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CADERNO DE PROVA - TIPO (  1  ) 
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__________

 
Número do documento de identidade: __________ ____-__  

Número de Controle: 9393  

Sala: EXTR 
 

 
 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Confira atentamente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha. Se este estiver incompleto ou 

apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as devidas providências. 
1.3. A prova terá duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer da 

prova - e ao preenchimento da folha de resposta. 
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. Caso necessite de esclarecimento, levante o braço e aguarde o fiscal. 
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Prova a partir dos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o horário previsto 

para a conclusão da prova. 
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas. 

 
2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS 

2.1. Existe mais de um tipo de prova. Verifique atentamente se o tipo indicado na folha de resposta corresponde ao 
tipo de prova que você recebeu. Caso haja divergência, comunique ao fiscal. 

2.2. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.3. Assinale sua resposta de modo que fique bem visível, conforme o exemplo abaixo: 

 

 
 
 
 
 

2.4. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas. 
2.5. Fatores que anulam uma questão: 

2.5.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.5.2. questão com rasura; 
2.5.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
I -  O gabarito será divulgado no site https://www.ufc-concursos.com.br/, a partir do segundo dia útil imediatamente após a realização das provas. 
II -  Outras informações relativas ao concurso estão disponíveis no endereço eletrônico: https://www.ufc-concursos.com.br/.  
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Esse negócio de Google tirou a graça de muitas coisas. E dificultou a vida dos que mourejam nas letras, obrigados por 
profissão e ganha-pão a escrever com regularidade, fazendo o que podem para atrair o interesse de leitores e mostrar 
serviço, pois bem sabem que a mão que afaga é a mesma que apedreja e o quem-te-viu-quem-te-vê será o destino 
inglório daqueles que dormirem no ponto. Antes do Google, o esforçado cronista recorria a almanaques e enciclopédias e 
deles, laboriosamente, extraía novidades para motivar ou adornar seu texto. Agora todo mundo pode fazer isso num par 
de cliques. Além do mais, o cronista podia também exibir-se um pouco, o que talvez trouxesse algum benefício ao 
combalido Narciso que carrega n'alma, além de realçar-lhe a reputação. Somente alguns poucos, entre os quais ele, tinha 
tal ou qual informação, ou lembrava certos pormenores, em relação ao assunto comentado. O Google acabou com isso e 
quem hoje em dia chegar ao extremo de escrever algo do tipo "você sabia?" se arrisca a desmoralização instantânea.  
Mesmo consciente desses perigos, ouso dizer que a maior parte de vocês não sabia que hoje é o dia do telefone. Eu por 
acaso sabia e me lembrei assim que vi a data no calendário. E também já sabia de uma porção de coisas adicionais, 
inúteis mas talvez vistosas. Tudo isso, juro que é verdade, sem recorrer ao Google. Faz mais tempo que eu gostaria de 
admitir, escrevi um trabalho escolar sobre Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, e não me esqueci de fatos 
importantíssimos. Para começar, Bell não era americano, como geralmente se pensa; era escocês. E, se vocês pasmaram 
com esta, pasmem com a próxima: nos primeiros telefones, não se falava e escutava ao mesmo tempo, era como nos 
walkie-talkies dos filmes de guerra americanos e os interlocutores tinham que dizer "câmbio", ao terminarem cada fala.    
E, sim, D. Pedro II garantiu o papel do Brasil no sucesso da invenção. Os historiadores americanos lembram como Sua 
Majestade, durante uma feira internacional em Filadélfia, ficou estupefato com o novo aparelho e exclamou: "Meu Deus, 
isto fala!". Parece que ele botou mais fé na novidade que os americanos, porque o presidente americano Rutherford B. 
