal

A Administração Indireta é o conjunto de entidades
personalizadas, vinculadas normalmente a um órgão da
Administração Direta.
Com relação aos órgãos que compõem a Administração
Indireta, analise os itens a seguir.
I.
Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista.
II. Secretarias Executivas, Consultorias Jurídicas e
Secretaria de Controle Interno.
III. Secretarias Específicas, Departamentos, Coordenações
e Divisões.
Assinale:
(A) se todos os itens estiverem corretos.
(B) se somente o item I estiver correto.
(C) se somente o item II estiver correto.
(D) se somente o item III estiver correto.

30

34

Para garantir a segurança dos dados, o backup representa
uma importante atividade a ser empregada e está
associada diretamente à realização de cópias de
segurança. A principal característica das mídias utilizadas
no backup é o armazenamento permanente.
Além do disco rígido, os dois dispositivos utilizados nessa
atividade são
(A) Pendrive e DVD/RW.
(B) DVD/RW e Scanner.
(C) Plotter e DVD/RW.
(D) Pendrive e Plotter.

Os itens relacionados a seguir fazem parte da fase
preparatória do pregão, à exceção de um. Assinale‐o.
(A) Designação do pregoeiro e das empresas
concorrentes.
(B) Aprovação do termo de referência pela autoridade
competente.
(C) Elaboração do edital, estabelecendo critérios de
aceitação das propostas.
(D) Designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Noções de Administração Pública
31
Com relação aos princípios que pautam a Administração
Pública, assinale a alternativa que apresenta o princípio
que dá visibilidade e transparência às ações praticadas
pelos agentes públicos.
(A) Moralidade.
(B) Legalidade.
(C) Impessoalidade.
(D) Publicidade.

32
A necessidade de reposição de determinado item do
estoque permite um prazo máximo para a realização de
evento licitatório de 30 dias e, se necessário, a publicação
de um edital do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço”.
Para esse caso, assinale a alternativa que indica a
modalidade de licitação a ser adotada.
(A) Convite.
(B) Leilão.
(C) Concorrência.
(D) Tomada de preço.

35
De acordo com o Art. 25 da Lei n. 8.666/93, é inexigível
realizar processo licitatório para
(A) aquisição de equipamentos, ou gêneros que só
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial escolhido previamente.
(B) aquisição de materiais, equipamentos únicos ou
genéricos que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo.
(C) aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa
ou representante comercial exclusivo.
(D) aquisição de materiais, equipamentos tecnologia de
ponta, ou gêneros alimentícios que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante
comercial estrangeiro.

36
Do ponto de vista deontológico, leia com atenção o
fragmento a seguir.
“Toda _____ injustificada do servidor de seu local de
_____ é fator de desmoralização do serviço público, o que
quase sempre conduz à _____ nas relações humanas”.
Assinale a alternativa cujos termos completam
corretamente as lacunas do fragmento acima.
(A) Frequência, atividade, harmonia.
(B) Ausência, trabalho, desordem.
(C) Saída, trabalho, melhoria.
(D) Chegada, descanso, desordem.
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Conhecimentos Específicos

Assinale a alternativa que indica um princípio norteador da
Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93).
(A) Reserva Técnica.
(B) Internacionalização.
(C) Igualdade.
(D) Flexibilidade.

Organização e Métodos

38
A cada transferência de recursos públicos descentralizados
e disponibilizados por meio de contratos e convênios pela
União, é necessário prestar contas dos recursos recebidos,
apresentando o conjunto de documentos comprobatórios
das despesas efetuadas, sob pena de aplicação das sanções
previstas em lei.
A partir do fragmento acima, assinale a alternativa que
indica os tipos de prestação de contas previstos no
Art. 7º da IN STN 01/1997.
(A) Parcial e final.
(B) Parcial e total.
(C) Final e temporária.
(D) Parcial e objetiva.

