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Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação

Edital nº 128/2017
Data: 19 de novembro de 2017.
Duração: das 9:00 às 13:00 horas.

Auxiliar em Administração
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
Prezado(a) Candidato(a),
Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, bem como a eficiência da
fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável
obediência aos itens do Edital e aos que seguem:
01. Deixe sobre a carteira APENAS caneta transparente e documento de identidade.
Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira em saco entregue
para tal fim. Os celulares devem ser desligados, antes de guardados. O candidato
que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, na capa deste Caderno de
Questões.
03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está
completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros
30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade
de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a FolhaResposta.
05. A prova tem duração de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala
de prova é de 1 (uma) hora.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito.
07. A Folha-Resposta do candidato será disponibilizada conforme subitem 11.12 do Edital.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha-Resposta
no campo destinado à assinatura e de entregar o Caderno de Questões e a FolhaResposta ao fiscal de sala.
Atenção! Os dois últimos participantes só poderão deixar a sala simultaneamente e após a
assinatura da Ata de Aplicação.
Boa prova!

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos
retângulos abaixo.

Inscrição

Sala

Prova de Língua Portuguesa
20 questões
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Os moradores do bairro de Balneário São João Batista 3, em Peruíbe (SP), vão demorar para
esquecer a madrugada entre os dias 6 e 7 deste mês de outubro. Tudo começou com um clarão. Em
seguida, um objeto com luzes azuladas sobrevoou as casas, emitindo um forte zumbido. A energia
elétrica da região logo começou a falhar, com duas quedas registradas.
O pessoal ficou com medo. Ninguém teve muita coragem de sair para ver o que era. Na
manhã seguinte, a surpresa: uma área de 13 metros de comprimento por dois de largura de
vegetação em um terreno abandonado estava toda amassada, com leves marcas de queimaduras.
“Eles chamaram a polícia, mas quando os policiais chegaram, viram que a ocorrência não era para
eles. Foi aí que me chamaram”, conta o biólogo e ufólogo Paulo Aníbal.
O caso, revelado pela prefeitura da cidade somente nesta sexta-feira (20), deixou Aníbal
intrigado. “Pelos indícios é muito provável que se trate de algo legítimo”, afirma. “Não é um terreno
seco normal cheio de mato. É um taboal completamente alagado, com vegetação de um metro de
altura, no meio do nada. Não sei quem teria o interesse de ir até uma área dessas e queimar cada
uma das plantas, que devem ser milhões”.
Um outro pesquisador da ufologia, Saga Susseliton Souza, falou com a reportagem do G1 e
também acredita que não é uma obra humana. "Uma testemunha relata que, às 18h do dia 7, após o
ocorrido, viu algo na mata que não foi capaz de identificar. Todos ficaram muito assustados", disse.
Aníbal também está animado. A última vez que esteve no local foi na última quarta-feira
(18). “Estou com as evidências, todas as provas, e agora vamos dar andamento às investigações”,
finaliza o ufólogo. A prefeitura, que também está acompanhando a história, isolou o local, que não
para de receber curiosos desde a divulgação da notícia.
O caso é muito semelhante a outro acontecido no ano de 2008, no bairro São José,
aproximadamente a 1,5 quilômetro dali. Na época, a marca deixada no matagal foi de 15 metros por
9 de largura. O evento colocou a cidade na rota do turismo ufológico, com direito a um encontro
anual para fazer vigílias em busca de objetos voadores não identificados.
(...)

Adaptado de: <http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/10/et-caicara-suposto-ovni-deixa-marcas-no-litoral-de-saopaulo.html>. Acesso em 23 out. 2017.