Hayes declarou mais tarde que se tratava de um aparelho interessante, mas sem nenhuma utilidade. D. Pedro ganhou um 
e as centrais telefônicas começaram a se instalar no Brasil, notadamente no Rio de Janeiro e, segundo eu li, tinham o 
hábito de pegar fogo com grande frequência. O coronel Ubaldo, meu avô, como vários de seus contemporâneos, na hora 
de falar no telefone, botava o paletó e passava a mão na careca, parecendo ajeitar uma cabeleira invisível e, depois que 
contaram a ele que funcionava com eletricidade, acho que nunca mais tocou em nenhum.  
E mais sensacionais revelações eu teria a fazer, mas suspeito que todas podem ser achadas no Google, para quem for 
suficientemente obsedado. O que não se acha no Google são minhas memórias pessoais em relação ao telefone. A 
primeira lembrança é o telefone lá de casa, quando morávamos em Aracaju.  Se não me engano, o número era 631 e o 
aparelho ocupava um espaço solene, no corredor de entrada. Recordo as duas enormes baterias, com o formato de pilhas 
de lanterna, mas muito maiores. Pegava-se o fone, rodava-se a manivela e falava-se com a telefonista, para pedir a 
ligação. Nessa época, Salvador já tinha telefones automáticos, parecidos com os que a gente via no cinema e com um 
número enorme. O da casa de meu tio Cecéu, por exemplo, era 8521 e eu causava grande inveja em meus colegas de 
Aracaju, quando dizia que meu telefone em Salvador tinha esse numerozão - e sem telefonista. 
Já as ligações interurbanas eram um problema, mesmo em Salvador ou qualquer outra cidade. Nem sempre se conseguia 
e o telefonema tinha que ser programado com muita antecedência. Às vezes, esperava-se o dia inteiro pela ligação. 
Quando a conversa se iniciava, as vozes se perdiam numa fanfarra de zumbidos, estalos, pequenos estampidos e ruídos 
de toda espécie, em que os telefonadores se esgoelavam em gritos altos e palavras repetidas aos berros. Era inevitável a 
suspeita, em alguns casos convicção, de que seria mais eficaz chegar à janela e soltar esses berros na direção da cidade 
para onde se telefonava, levando o papo diretamente no gogó, sem precisar de nenhum aparelho. Pois é, nada como um 
dia depois do outro.  Ainda passei por mentiroso, quando, regressado ao Brasil depois de uma longa temporada nos 
Estados Unidos, contei que o sujeito em Los Angeles discava diretamente para Nova York, na outra ponta do país, a 
ligação se completava como se fosse local e se ouvia perfeitamente a voz do lado de lá. Estabelecia-se um silêncio 
constrangido entre os ouvintes e não eram raros comentários elogiando minha fértil imaginação de romancista. O curioso 
é que lá eu também passava pela mesma situação, quando contava que, no Brasil, havia gente que esperava a instalação 
de um telefone durante décadas e as linhas eram valorizadas como excelente investimento e deixadas como herança. Por 
fim, chegaram os celulares e tabletes. Tem gente que não larga o celular nem no chuveiro e dizem que já é até um 
acessório sexual indispensável para muitos. Creio que, no futuro próximo, os recém-nascidos, ainda na maternidade, 
terão vários chips implantados no cérebro e serão conectados antes de aprenderem a falar, talvez numa rede social 
especializada. Um chip, secretamente instalado no celular do cônjuge infiel, mostrará à parte corneada o endereço exato 
do motel onde o (a) sem-vergonha prevarica. Um aplicativo ora sendo aperfeiçoado saberá, por sutis alterações na voz, 
quando quem fala está mentindo. Realiza-se o sonho de não passarmos de uma colmeia toda interligada, em que não 
haverá vida privada. Feliz dia do telefone para todos. 

Jornal O Estado de S. Paulo, 10 de março de 2013 | 02h13 
 
01.  Assinale a opção que transcreve uma passagem em que o autor descreve suas memórias ligadas ao telefone. 
A) “.....o esforçado cronista recorria a almanaques e enciclopédias e deles, laboriosamente, extraía novidades para motivar ou 

adornar seu texto.” (l. 4-5) 
B) “Mesmo consciente desses perigos, ouso dizer que a maior parte de vocês não sabia que hoje é o dia do telefone.” (l. 10) 
C) “Já as ligações interurbanas eram um problema, mesmo em Salvador ou qualquer outra cidade.” (l. 34) 
D) “Tem gente que não larga o celular nem no chuveiro e dizem que já é até um acessório sexual indispensável para muitos.” 