39
No exercício da função pública, segundo o Código de Ética
do Servidor Público Federal, é vedado ao servidor público
(A) liberar a prestação de contas, condição essencial da
gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a
seu cargo.
(B) denunciar pressões de superiores hierárquicos
interessados em obter vantagens indevidas em
decorrência de ações ilegais ou aéticas.
(C) ser frequente ao serviço, mesmo adoentado, para
que não provoque danos ao trabalho ordenado, o
que se reflete em todo o sistema.
(D) ser conivente, em razão do seu espírito de
solidariedade, com infrações aos preceitos
deontológicos.

40
O Art. 9º da Lei n. 12.527/11 dispõe que o acesso às
informações públicas será assegurado mediante a criação
do serviço de informações ao cidadão.
Com relação às condições que devem ser cumpridas para o
apropriado cumprimento desta lei, analise os itens a
seguir.
I.
Atender e orientar o público quanto ao acesso às
informações.
II. Informar sobre a tramitação de documentos nas suas
respectivas unidades.
III. Protocolar documentos e requerimentos de acesso às
informações.
Assinale:
(A) se todos os itens estiverem corretos.
(B) se somente os itens I e II estiverem corretos.
(C) se somente os itens I e III estiverem corretos.
(D) se somente os itens II e III estiverem corretos.

41
O almoxarifado deve ser adaptado às condições específicas
para o armazenamento e para a organização dos estoques.
A eficácia dos processos de estocagem depende da escolha
do sistema a ser utilizado.
Sobre o sistema de estocagem livre assinale a afirmativa
correta.
(A) A identificação do estoque é rápida e a localização do
equipamento é mais eficiente.
(B) O material em estoque somente será descoberto ao
acaso ou na execução do inventário.
(C) A identificação do equipamento utilizado dificulta a
localização rápida do material.
(D) O material em estoque é fechado e o “último a
chegar é o primeiro a sair”.

42
A distribuição física de produtos é um processo
operacional e de controle que permite transferir os
produtos desde o ponto de fabricação até o ponto em que
a mercadoria é finalmente entregue ao consumidor.
Sobre o objetivo do processo de distribuição para o
gerenciamento do estoque dos produtos acabados,
assinale a afirmativa correta.
(A) Levar os produtos certos para os lugares certos, no
momento certo e com o nível de serviço desejado,
pelo menor custo possível.
(B) Levar os produtos disponíveis para os lugares certos,
no momento certo e com o nível de serviço
apropriado, pelo menor custo possível.
(C) Levar os produtos disponíveis para os lugares certos,
de acordo com a prioridade dos usuários e com o
nível de serviço desejado, pelo menor custo possível.
(D) Levar os produtos certos para os lugares certos, no
momento certo e com o nível de serviço
desejado, levando‐se em consideração a relação
custo/benefício.

43
Recebimento é o momento em que a equipe do
almoxarifado recebe do fornecedor os materiais adquiridos
pelo órgão / entidade.
Assinale a alternativa que indica os dois tipos de
recebimento.
(A) Provisório e por registro.
(B) Por empréstimo e por registro.
(C) Provisório e definitivo.
(D) Por consignação e definitivo.
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47

O inventário físico é um importante instrumento de
controle de estoques.
A respeito da sua obrigatoriedade, é correto afirmar que
(A) ele identifica eventual discrepância entre a apuração
do estoque físico e do estoque contábil.
(B) ele permite a reanálise da arrumação física do
estoque frente aos registros contábeis.
(C) ele exige a verificação do tamanho das embalagens e
do volume a ser estocado.
(D) ele obriga a redução dos custos de recebimento
frente aos registros contábeis.

Analise o esquema a seguir.
PATRIMÔNIO
MÓVEL
IMÓVEL
PESSOAL
ADMISSÃO
Cardoso, F. H.
Franco, I.
Mello, F. C.
Rousseff, d.
Silva, L.I.L.

45
O gerenciamento dos estoques permite o controle do
material estocado nos almoxarifados. Para isso é
necessário o cumprimento de alguns princípios básicos.
As alternativas listadas a seguir apresentam princípios que
devem ser seguidos para o controle de estoque, à exceção
de uma. Assinale‐a.
(A) Determinar “o quê” deve ser mantido em estoque.
(B) Determinar “ quando” reabastecer os estoques.
(C) Determinar “quanto” de estoque será necessário para
um período determinado.
(D) Determinar “quem” deve elaborar os processos de
padronização.