01. Sobre o fenômeno das marcas na vegetação ocorrido em Peruíbe, em outubro deste ano, é correto
afirmar, com base no texto, que:
A) a cidade paulista já viveu algo parecido anos antes.
B) ocorreu depois das seis da noite do dia 7 de outubro.
C) causou danos naturais explicáveis pela ciência atual.
D) há certeza absoluta da origem extraterrestre do evento.
E) serviu de prova irrefutável da existência de extraterrestres.
02. Segundo o texto, o pesquisador Susseliton Souza:
A) viu algo na mata que não foi capaz de identificar.
B) não sabe quem teria interesse de queimar as plantas.
C) está com as evidências para iniciar as investigações.
D) foi chamado pelos policiais para averiguar o ocorrido.
E) duvida que o ocorrido tenha sido causado por humanos.
03. O ufólogo Paulo Aníbal acredita que o caso tenha relação com extraterrestres porque:
A) a região faz parte da rota turística desde 2008.
B) aconteceu durante uma madrugada de outubro.
C) a prefeitura demorou a revelar o caso à imprensa.
D) a área é extensa e a vegetação abundante e alagada.
E) os moradores ficaram receosos, dentro de suas casas.
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04. O texto se caracteriza como narrativo, pela presença predominante de:
A) citação, como em “Eles chamaram a polícia” (linha 08).
B) opinião, como em “é muito provável que se trate de algo legítimo” (linha 11).
C) descrição, como em “terreno seco normal cheio de mato” (linhas 11-12).
D) instrução, como em “vamos dar andamento às investigações” (linha 19).
E) eventos cronológicos, como em “A prefeitura [...] isolou o local” (linha 20).
05. Assinale a alternativa em que o segundo termo é mais específico que o primeiro.
A) evidências (linha 19) – provas (linha 19)
B) polícia (linha 08) – policiais (linha 08)
C) vegetação (linha 07) – mato (linha 12)
D) cidade (linha 24) – local (linha 18)
E) indícios (linha 11) – investigações (linha 19)
06. Assinale a alternativa em que o termo grifado pertence à mesma classe gramatical e tem o mesmo sentido
que o destacado em “A energia elétrica da região logo começou a falhar” (linhas 03-04).
A) A cidade ficou tão famosa que tem até logo que parece um disco voador.
B) O ufólogo foi chamado e logo reuniu todas as evidências e testemunhos.
C) A região era alagada, logo não fazia sentido ter sido queimada.
D) O prefeito prometeu uma entrevista à equipe do G1 logo mais.
E) Logo onde o objeto foi aparecer: no lugar mais improvável!
07. Assinale a alternativa em que a ausência da vírgula é possível, mas provocaria mudança de sentido.
A) “Em seguida, um objeto com luzes azuladas...” (linhas 02-03)
B) “Estou com as evidências, todas as provas...” (linha 19)
C) “A prefeitura, que também está acompanhando a história...” (linha 20).
D) “Na época, a marca deixada no matagal foi de...” (linha 23)
E) “O evento colocou a cidade na rota do turismo ufológico, com direito...” (linha 24)
08. O termo grifado em “Um outro pesquisador da ufologia, Saga Susseliton Souza, falou com a reportagem...”
(linha 15) classifica-se sintaticamente como:
A) aposto.
B) sujeito.
C) adjunto.
D) predicativo.
E) objeto direto.
09. Assinale a alternativa cuja palavra deriva diretamente de um verbo.
A) Anual.
B) Ufologia.
C) Quilômetro.
D) Divulgação.
E) Aproximadamente.
10. No trecho “Pelos indícios é muito provável que se trate de algo legítimo” (linha 11), a oração grifada é
classificada corretamente como:
A) subordinada adjetiva.
B) substantiva subjetiva.
C) subordinada adverbial.
D) coordenada explicativa.
E) substantiva objetiva direta.
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TEXTO 2
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O médico Roger Leir, especialista em podologia, afirmou ter realizado 17 intervenções
cirúrgicas nas quais extraiu objetos estranhos, que poderiam ser implantes alienígenas. As pequenas
incrustações eram magnéticas, e algumas tinham uma frequência muito alta para sua dimensão.
Outros objetos examinados possuíam fragmentos de metais próprios de meteoritos: gálio, germânio,
platina, rutênio, ródio e irídio.
O doutor em química e física Alex Mosier examinou as amostras com Leir e afirmou ter
encontrado fibras muito similares aos nanotubos de carbono, o que sugere que os fragmentos foram
desenhados ou fabricados. Ele explica que “essas coisas não poderiam ser encontradas na natureza.
Teriam que ser processadas, requerem uma engenharia complexa e não são fáceis de fabricar”. De
acordo com Leir, as pessoas das quais esses objetos foram extraídos não possuíam cicatrizes
visíveis nem sinais de inflamação, apesar de os raios x mostrarem a incrustação.
Leir faleceu em 14 de março do ano passado, o que interrompeu o aprofundamento de seus
estudos. No entanto, embora haja um ceticismo evidente acerca de suas afirmações, muitos
acreditam que essa é a prova mais evidente de inteligência extraterrestre já apresentada.
Disponível em: https://seuhistory.com/noticias/medicos-extraem-objetos-estranhos-de-pessoas-que-dizem-ter-sido-abduzidasconheca-alguns. Acesso em: 23 out. 2017.