(l. 46-47) 
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02. Selecione a alternativa que ilustra a seguinte conclusão do cronista: “Realiza-se o sonho de não passarmos de uma colmeia 

toda interligada, em que não haverá vida privada.” (l. 51-52) 
A) “O Google acabou com isso e quem hoje em dia chegar ao extremo de escrever algo do tipo "você sabia?" se arrisca a 

desmoralização instantânea.” (l. 8-9) 
B) “E mais sensacionais revelações eu teria a fazer, mas suspeito que todas podem ser achadas no Google, para quem for 

suficientemente obsedado.” (l. 26-27) 
C) “Um chip, secretamente instalado no celular do cônjuge infiel, mostrará à parte corneada o endereço exato do motel onde o 

(a) sem-vergonha prevarica.” (l. 49-50) 
D) “Por fim, chegaram os celulares e tabletes.” (l. 45-46) 
 
03. O vocábulo lhe, no período “Além do mais, o cronista podia também exibir-se um pouco, o que talvez trouxesse algum 

benefício ao combalido Narciso que carrega n'alma, além de realçar-lhe a reputação.” (l. 6-7), classifica-se como: 
A) Pronome oblíquo de realce. 
B) Objeto oblíquo de interesse (pleonástico). 
C) Pronome oblíquo com valor semântico de pronome possessivo. 
D) Pronome oblíquo enfático (do objeto direto). 
 
04. Faça a correspondência entre a coluna da direita e a da esquerda, relacionando as palavras que melhor expressem o sentido 

do texto. 
(1) Mourejam (l. 1)                              (    ) Cansado, exaurido, 
(2) Combalido (l. 7)                               (    ) Obcecado 
(3) Estupefato (l. 19)                           (    ) Labutam, trabalham 
(4) Obsedado (l. 27)                               (    ) Perplexo 
 Indique a alternativa correta: 
A) 2, 3, 4, 1. 
B) 3, 1, 4, 2. 
C) 2, 4, 1, 3. 
D) 4, 1, 2, 3. 
 
05. Considerando a justificativa para a acentuação das seguintes palavras retiradas do texto: inúteis, escocês, próxima, décadas, 

avô, cérebro, recém, hábito, cônjuge, indique a alternativa correta. 
A) Põe-se acento agudo em todos os monossílabos tônicos e nas palavras oxítonas terminadas em: a, e, o, u. 
B) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas, as paroxítonas terminadas em -i, -is, -eis e todas as oxítonas terminadas em: 

a, e, o, em, ens.  
C) São acentuadas todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo decrescente e todas as oxítonas terminadas em: i, o, u, 

em. 
D) São acentuadas todas as palavras paroxítonas terminadas em hiato, todas as proparoxítonas e todas as oxítonas terminadas 

em: i, o, u, em. 
 
06. No trecho: “...o quem-te-viu-quem-te-vê será o destino inglório daqueles que dormirem no ponto.” (l. 3-4), a utilização do 

artigo definido sublinhado instaura um processo que pode ser descrito como: 
A) inclusão na classe do substantivo. 
B) distinção entre palavras da mesma classe.  
C) relação de indeterminação. 
D) relação entre gênero e espécie. 
 
07. Observe a concordância verbal no trecho: “...ouso dizer que a maior parte de vocês não sabia que hoje é o dia do telefone” 

(l. 10) e marque a alternativa em que a concordância está correta, do ponto de vista da norma culta.   
A) Nem um nem outro obtiveram o primeiro lugar  
B) Fazem dois anos que estudo para o concurso. 
C) Tratam-se de critérios de desempate.  
D) Apenas 20% dos candidatos não participaram da prova. 
 