Conhecimentos Específicos
Noções de Arquivologia
46
Assinale a afirmativa que apresenta o conceito correto de
arquivo.
(A) Conjunto de documentos escritos, manuscritos ou
impressos, colecionados por uma pessoa física ou
jurídica, em razão de suas atividades ou funções.
(B) Conjunto de documentos escritos, manuscritos ou
impressos, reunidos orgânica e automaticamente por
uma pessoa física ou jurídica, em razão de suas
atividades ou funções.
(C) Conjunto de documentos, de qualquer natureza,
colecionados por uma pessoa física ou jurídica, em
razão de suas atividades ou funções.
(D) Conjunto de documentos de qualquer natureza,
reunidos orgânica e automaticamente por uma
pessoa física ou jurídica, em razão de suas atividades
ou funções.

DEMISSÃO
A partir do esquema acima, assinale a alternativa que
indica o método de arquivamento utilizado.
(A) Alfabético.
(B) Geográfico.
(C) Por assunto.
(D) Misto.

48
Leia com atenção o fragmento a seguir.
Os documentos _____, considerando o pequeno espaço
_____ que ocupam, não são objeto das preocupações
imediatas das atividades _____.
Assinale a alternativa que apresenta os termos que
completam corretamente as lacunas.
(A) eletrônicos / físico / arquivísticas.
(B) impressos / natural / documentais.
(C) eletrônicos / jurídico / bibliográficas.
(D) manuscritos / físico / documentais.

49
Dentro de um contexto mais amplo do campo arquivístico,
o “Princípio de Respeito aos Fundos” agrupa os
documentos a partir
(A) dos assuntos que tratam.
(B) de quem os produziu.
(C) da tipologia documental.
(D) do gênero documental.

50
Os arquivos, ao serem analisados a partir da natureza dos
documentos que os constituem, podem ser classificados
como
(A) correntes, intermediários e permanentes.
(B) tipológicos, especiais e documentais.
(C) textuais, iconográficos e digitais.
(D) especiais e especializados.
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onhecimentos Espe
ecíficos

Co
onhecimentos Espeecíficos

Esttrutura do Ministério da Cultura

Cu
ultura Brasilleira

51
1

53
3

“O Plano Nacio
onal de Culttura (PNC) é o conjunto de
as e metas que
princípios, objettivos, diretrizzes, estratégia
devvem orientar o Poder Públiico na formulação de polítiicas
cullturais. Seu objetivo
o
é oriientar o deseenvolvimento de
pro
ogramas, pro
ojetos e açõees culturais que
q
garantam
m a
vallorização, o reconhecim
mento, a promoção
p
e a
preeservação da diversidade
d
cu
ultural existen
nte no Brasil”.

“Fiiz uma viagem
m à Alemanh
ha em 1928. Essa viagem me
infl
fluenciou muitto. No Jardim
m Botânico dee Dahlem vi pela
p
priimeira vez uma grande qua
antidade de plantas brasileiiras,
usa
adas com objeetivos paisagíísticos. Comprreendi então que,
q
em
m meu país, a inspiração d
deveria se ba
asear, sobretu
udo,
nass espécies au
utóctones. (...)) Eu creio quee, para fazerm
mos
um
m jardim, temo
os que começçar por entend
der o ambientte e
o meio ambieente. (...) Temos que co
ompreender que
natureza e, co
om elas, consttruir
devvemos utilizarr plantas da n
jarrdins feitos pelo e para o ho
omem”.

(Extraído de As Metas
M
do Plano Naciional de Cultura, p. 140).