11. Da leitura do texto, é correto afirmar que o autor do texto:
A) apresenta evidências conflitantes entre si.
B) ignora qualquer crença contrária à de Leir.
C) defende a existência de vida extraterrestre.
D) desconfia dos achados do médico Roger Leir.
E) limita-se a apresentar fatos e opiniões de outros.
12. No período “Leir faleceu em 14 de março do ano passado, o que interrompeu o aprofundamento de seus
estudos” (linhas 12-13), depreende-se uma relação semântica de:
A) finalidade.
B) conformidade.
C) causa e efeito.
D) comparação ou analogia.
E) contraste ou oposição.
13. Assinale a alternativa em que os termos grifados apontam para um mesmo referente.
A) “intervenções” (linha 01) – “algumas” (linha 03)
B) “objetos estranhos” (linha 02) – “pequenas incrustações” (linhas 02-03).
C) “especialista em podologia” (linha 01) – “Ele” (linha 08)
D) “amostras” (linha 06) – “estudos” (linha 13).
E) “Alex Mosier” (linha 06) – “suas” (linha 13).
14. Assinale a alternativa em que os termos são empregados como sinônimos no texto.
A) “intervenções” (linha 01) – “estudos” (linha 13)
B) “implantes” (linha 02) – “incrustações” (linha 03)
C) “metais” (linha 04) – “meteoritos” (linha 04)
D) “próprios” (linha 04) – “similares” (linha 07)
E) “engenharia” (linha 09) – “inteligência” (linha 14)
15. A palavra “ceticismo” (linha 13) no texto significa:
A) descrença.
B) indiferença.
C) menosprezo.
D) imparcialidade.
E) conservadorismo.
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16. Ao usar o verbo “sugere” em “...o que sugere que os fragmentos foram desenhados ou fabricados” (linhas
07-08), o autor:
A) assegura a origem manufaturada dos fragmentos.
B) apresenta uma garantia da existência de alienígenas.
C) compromete-se com a crença em vida extraterrestre.
D) mostra-se cauteloso quanto aos achados de Mosier.
E) rejeita a hipótese da origem extraterrestre dos objetos.
17. Assinale a alternativa em que a forma grifada é classificada como pronome relativo.
A) “extraiu objetos estranhos, que poderiam ser implantes alienígenas” (linha 02).
B) “o que sugere que os fragmentos foram desenhados ou fabricados” (linhas 07-08).
C) “Ele explica que “essas coisas não poderiam ser encontradas...” (linha 08).
D) “Teriam que ser processadas” (linha 09).
E) “muitos acreditam que essa é a prova mais evidente” (linhas 13-14).
18. Assinale a alternativa em que a frase “embora haja um ceticismo evidente acerca de suas afirmações...”
(linha 13) está reescrita conforme a norma padrão.
A) Apesar de haverem pessoas céticas acerca de suas afirmações...
B) Embora hajam pessoas céticas a respeito de suas afirmações...
C) Embora exista pessoas céticas acerca de suas afirmações...
D) Ainda que existam pessoas céticas sobre suas afirmações...
E) Ainda que há pessoas céticas sobre suas afirmações...
19. O termo grifado em “embora haja um ceticismo evidente...” (linha 13) classifica-se sintaticamente como:
A) aposto.
B) sujeito.
C) adjunto.
D) predicativo.
E) objeto direto.
20. Assinale a alternativa em que há verbo na voz passiva.
A) “O médico Roger Leir (...) afirmou ter realizado...” (linha 01).
B) “...poderiam ser implantes alienígenas” (linhas 02)
C) “os fragmentos foram desenhados...” (linhas 07-08).
D) “...não possuíam cicatrizes visíveis” (linhas 10-11).
E) “essa é a prova mais evidente” (linha 14)
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Prova de Conhecimentos Específicos
30 questões

