
  

 

Concurso Público 
Código: 789 

 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 

 

10 
30 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

presença do fiscal. 
 
• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na 

frente do cartão. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e 

apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as 

demais ficam em branco. 
 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas.  
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 
 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 
entrega do material na mesa do fiscal. 

 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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MATEMÁTICA 

 
1) João comprou 6 camisas diferentes e 5 bermudas 
diferentes. De quantos modos diferentes João poderá se 
vestir usando uma camisa e uma bermuda? 
 
a) 15 
b) 20 
c) 25 
d) 30 
e) 35 
 

2) Dado o sistema linear abaixo, assinalar a alternativa 
que apresenta o resultado da operação x²: 
 









15yx3

0yx2
 

 
a) 1 
b) 6 
c) 9 
d) 0 
e) 4 
 

3) Sabe-se que em determinada escola de Ensino 
Fundamental a quantidade de professores de português é 
maior do que a quantidade de professores de matemática. 
A quantidade de professores é dada através da equação 
x² + 6 = 5x. Com base nisso, a quantidade de professores 
de português e de matemática que tem nessa escola é, 
respectivamente: 
 
a) 4 e 1. 
b) 5 e 3. 
c) 3 e 2. 
d) 6 e 4. 
e) 3 e 6. 
 

4) Ao pagar as compras em um caixa de supermercado, 
Gabriel passou o cartão de crédito, mas não se lembra do 
último número da senha do cartão. Sabendo-se que pode 
ser qualquer número inteiro menor que dez, a 
probabilidade de Gabriel digitar um número qualquer e 
acertar a senha é de: 
 
a) 10% 
b) 15% 
c) 20% 
d) 25% 
e) 30% 

RASCUNHO 
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5) Para a realização da prova objetiva de determinado 
concurso público, é necessária a apresentação de 
documento oficial com foto. Sabendo-se que dos 1.050 
candidatos presentes nesse concurso, 855 candidatos 
apresentaram carteira de identidade e 363 carteira de 
motorista, e que não foi apresentado nenhum outro tipo de 
documento, analisar os itens abaixo: 
 
I) Aproximadamente, 34,57% dos candidatos 

apresentaram somente a carteira de motorista. 
II) Aproximadamente, 65,43% dos candidatos 

apresentaram somente a carteira de identidade. 
III) 16% dos candidatos apresentaram ambos os 

documentos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

6) O quadro abaixo representa a nota dos 30 alunos de 

determinado professor de matemática. Com base nisso, é 
CORRETO afirmar que a moda das notas desses alunos 
é: 
 

 
 
a) 94 
b) 87 
c) 70 
d) 60 
e) 64 
 

7) Sabendo-se que o número 52 é o quinto termo de uma 

progressão aritmética crescente de razão igual a 12, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O nono termo dessa progressão aritmética é igual a 

100. 
(---) O primeiro termo dessa progressão aritmética é igual 

a 5. 
(---) A soma dos 10 primeiros termos dessa progressão 

aritmética é igual a 580. 
 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - E - C. 

RASCUNHO 
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8) Bruna fará 3 bolos e deverá utilizar ao todo 2kg de 
farinha de trigo, que deverão ser distribuídos diretamente 
proporcionais às quantidades de ovos utilizados para cada 
bolo. Sabendo-se que no bolo de chocolate ela utilizará 
três ovos, no bolo de banana 5 ovos e no bolo de maçã 8 
ovos, analisar os itens abaixo: 
 
I - No bolo de chocolate serão utilizados 375g de farinha 

de trigo. 
II - No bolo de banana serão utilizados 675g de farinha de 

trigo. 
III - No bolo de maçã serão utilizados 625g a mais de 

farinha de trigo do que no bolo de chocolate. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente o item III. 
e) Todos os itens. 
 

9) Após 24 meses de aplicação de determinado capital, 
João obteve R$ 48.000,00 de juros. Sabendo-se que o 
capital foi aplicado a juros simples de 5% ao mês, é 
CORRETO afirmar que o valor do capital inicial aplicado 
foi de: 
 
a) R$ 35.000,00 
b) R$ 38.000,00 
c) R$ 40.000,00 
d) R$ 42.000,00 
e) R$ 45.000,00 
 

10) Sabe-se que o aniversário de Tiago é dia 29 de 
agosto, que neste ano será em um sábado, e que o 
aniversário de Samuel é 42 dias após o aniversário de 
Tiago. Com base nisso, o aniversário de Samuel, neste 
ano, será em um(a): 
 
a) Sexta-feira, dia 9 de outubro. 
b) Segunda-feira, dia 12 de outubro. 
c) Domingo, dia 11 de outubro. 
d) Quinta-feira, dia 8 de outubro. 
e) Sábado, dia 10 de outubro. 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

  
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

  
11) Segundo a Constituição Federal, são Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si: 
 
a) Parlamentar, Executivo e Judiciário. 
b) Legislativo, Executivo e Moderador. 
c) Financeiro, Executivo e Judiciário. 
d) Moderador, Parlamentar e Financeiro. 
e) Legislativo, Executivo e Judiciário. 
 