Sob
bre o PNC, analise as afirmativas a seguir.
I.
d longo praazo,
É um plano com planejamento de
p
ser exeecutado em 20 anos, com
c
previsto para
revisões periódicas,
p
de 4 em 4 anos, a serrem
realizadas pelo Conselho
o Nacional de Política Cultu
ural,
ulgação dos resultados aos
responsáveel pela divu
representaantes da so
ociedade civiil e do po
oder
legislativo.
II. Prevê a formação do Sistemaa Nacional de
omo
Informaçõees e Indicadores Culturais (SNIIC) co
uma plataaforma digittal que reu
unirá os dados
estatísticoss e indicadorres do Ministtério da Cultu
ura,
com o objjetivo de orientar a atuação de museeus,
bibliotecas e universid
dades na exxecução de sua
programaçção cultural.
III. Baseia‐se em
e três eixos que contem
mplam a culttura
como exp
pressão simb
bólica, como expressão dos
direitos de cidadania e como po
otencial paraa o
ômico, o que inclui processsos
desenvolvimento econô
pação social.
de fortaleccimento de gestão e particip
Asssinale:
(A)) se somentee a afirmativa I estiver correta.
(B) se somentee a afirmativa II estiver corrreta.
(C) se somentee a afirmativa III estiver corrreta.
(D)) se somentee as afirmativaas I e II estiverem corretas..

52
2
Seggundo o Esttatuto da Fu
undação Biblioteca Nacional,
aprrovado pelo Decreto n. 7..748 de 6 de junho de 20
012,
perrtence à sua estrutura
e
orgaanizacional
(A)) o Centro In
nternacional do
d Livro.
(B) o Programaa Nacional de Incentivo à Leitura.
(C) o Sistema Nacional
N
de Bibliotecas Púb
blicas.
(D)) o Plano Nacional de Livro e Leitura.

(Rob
berto Burle Marx, “Depoimento”, Arq
quitetura Moderna
a Brasileira: Depoim
mento
de uma
u
Geração. São Paulo:
P
ABEA/FVA/Pini, 1987. Adaptado)

Terraço‐jardim projjetado por Burle Marx, no Palácio Gustavo Capanema (RJ).

Com base no teexto e na imaagem, analise as afirmativaas a
segguir.
Burle Maarx defendeeu a valoriização plástico‐
I.
paisagísticaa da naturezaa tropical, cujja exuberânciia e
desordem deveriam sser contidass em canteiros
simétricos..
II. Burle Marrx buscou a integração da arquitettura
moderna na
n paisagem tropical, criaando um esp
paço
composto pelo diálogo entre meio
m
ambien
nte,
urbanismo e arquiteturaa.
III. Burle Maarx adotou preceitos urbanísticos e
paisagístico
os apoiados n
nos critérios de
d higienizaçãão e
funcionalid
dade, valorizzando jardins integradoss à
paisagem urbana.
u
Asssinale:
(A)) se somentee a afirmativa I estiver correta.
(B) se somentee a afirmativa II estiver corrreta.
(C) se somentee a afirmativa III estiver corrreta.
(D)) se somentee as afirmativaas I e II estiverem corretas..

Assistente Administrativo
A
I, II e III (Tarde) Tipo
o 1 – Cor Branca – Página 10

FGV ‐ Projeetos

Concurso Público paara a Fundação Biblioteca
B
Nacional – FBN

54
4

56
6

O design é um
ma prática qu
ue se situa entre a criação
arttística e a prrodução industrial. No Brrasil, a partir da
déccada de 195
50, foram criados
c
os primeiros
p
currsos
sup
periores de desenho
d
industrial e aberttos os primeiros
esccritórios de deesign.

I.

II.

III.

IV.

Analise as imaggens acima e assinale a altternativa quee se
reffere corretam
mente a exeemplos de design
d
brasileeiro
con
ntemporâneo
o:
(A)) I e III.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D)) II e IV.