21. O planejamento, a organização, a liderança e o controle dos recursos humanos – e de todos os outros
tipos de recursos – para que se atinjam os objetivos da organização de modo eficiente e eficaz, refere-se
ao conceito de:
A) Metas.
B) Missão.
C) Estratégia.
D) Desempenho.
E) Administração.
22. As organizações são eficientes quando os administradores:
A) maximizam o volume de recursos utilizados.
B) escolhem objetivos apropriados e depois conseguem atingi-los.
C) escolhem os objetivos organizacionais corretos, mesmo que não sejam atingidos.
D) minimizam o volume de recursos utilizados ou a quantidade de tempo necessária para produzir um
dado volume de bens e serviços.
E) maximizam o volume de recursos utilizados, aumentando a quantidade de tempo necessária para
produzir um dado volume de bens e serviços.
23. As quatro tarefas gerenciais essenciais são:
A) planejamento, organização, liderança e controle.
B) treinamento, recrutamento, seleção e supervisão.
C) estratégia, tática, comando e obediência.
D) estratégia, tática, operações e supervisão.
E) comando, obediência, liderança e foco.
24. O ato de estruturar relações de trabalho, definindo os departamentos de acordo com os tipos de tarefas
específicas que realizam e traçando as linhas de autoridade e responsabilidade entre os diferentes
indivíduos e grupos é chamado de:
A) Controle.
B) Liderança.
C) Autonomia.
D) Organização.
E) Planejamento.
25. A busca pela solução para conflitos que possam surgir entre os funcionários é uma atividade de qual
etapa do processo administrativo?
A) Controle.
B) Liderança.
C) Autoridade.
D) Organização.
E) Planejamento.
26. Numa organização, o desempenho real deve ser comparado com as metas previamente estabelecidas.
Caso haja algum desvio significante, será responsabilidade do gerente trazer a organização de volta aos
eixos. Isso é possível por meio:
A) Controle.
B) Eficiência.
C) Planejamento.
D) Definição de metas.
E) Monitoramento das atividades.
Auxiliar em Administração