12) De acordo com a Constituição Federal, a República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e dos Municípios e do Distrito Federal,      
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
um de seus fundamentos: 
 
a) Prevalência dos direitos humanos. 
b) Independência nacional. 
c) Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
d) Soberania. 
e) Concessão de asilo político. 
 

13) De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, em 
relação à destinação de recursos públicos para o setor 
privado: 
 
I - A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, 

cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de 
pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei 
específica, atender às condições estabelecidas na lei 
de diretrizes orçamentárias e estar prevista no 
orçamento ou em seus créditos adicionais. 

II - Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, 
financiamentos e refinanciamentos, inclusive as 
respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a 
concessão de subvenções e a participação em 
constituição ou aumento de capital.  

III - 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 não serão inferiores 
aos definidos em lei ou ao custo de captação.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 

14) Segundo a Lei Complementar nº 101/00, a criação, 
expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental 
que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 
 
I - Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subsequentes. 

II - Declaração do ordenador da despesa de que o 
aumento tem adequação orçamentária e financeira com 
a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

III - Anexo demonstrativo da compatibilidade da 
programação dos orçamentos com os objetivos e metas 
constantes do documento. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Nenhum dos itens. 
 

15) Segundo a Lei nº 8.429/92, perceber vantagem 

econômica para intermediar a liberação ou aplicação de 
verba pública de qualquer natureza, constitui: 
 
a) Ato de improbidade administrativa que causa prejuízo 

ao erário. 
b) Ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública. 
c) Ato de improbidade administrativa que importa 

enriquecimento ilícito. 
d) Ato de improbidade administrativa contra agente 

público. 
e) Ato de improbidade administrativa contra particular. 
 

16) Em conformidade com a Lei n
o
 8.429/92, NÃO é crime 

de enriquecimento ilícito: 
 
a) Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou 

valores integrantes do acervo patrimonial. 
b) Ordenar ou permitir a realização de despesas não 

autorizadas em lei ou regulamento. 
c) Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, 

bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial. 

d) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 
providência ou declaração a que esteja obrigado. 

e) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de 
consultoria ou assessoramento para pessoa física ou 
jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido 
ou amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público, durante a atividade. 

 

17) Segundo a Lei nº 8.666/93, são modalidades de 
licitação, EXCETO: 
 
a) Concorrência. 
b) Convite. 
c) Concurso. 
d) Regularidade fiscal e trabalhista. 
e) Leilão. 
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18) Conforme a Lei nº 8.666/93, o regime jurídico dos 
contratos administrativos instituído por essa Lei confere à 
Administração, em relação a eles, a(s) prerrogativa(s) de:   
 
I - Aplicar sanções motivadas somente pela inexecução 

total do ajuste. 
II - Fiscalizar-lhes a execução. 
III - Modificá-los, bilateralmente, para melhor adequação 

às finalidades de interesse público, respeitados os 
direitos do contratado. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item II. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

19) De acordo com a Lei nº 10.520/02, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O prazo de validade das propostas será de __ dias, se 
outro não estiver fixado no edital.  
 
a) 5 
b) 60 
c) 30 
d) 10 
e) 90 
 

20) Em conformidade com a Lei nº 12.527/11, a respeito 
do acesso a informações e sua divulgação, cabe aos 
órgãos e entidades do poder público, observadas as 
normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar 
a: 
 
a) Gestão transparente da informação, propiciando amplo 

acesso a ela e sua divulgação.  
b) Divulgação de informações de interesse público, 

independentemente de solicitações. 
c) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação.  
d) Desenvolvimento do controle social da administração 

pública 
e) Observância da publicidade como preceito geral e do 

sigilo como exceção. 
 

21) De acordo com a Lei Orgânica do Município, o 
processo legislativo municipal compreende a elaboração 
de: 
 
I - Emendas à Lei Orgânica Municipal. 
II - Leis complementares. 
III - Emendas à Constituição. 
IV - Leis ordinárias. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Somente o item I. 

22) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O território do Município poderá ser dividido em 

distritos, criados, organizados e suprimidos por lei 
municipal, observada a legislação estadual, a consulta 
plebiscitária e o disposto nesta Lei Orgânica.  

(---) O Município integra a divisão administrativa do 
Estado. 