55
5
A leetra da canção “Que país é este?”, de Reenato Russo, que
q
exp
pressou o desscontentamen
nto de toda uma
u
geração em
relação ao Brasil, é apresentaada a seguir.
Que paíís é este?
Ao descanso do
Nass favelas, no Seenado
d patrão
Sujeira pra todo laado
Que país é este?
nguém respeita a
Nin
Que país é este?
Que país é este?
Con
nstituição
Maas todos acredittam no
Que país é este?
futu
uro da nação
Terceiro mundo, se foi
Que país é este?
Piada no exteerior
Que país é este?
Mas o Brasil vai
v ficar rico
Que país é este?
Vamos faturaar um milhão
No Amazonas, no Araguaia
A
iá, iá, Quando vend
dermos todas ass
nense
almas
Na Baixada Flumin
ndios num leilão
o
Mato Grosso, Minaas Gerais e no Dos nossos ín
m paz
Que país é este?
Nordeste tudo em
Na morte o meu descanso,
d
Que país é este?
da solto
mas o sangue and
Que país é este?
Que país é este?
Maanchando os papeis e
doccumentos fieis

Taxa de fecu
undidade das mulheres de 15 a 49 anos,,
segundo ano
os de estudo
ANOS DE ESTU
UDO
Se
em instrução
1a3
4a7
8
9 a 11
12
2 ou +
To
otal

1991(a)

2000(a)

200
04

4,8
3,9
2,8
2,2
1,7
1,3
2,7

4,1
3,6
2,9
2,4
1,6
1,1
2,4

3,6
6
3,5
5
2,9
9
2,3
3
1,6
6
1,4
4
2,1
1

Com base nos dados do gráfico e da taabela, assinale a
afirmativa correta.
uto geral, não
o foi
(A)) Nas últimaas duas décadas, no cômpu
superada a correlação
o negativa entre a taxa de
fecundidad
de e a educaçãão das mulheres.
(B) Entre 199
90 e 2004, os níveis de fecundidade
despencaraam entre as m
mulheres maiss instruídas, com
c
12 ou maiss anos de estu
udo.
(C) O número de
d filhos por m
mulher vem caaindo em todaas as
faixas de escolaridade
e
ggraças à difu
usão de méto
odos
anticoncepccionais e à inseerção no merccado de trabalh
ho.
(D)) Nos último
os vinte anos, o avanço da escolarização
o no
nível fundaamental (8/9 aanos de estud
do) foi o princcipal
fator resp
ponsável pelaa queda na taxa geral de
fecundidad
de feminina.

As alternativas a seguir apresentam visões
v
do Brrasil
seggundo a letra da canção, à exceção
e
de um
ma. Assinale‐aa.
(A)) Um país uffanista e otimista quanto ao
o seu futuro e ao
seu crescim
mento econôm
mico.
(B) Um país violento, seja no
n campo políítico, seja no das
ociais.
relações so
(C) Um país corrupto e sem ética, incaapaz de ofereecer
esperançass para as novaas gerações.
m
pela desigualdade, tanto inteerna
(D)) Um país marcado
quanto em
m relação à ord
dem internacional.
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57
7

58
8

Alggumas obras de Monteiro
o Lobato foraam alvo de uma
u
polêmica judicial, envolvend
do o Institutto de Advocaacia
Raccial e Ambiental (Iara) e o Ministério
M
da Educação (MEC).
Essse episódio não
n
foi um fato
f
isolado, pois a obra de
Mo
onteiro Lobato tem sido ceensurada ao longo do tem
mpo,
com
mo demonstram os depoim
mentos a seguir.
I.
Peter Pan.. A história do menino que não queeria
crescer, co
ontada por Do
ona Benta (1937), “transm
mite
às criançass uma opinião
o errada do go
overno brasileeiro
e dá a imp
pressão de qu
ue o Brasil é um país inferior
à Inglaterra”. O romanccista age “inssidiosamente”” ao
explicar o motivo da desigualdad
de, descreven
ndo
como a arrrecadação de impostos era
e efetuada no
país. (Adaptado do parecer do Procurador
P
Público do Estado de São Paulo,
P

Parra alertar a sociedade d
da importância estratégicaa e
eco
onômica do mar que noss cerca, a Marinha do Brrasil
chaamou de Amaazônia Azul a parcela amp
pliada do esp
paço
maarítimo reivin
ndicada pelo Brasil junto
o a organism
mos
internacionais.
bserve o quadro a seguir.
Ob

1941, proibindo
o a distribuição da obra
o
Peter Pan).