08. Em narrativas literárias, em notícias e reportagens é comum apresentar-se a fala ou o pensamento de personagens, de forma 

direta, por meio de um verbo dicendi. Marque a alternativa que apresenta um exemplo desse recurso usado no texto. 
A) “...escrever algo do tipo "você sabia?" (l. 9) 
B) “...exclamou: "Meu Deus, isto fala!"( l.19-20)  
C) “declarou mais tarde que se tratava de um aparelho interessante..." (l. 21) 
D) “depois que contaram a ele que funcionava com eletricidade...” (l. 24-25) 
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09. Assinale a alternativa correta quanto à classificação das orações sublinhadas nos períodos: “Mesmo consciente desses 

perigos, ouso dizer que a maior parte de vocês não sabia que hoje é o dia do telefone. (l. 10). “A primeira lembrança é o 
telefone lá de casa, quando morávamos em Aracaju. (l. 27-28) 

A) Oração subordinada substantiva objetiva direta; oração principal; oração subordinada adverbial temporal. 
B) Oração subordinada substantiva subjetiva; oração subordinada adjetiva restritiva; oração principal. 
C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; oração subordinada substantiva objetiva direta, oração principal. 
D) Oração principal; oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada adverbial temporal. 
 
10. Identifique a alternativa correta quanto à classificação de a, no trecho “...botava o paletó e passava a mão na careca, 

parecendo ajeitar uma cabeleira invisível e, depois que contaram a ele que funcionava com eletricidade... (l. 24-25) 
A) Artigo definido, preposição. 
B) Preposição, artigo definido. 
C) Artigo definido, pronome demonstrativo.  
D) Pronome pessoal, preposição. 
 
11. Assinale a alternativa em que é correto o uso da crase, tal como nos trechos: “Às vezes, esperava-se o dia inteiro pela 

ligação. (l. 35); “...seria mais eficaz chegar à janela...” (l. 38) 
A) Foram usados todos os recursos para enfrentar à pandemia. 
B) Vou à Brasília todos os meses. 
C) O servidor já começou à cumprir o estágio probatório. 
D) Esta é lei a qual o chefe se referiu. 
 
12. No trecho: “Era inevitável a suspeita, em alguns casos convicção, de que seria mais eficaz chegar à janela e soltar esses 

berros na direção da cidade para onde se telefonava....” (l. 37-39), indique a alternativa correta em relação ao emprego dos 
verbos sublinhados, quanto à predicação verbal, na ordem em que aparecem. 

A) Verbo transitivo direto; verbo intransitivo. 
B) Verbo de ligação; verbo transitivo direto. 
C) Verbo transitivo indireto; verbo transitivo indireto. 
D) Verbo intransitivo; verbo transitivo indireto. 
 
13. No uso da língua, muitas palavras assumem novos significados, e acabam sendo incorporadas à linguagem coloquial por 

sua expressividade. A crônica em estudo recorre ao uso de expressões populares e à gíria, para gerar efeito humorístico. 
Assinale a opção que transcreve uma passagem do texto em que se observa o uso da gíria. 

A) “E dificultou a vida dos que mourejam nas letras...” (l.1) 
B) “...a mão que afaga é a mesma que apedreja.” (l. 4) 
C) “....será o destino inglório daqueles que dormirem no ponto.” (l. 3-4) 
D) “...nada como um dia depois do outro. (l. 39-40) 
 
14. Marque a alternativa correta, quanto à justificativa para o uso da vírgula, nos trechos sublinhados, no período seguinte: “O 

coronel Ubaldo, meu avô, como vários de seus contemporâneos, na hora de falar no telefone, botava o paletó e passava a 
mão na careca, parecendo ajeitar uma cabeleira invisível e, depois que contaram a ele que funcionava com eletricidade, 
acho que nunca mais tocou em nenhum.” (l. 23-25). 

A) Usa-se a vírgula para isolar o vocativo e orações subordinadas adjetivas restritivas.   
B) Usa-se a vírgula para separar o aposto e orações subordinadas adverbiais, principalmente quando antepostas à principal ou 

intercaladas. 
C) Usa-se a vírgula para separar o vocativo e orações coordenadas assindéticas. 
D) Usa-se a vírgula para isolar orações coordenadas e reduzidas. 
 
15. Marque a alternativa correta quanto à classificação dos termos das orações que compõem o período seguinte: “O da casa de 

meu tio Cecéu, por exemplo, era 8521 e eu causava grande inveja em meus colegas de Aracaju, quando dizia que meu 
telefone em Salvador tinha esse numerozão  - e sem telefonista.” (l. 32-33). 