(---) São símbolos do Município o Brasão, a Bandeira e o 
Hino, representativo de sua cultura e história. 

 
a) E - E - E. 
b) E - C - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

23) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Municipais, assinalar a alternativa que preenche 
a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
É de ___ dias o prazo para o servidor entrar em exercício, 
contados da data da posse. 
 
a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 20 
e) 30 
 

24) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Municipais, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Transferência é a passagem do servidor estável de 

cargo efetivo para outro de igual denominação, 
pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou 
instituição da Administração Direta, Indireta, 
Fundacional ou Autárquica.  

(---) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidade compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física 
ou mental verificada em inspeção médica. 

(---) Reversão é o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado. 

 
a) C - C - C. 
b) E - E - E. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
e) C - E - E. 
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25) Conforme o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Municipais, a reinvestidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua 
transformação, quando invalidada a sua demissão por 
decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de 
todas as vantagens, trata-se de: 
 
a) Reaproveitamento. 
b) Aposentadoria. 
c) Recondução. 
d) Reintegração. 
e) Vacância. 
 

26) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Municipais, além do vencimento, 
poderão ser pagas as seguintes vantagens: 
 
I - Indenizações. 
II - Gratificações. 
III - Adicionais. 
IV - Salário-família. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

27) Segundo DI PIETRO, analisar os itens abaixo:  
 
I - A Administração Pública em sentido estrito compreende 

em sentido subjetivo (as pessoas jurídicas, órgãos e 
agentes públicos que exercem a função administrativa) 
e em sentido objetivo (a atividade administrativa 
exercida por aqueles entes). 

II - Em sentido objetivo, a Administração Pública abrange 
as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, órgãos 
e agentes incumbidos de atender concretamente às 
necessidades coletivas; corresponde à função 
administrativa, atribuída preferencialmente aos órgãos 
do Poder Executivo.  

III - A Administração Pública não abrange o fomento, a 
polícia administrativa e o serviço público. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

28) Em consonância com DI PIETRO, existem grandes 
controvérsias entre os doutrinadores a respeito dos 
chamados contratos administrativos, havendo, pelo 
menos, três correntes. Com base nisso, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - A que nega a existência do contrato administrativo. 
II - A que, em sentido diametralmente oposto, acha que 

todos os contratos celebrados pela Administração são 
contratos administrativos. 

III - A que aceita a existência dos contratos 
administrativos, como espécie do gênero contrato, com 
regime jurídico de direito público, derrogatório e 
exorbitante do direito comum.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

29) De acordo com ALEXANDRINO e PAULO, marcar C 

para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  
 
(---) A Concorrência é a mais simples das modalidades de 

licitação. Presta-se unicamente à contratação de 
obras, com valor estipulado e não de qualquer valor. 

(---) O pregão é modalidade de licitação passível de 
utilização - pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios - para aquisição de bens e 
serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado 
da contratação.  

(---) O instrumento de convocação utilizado na modalidade 
convite é a carta-convite, enviada diretamente aos 
interessados. O convite é a modalidade de licitação 
utilizada para as contratações de menor valor, sendo, 
por isso, mais simples em seu procedimento. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - C - C. 
d) E - E - E. 
e) C - E - C. 
 

30) Sob a ótica de ALEXANDRINO e PAULO, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Pode-se conceituar ________________ como o conjunto 
de instrumentos que o ordenamento jurídico estabelece a 
fim de que a própria Administração Pública, os Poderes 
Judiciários e Legislativos, e ainda o povo, diretamente ou 
por meio de órgãos especializados, possam exercer o 
poder de fiscalização, orientação e revisão da atuação 
administrativa de todos os órgãos, entidade e agentes 
públicos, em todas as esferas do poder.  
 
a) controle administrativo 
b) processos eventuais 
c) controle hierárquico 
d) processos avaliativos 
e) controle de processos 
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31) De acordo com ALEXANDRINO e PAULO, sobre atos 
administrativos, é INCORRETO afirmar que:  
 
a) São espécies do gênero “ato jurídico”.  
b) São manifestações humanas, e não meros fenômenos 

da natureza. 
c) São sempre manifestações unilaterais de vontade. 
d) Estão sujeitos ao regime de direito público.  
e) Se confundem com os chamados atos políticos ou de 

governo. 
 

32) Segundo KASPARY, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
A redação ____________ é a maneira de redigir a 
correspondência e outros atos, em objeto de serviço, nos 
diversos órgãos públicos.  
 
a) oficial 
b) processual 
c) interna 
d) externa 
e) cíclica 
 

33) Em consonância com KASPARY, sobre expressões e 
vocábulos latinos de uso frequente nas comunicações 
administrativas oficiais, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Ab origine.  
(2) A posteriori. 
(3) De facto. 
(4) De jure.  
 