II.

“(...) transp
portando idéiias disfarçadaas em bonecaa, e
sabugo de milho, e estrelinhas, e insettos, e Pedrinho
os e
Narizinhos – vai bombardeando além
m: as resistências
q
dizendo
o‐se
do futuro. Nesse ‘peessoalzinho’ que,
o ‘chamado mundo dee mentira’, vai
habitar no
emigrando de verdadee para tanttas inteligênccias;
S
pixando a inocência daas crianças”. (BRASIL, Padre Sales.
A literatura infa
antil de Monteiro Lobato ou comunism
mo para crianças. Bahia,
B
1957).

III.

“A crítica realizada
r
pelo
o requerente foca de maneeira
mais especcífica a perso
onagem femin
nina e negra Tia
Anastácia e as referênccias aos perso
onagens anim
mais
tais como urubu, maccaco e feras africanas. Esstes
nção revestida de estereotipia ao negrro e
fazem men
ao universo
o africano, qu
ue se repete em
e vários trecchos
do livro an
nalisado”. (Treecho do parecer da
d relatora Nilma Lino
Gomes, 2010, sobre o livro Caçada
as de Pedrinho de M.
M Lobato).

No
os trechos sellecionados, a obra de Mo
onteiro Lobato é
acu
usada de ser, respectivameente,
(A)) racista, maaterialista e perigosa
p
para a nacionalidade
brasileira.
(B) perigosa para
p
a nacion
nalidade brassileira, racistaa e
materialista.
(C) materialista, perigosa para a nacionaalidade brasileeira
e racista.
(D)) perigosa para a nacionaalidade brasileeira, materialista
e racista.

Com base nas in
nformações do
o quadro, assiinale a afirmativa
corrreta.
(A)) A Amazônia Azul é a áreea formada pe
ela soma da Zona
Econômicaa Exclusiva (ZEE) e pela
p
Plataforrma
Continentaal.
(B) A denomin
nação Amazôn
nia Azul, dada pela Marinhaa do
Brasil, se apoia em um critério de localizaação
geográfica..
(C) A Amazônia Azul, equiivale, em distância da co
osta,
o brasileiro.
à área totaal do território
(D)) A Zona Eco
onômica Exclu
usiva (ZEE) é a faixa litorânea
contínua, que exclui oss arquipélago
os brasileiros no
Atlântico Sul.
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59
9

60
0

Ma
angue ‐ O conceito:
c
Estu
uário. Em su
uas margens se
enccontram os manguezais, que esstão entre os
eco
ossistemas maais produtivoss do mundo. Para
P
os cientisstas
os mangues são
o tidos como
o os símbolos de fertilidaade,
divversidade e riq
queza.
Ma
anguetown ‐ A cidade: Apó
ós a expulsão dos holandeses,
no século XVII, a (ex) cidadee "maurícia" passou
p
a cresscer
às
custas
do
o
aterrameento
dessordenadameente
ind
discriminado e da destru
uição dos seeus manguezzais.
No
os últimos trinta anos a sínd
drome da estaagnação, aliad
da à
perrmanência do
o mito da "m
metrópole", só
ó tem levado
o ao
agrravamento acelerado do quadro de miséria e caos
c
urb
bano.
Ma
angue ‐ A cen
na: Emergênccia! Um choq
que rápido, ou o
Reccife morre de enfarte! O modo
m
mais rápido de enfartaar e
esvvaziar a alma de uma cidad
de como o Reecife, é matarr os
seu
us rios e ateerrar os seus estuários. Como devolveer o
âniimo e recarreegar as bateriias da cidade? Simples! Baasta
injeetar um pou
uco da energia e engendrrar um "circu
uito
eneergético", capaz de coneectar as boas vibrações dos
maangues com a rede mundial de circulaçção de conceitos
pop. Imagem símbolo, uma antena parab
bólica enfiadaa na
ma.
lam

Em
m 1968, o artiista plástico H
Hélio Oiticica
utilizou a foto
o do trafican
nte Cara de
Cavvalo publicadaa em um jornal da época e
insseriu a seguin
nte frase: “seeja marginal,
sejja herói”.