Pág. 6 de 10

27. Considerando os níveis de gerência existentes nas organizações, é atividade de um gerente de primeira linha:
A) administrar outros gerentes.
B) definir as estratégias para a organização.
C) servir de elo entre os supervisores e os diretores.
D) ser responsável pela tomada de decisões sobre a direção da organização.
E) direcionar as atividades diárias dos funcionários sem responsabilidade gerencial.
28. Uma das mudanças recentes nas práticas administrativas, consiste na contratação de uma outra empresa
para realizar atividades anteriormente feitas pela própria organização, visando aumentar a eficiência e
reduzir custos operacionais. Essa prática é chamada de:
A) Eficácia.
B) Downsizing.
C) Terceirização.
D) Competência essencial.
E) Responsabilidade Social.
29. A capacidade de analisar a situação presente, prever o futuro da organização e definir as ações
necessárias à concretização desse futuro ocorre em qual processo administrativo?
A) Coaching.
B) Consultoria.
C) Organização.
D) Planejamento.
E) Construção de Cenários futuros.
30. Os níveis de planejamento são:
A) Formal e Informal.
B) Corporativo, Negócios e Funcional.
C) Missão, formulação e Implementação.
D) Curto prazo, médio prazo e longo prazo.
E) Definição de objetivos, análise da situação e alocação de recursos.
31. Quando, numa organização, as tarefas são divididas em uma série de etapas, cada uma completada por
um indivíduo em separado, como acontece na instalação das placas-mãe, nas linhas de montagem de
computadores, é a descrição de um elemento básico da estrutura:
A) Especialização do trabalho.
B) Estrutura de autoridade.
C) Amplitude de controle.
D) Controle estruturado.
E) Semi-Estrutura.
32. São tipos de departamentalização:
A) Centralizado e descentralizado.
B) Presidência, diretoria e supervisão.
C) Longo prazo, médio prazo e curto prazo.
D) Financeiro, recursos humanos, estoque, compras e produção.
E) Funcional, por produto, por cliente, geográfica e por processo.
33. Dentre as diversas barreiras à comunicação interpessoal, um dos principais tipos são os hábitos de
locução, que consistem em:
A) Repetição excessiva de palavras ou uso de palavras incomuns.
B) Vergonha, receio de falar errado ou medo de ser mal interpretado.
C) Quando uma pessoa inicia a conversa do que supõe que a outra pessoa pensa ou sabe.
D) Expressar-se também pelas mãos, pela curvatura do corpo, pelo movimento dos músculos da face, etc.
E) O emissor tem uma vaga ideia do que pretende comunicar, mas em lugar de aperfeiçoá-la, passa a
transmiti-la assim mesmo.
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34. Sobre o tipo de comunicação ascendente, assinale a alternativa correta.
A) Quando a comunicação se dá entre os membros de um mesmo grupo, dizemos que esta comunicação
é ascendente.
B) Quando a comunicação se dirige aos níveis mais baixos do grupo ou da organização, ela é classificada
como ascendente.
C) Quando pensamos na comunicação dos executivos com os funcionários, estamos pensando na
comunicação ascendente.
D) Quando são fornecidos feedbacks aos executivos sobre os progressos em relação às metas, tem-se um
exemplo de comunicação ascendente.
E) Quando a empresa manda uma correspondência para a casa de seus funcionários informando sobre a
nova política de licença médica, está usando a comunicação ascendente.
35. São exemplos de atividades de controle ou monitoração realizadas pela gestão de pessoas:
A) análise e descrição de cargos.
B) treinamento e desenvolvimento de pessoal.
C) avaliação de desempenho e banco de dados.
D) planejamento e alocação interna de recursos humanos.
E) identificação das necessidades de pessoal e pesquisa de mercado.
36. A gestão de pessoas passou a assumir um papel de liderança para ajudar a alcançar a excelência
organizacional necessária para enfrentar desafios competitivos. Para tanto, o setor precisa estar preparado
para enfrentar uma série de transições, tais como:
A) Da ênfase no negócio para a ênfase na função.
B) Do foco nas soluções para o foco nas atividades.
C) Da preservação cultural para a mudança cultural.
D) Do caráter consultivo para o caráter administrativo.
E) Da ênfase nos resultados para a ênfase nos procedimentos.
37. Considerado como um dos métodos de avaliação de desempenho ainda pouco utilizado no Brasil, a
avaliação por resultados é caracterizada como:
A) Parecer dos chefes sobre a eficiência de cada empregado sob a sua responsabilidade.
B) Avaliação dos indivíduos mediante a escolha de frases que descrevem seu desempenho individual.
C) Comparação periódica entre as metas fixadas para cada empregado e os resultados efetivamente alcançados.
D) Colocar os empregados de determinada categoria em grupos e avaliá-los segundo determinado padrão.
E) Formulário de dupla entrada, no qual as linhas representam os fatores que estão sendo avaliados e as
colunas os graus de avaliação.
38. Uma característica das equipes de trabalho:
A) Objetiva o desempenho coletivo.
B) Habilidades aleatórias e variadas.
C) Compartilhamento de informações.
D) Sinergia neutra (às vezes negativa).
E) Responsabilidade apenas individual.
39. Sobre as necessidades descritas na Teoria de Maslow, é correto afirmar:
A) Necessidades de segurança são as básicas para a manutenção da vida.
B) Necessidades fisiológicas são a busca pelo relacionamento com os outros.
C) Necessidades sociais se referem à realização do máximo de potencial individual.
D) Necessidades de estima dizem respeito ao amor próprio e ao reconhecimento pelos outros.