(---) De direito, por direito. 
(---) Pelo que segue, depois de um fato.  
(---) De fato, realmente, efetivamente.  
(---) Desde a origem, desde os primórdios.  
 
a) 3 - 2 - 1 - 4. 
b) 4 - 2 - 3 - 1. 
c) 2 - 3 - 1 - 4. 
d) 1 - 2 - 3 - 4. 
e) 3 - 4 - 2 - 1. 
 

34) De acordo com o Manual de Redação da Presidência 
da República, a clareza deve ser a qualidade básica de 
todo texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto 
que possibilita imediata compreensão pelo leitor. No 
entanto a clareza não é algo que se atinja por si só: ela 
depende estritamente das demais características da 
redação oficial. Para ela concorrem: 
 
a) A impessoalidade, que evita a duplicidade de 

interpretações que poderia decorrer de um tratamento 
personalista dado ao texto. 

b) O uso do padrão culto de linguagem, em princípio, de 
entendimento geral e por definição avesso a vocábulos 
de circulação restrita, como a gíria e o jargão. 

c) A formalidade e a padronização, que possibilitam a 
imprescindível uniformidade dos textos. 

d) A concisão, que faz desaparecer do texto os excessos 
linguísticos que nada lhe acrescentam. 

e) Todas as alternativas anteriores. 

35) Segundo o Manual de Redação da Presidência da 
República, os documentos do Padrão Ofício devem 
obedecer, dentre outras, às seguintes formas de 
apresentação: 
  
I - Deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de 

corpo 12 no texto em geral, 11 nas citações, e 10 nas 
notas de rodapé. 

II - Para símbolos não existentes na fonte Times New 
Roman poder-se-á utilizar as fontes Symbol e 
Wingdings. 

III - É opcional constar a partir da segunda página o 
número da página. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

36) Conforme exposto no Manual de Redação da 
Presidência da República, devem constar do cabeçalho ou 
do rodapé do ofício as seguintes informações do 
remetente:  
 
I - Nome do órgão ou setor. 
II - Endereço postal. 
III - Telefone e endereço de correio eletrônico. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

37) Sobre o fax, analisar os itens abaixo: 
 
I - É uma forma de comunicação que está sendo menos 

usada devido ao desenvolvimento da Internet. 
II - É utilizado para a transmissão de mensagens urgentes 

e para o envio antecipado de documentos, de cujo 
conhecimento há premência, quando não há condições 
de envio do documento por meio eletrônico. 

III - Quando necessário o original, ele segue 
posteriormente pela via e na forma de praxe.  

IV - Se necessário o arquivamento, deve-se fazê-lo com o 
próprio fax, pois o papel, em certos modelos, não se 
deteriora rapidamente. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens II, III e IV. 
b) Somente os itens I, II e III.  
c) Somente os itens I e IV.  
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
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38) Sobre a documentação, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É um conjunto de técnicas cujo objetivo primordial é a 

produção, sistematização, distribuição e utilização de 
documentos.  

(---) Procura oferecer o máximo no que se refere à 
facilidade de acesso às informações e conhecimentos 
especializados e ser útil em todos os setores da 
atividade profissional. 

(---) A documentação oficial tem por objetivo auxiliar e 
assessorar a Administração Pública em todos os 
níveis: Federal, Estadual e Municipal. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - C - C. 
d) E - E - E. 
e) C - E - C. 
 

39) Existem três espécies de arquivos públicos: correntes, 
temporários e permanentes. Com base nisso, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Correntes: conjuntos de documentos atuais, em 

curso, que são objeto de consultas e pesquisas 
frequentes. 

(---) Temporários: são conjuntos de documentos de valor 
histórico, científico ou cultural que devem ser 
preservados indefinidamente. 

(---) Permanentes: conjunto de documentos oriundos de 
arquivos correntes que aguardam remoção para 
depósitos temporários. 

 
a) C - E - E. 
b) E - C - C. 
c) C - C - C. 
d) E - E - E. 
e) C - C - E. 
 

40) Em relação aos equipamentos de proteção coletiva 
(EPC) para a segurança do trabalho, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) São equipamentos instalados no local de trabalho, 

que servem para proteger mais de uma pessoa ao 
mesmo tempo. 

(---) Exaustores, ventiladores, iluminação de emergência e 
extintores são alguns exemplos de EPCs. 

(---) Os EPCs são importantes como medidas de controle 
perante a ação de agentes potencialmente insalubres, 
consequentemente, para a prevenção da saúde e 
integridade física do trabalhador. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - C - C. 
d) E - C - E. 
e) E - E - C. 
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