(A
Adaptado. Nação Zu
umbi. Manifesto Mangue 1 ‐ Carangueejos com Cérebro, 1992).

Ma
anguebeat é um
u movimentto cultural quee surgiu no início
da década de 19
990, em Recifee, protagonizaado pelas ban
ndas
Chico Science, Nação
N
Zumbi e Mundo Livree S/A.
As alternativass a seguir apresentam
m exemplos da
biente, cultura e sociedaade,
asssociação entrre meio amb
con
ntidos no maanifesto mang
guebeat, à exceção de um
ma.
Asssinale‐a.
(A)) Do caos, da
d lama e da miséria é po
ossível tirar uma
u
nova e reviitalizante prop
posta cultural.
(B) A metáforra do ecossisstema do mangue relaciona
meio ambieente e sociedade.
(C) A modernaa manguetow
wn deve superrar a pobreza e a
estagnação
o cultural da “cidade
“
maurícia”.
nfiada na lam
ma” é a simbiiose
(D)) A “antena parabólica en
mas musicais regionais e o pop, capaz de
entre form
produzir um
ma cultura glo
obal.

No
o mesmo ano, redigiu o fraggmento a segu
uir.
“Ho
oje, recuso‐me a qua
alquer prejuíízo de ord
dem
con
ndicionante: faço
f
o que qu
uero e minha
a tolerância va
ai a
tod
dos os limitees, a não serr o da amea
aça física direeta:
ma
anter‐se integ
gral é difícil, a
ainda mais sen
ndo‐se margiinal:
hojje sou margin
nal ao margin
nal, não marg
ginal aspirand
do à
peq
quena burgueesia ou ao cconformismo, o que aconttece
com
m a maioria, mas
m marginall mesmo: à ma
argem de tud
do, o
quee me dá surp
preendente lib
berdade de açção – e para isso
preeciso ser apenas eu mesm
mo segundo meu
m princípio
o de
pra
azer: mesmo para ganhar a vida faço o que me agrada
no momento”.
(OITICICA, Hélio e CLARK, Lygia. Lyg
gia Clark_Hélio Oiticcica: Cartas,UFRJ, 1996).
1

No
o Estandarte e no fragmento, Oiticicaa manifesta sua
posição políticaa e artística. Nestes dois testemunhoss, o
arttista
(A)) pretende imitar as teendências in
nternacionais da
60.
vanguarda artística da década de 196
(B) reconhece a impossibilidade de
d
superar o
mo intelectual, social e exisstencial.
conformism
(C) sustenta uma
u
atitude de não‐cond
dicionamento
o às
estruturas estabelecidass.
(D)) desvincula o sentido étiico e estético das proposiçções
e programaas artísticos.
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FGV ‐ Projeetos

Re
edação
Ob
bserve a chargge a seguir.

Nela você pode observar, ma
ais uma vez, uma
u
crítica a nossos polítiicos, cujo conceito parece andar em baixa: em pesqu
uisa
blicada em dezembro
d
de 2012,
2
os brassileiros aponttaram o Podeer Legislativo como o men
nos apreciado
o, destacando
o os
pub
outtros poderes como
c
de maio
or presença na
acional e valorr.
Red
dija um texto
o dissertativo sobre o tem
ma “O Poder Legislativo
L
e a perda de credibilidade”
c
”, no qual voccê exponha suas
s
ideeias de forma clara, coerentte e em confo
ormidade com
m a norma cultta da língua.

enção!
Ate
A folha
f
a seguir deve ser usad
da como rascu
unho.
Traanscreva seu texto
t
no local apropriado da folha de texxto definitivo, pois não seráá avaliado o teexto escrito em local indeviido.
Utiilize o mínimo
o de 25 (vinte e cinco) e o máximo
m
de 30 (trinta) linhass para transcrever seu texto
o.
Na folha de texto definitivo nãão se identifiq
que, pois isso pode anular sua
s prova.
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Realização