E) Necessidades de autorrealização envolvem a preocupação com o futuro, no tocante à manutenção
principalmente do emprego e da propriedade.
40. A visão interacionista do conflito defende que:
A) o conflito deve sempre ser evitado.
B) o conflito é sinônimo de violência, destruição e irracionalidade.
C) o conflito é consequência natural e inevitável em qualquer grupo.
D) um mínimo de conflito é absolutamente necessário para o desempenho eficaz do grupo.
E) o conflito é a indicação de que alguma coisa não está funcionando direito dentro do grupo.
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41. O estilo de liderança liberal tem como característica:
A) O líder coordena as atividades e sugere ideias.
B) O comportamento do líder é evasivo e sem firmeza.
C) O líder atua como um facilitador para orientar o grupo.
D) O líder é extremamente comunicativo e encoraja a participação das pessoas.
E) Os grupos submetidos a esse tipo de liderança apresentam sinais de tensão, frustração e agressividade.
42. Consiste em uma característica da barganha distributiva:
A) Longo prazo.
B) Oposição de um ao outro.
C) Motivação do tipo eu ganho, você ganha.
D) Convergência ou congruência com o outro.
E) Quantidade variável de recursos a serem divididos.
43. Não é uma forma de provimento de cargo público que possui vigência em lei:
A) Ascensão.
B) Reversão.
C) Promoção.
D) Nomeação.
E) Aproveitamento.
44. Assinale a alternativa correta.
A) A redistribuição é o deslocamento do servidor, a pedido, ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro,
com ou sem mudança de sede.
B) A remoção se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do SIPEC e os órgãos e entidades da
Administração Pública Federal envolvidos.
C) A remoção ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos
serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.
D) A redistribuição poderá ocorrer por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente
que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por
junta médica oficial.
E) O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob
responsabilidade do órgão central do SIPEC, e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade,
até seu adequado aproveitamento.
45. Segundo a Lei n° 8.112/90, a demissão ou a destituição de cargo em comissão incompatibiliza o ex-servidor
para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da seguinte
conduta:
A) Corrupção.
B) Insubordinação grave em serviço.
C) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.
D) Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.
E) Atuação, como procurador ou intermediário, junto ao órgão ou à entidade pública em que estiver
lotado ou em exercício, exceto quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de
parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro.
46. É dever fundamental do servidor público federal:
A) desviar servidor público para atendimento a interesse particular.
B) facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito.
C) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso.
D) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética
ou ao Código de Ética de sua profissão.
E) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal
interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas
hierarquicamente superiores ou inferiores.
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47. Quanto ao gênero, os documentos produzidos por instituições públicas podem ser classificados em:
A) Textuais e sigilosos.
B) Ostensivos e sigilosos.
C) Textuais e iconográficos.
D) Iconográficos e atos normativos.
E) Atos normativos e atos enunciativos.
48. Assinale a alternativa correta.
A) Os documentos de valor permanente são imprescritíveis e alienáveis.
B) Consideram-se intermediários os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e
informativo que devem ser definitivamente preservados.
C) São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter
público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas
atividades.
D) Consideram-se documentos intermediários aqueles que possuem valor histórico e aguardam a sua
eliminação ou recolhimento para guarda permanente, além de serem de uso corrente nos órgãos
produtores.
E) Documentos correntes são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas
atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em
decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias.
49. Em relação aos princípios arquivísticos, assinale a alternativa correta.
A) Os arquivos conservam seu caráter único em função do contexto em que foram produzidos, de acordo
com o princípio da proveniência.
B) Segundo o princípio da indivisibilidade, os arquivos conservam seu caráter único em função do
contexto em que foram produzidos.
C) O princípio da proveniência postula que os arquivos refletem a estrutura, as funções e as atividades da
entidade produtora, em suas relações internas e externas.
D) De acordo com o princípio da organicidade, os arquivos devem ser organizados por fundos de
documentos, de modo a se respeitar a origem dos documentos.
E) O princípio da cumulatividade se refere ao fato de que os arquivos constituem uma formação
progressiva e natural decorrente das funções e atividades de um organismo.
50. São operações de conservação de documentos:
A) Higienização, encapsulamento e desinfestação.
B) Higienização, desinfestação e alisamento.
C) Desinfestação, alisamento e refrigeração.
D) Refrigeração, encapsulamento e limpeza.
E) Limpeza, alisamento e encapsulamento.
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