A) Sujeito – Predicativo - Adjunto Adverbial. 
B) Adjunto Adverbial – Objeto direto – Complemento Nominal. 
C) Predicativo – Objeto direto – Objeto direto. 
D) Objeto Direto – Complemento Nominal – Objeto Indireto. 
 
16. Marque a alternativa em que todos os verbos estão no modo indicativo. 
A) “Agora todo mundo pode fazer isso num par de cliques.” (l. 5-6) 
B) “Eu por acaso sabia e me lembrei assim que vi a data no calendário.” (l.11)   
C) “...os interlocutores tinham que dizer "câmbio", ao terminarem cada fala.” (l. 16) 
D) “... passava a mão na careca, parecendo ajeitar uma cabeleira invisível.” (l. 24). 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO 
 

 
17. Considere a soma S = 1 + 7/102 + 7/103 + 7/104 + 7/105 + … . Marque a alternativa que corresponde ao valor de S. 
A) 977/90. 
B) 97/90. 
C) 17/15. 
D) 177/90. 
 
18. Uma floricultura possui cravos e tulipas, sendo que há 5 cores distintas de cravos e 6 cores distintas de tulipas, dentre elas 

cravos vermelhos e tulipas brancas. Quantas são as opções da floricultura para montar um arranjo floral constituído de 3 
cravos de cores distintas e 3 tulipas de cores distintas, de forma que cravos vermelhos e tulipas brancas não sejam 
escolhidos? 

A) 40. 
B) 30. 
C) 20. 
D) 50. 
 
19. Considere a matriz A = (aij)4x4, com i, j ∈ {1, 2, 3, 4}, onde aij = i + j, para i > j, e aij = 0, para os demais casos. Qual o 

menor valor de n tal que An seja a matriz nula? 
A) 2. 
B) 3. 
C) 4. 
D) 5. 
 
20. Em uma certa cidade, dois conjuntos de ruas de mão única se interceptam, como mostra a figura abaixo. O volume horário 

de tráfego entrando e saindo dessa região em um dado momento do dia é dado na figura. Determine os valores dos volumes 
de tráfego nas seções x1, x2, x3 e x4, respectivamente, sabendo que x1 + x2 + x3 + x4 = 1.260. 

 
A) 200, 350, 290 e 420. 
B) 300, 280, 190 e 490. 
C) 400, 220, 170 e 470.  
D) 500, 180, 200 e 380. 
 
21. Uma fábrica de bolsas produz, em média, 380 unidades por dia. Sabendo que a variância do número de bolsas por dia vale 

80, pode-se afirmar, usando a Desigualdade de Chebyshev, que a probabilidade de que o número de unidades fabricadas em 
um dia fique entre 340 e 420 é, no mínimo: 

A) 92%. 
B) 93%. 
C) 94%. 
D) 95%. 
 
22. A senha de um cofre digital é composta por 5 dígitos distintos. O proprietário acabou esquecendo a combinação para a sua 

abertura, mas lembra que o primeiro dígito vale 2 e que o número 8 aparece em alguma posição. Há quantas possibilidades 
para a senha? 

A) 749. 
B) 863. 
C) 986. 
D) 1.008. 
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23. Uma imobiliária, em uma pesquisa, utiliza um indicador do grau de interesse para compra de novos apartamentos para 
avaliar a situação de seu portfólio de possíveis compradores. O indicador é calculado para cada integrante do portfólio, 
sendo que quanto maior o valor do indicador maior as chances de compra dessa pessoa. A imobiliária possui uma amostra 
de 350 clientes do portfólio e a tabela resume o resultado da pesquisa. Supondo que os dados estejam uniformemente 
distribuídos em cada classe, aproximadamente, qual a média e a mediana, respectivamente, do grau de interesse dos 
clientes dessa amostra? 

Grau de Interesse ni fi x 100 Fi x 100 
0 |-- 5 120 34,29 34,29 

5 |-- 10 100 28,57 62,86 
10 |-- 15 80 22,86 85,72 
15 |-- 20 50 14,29 100 

Total  n = 350   
 
Notação: 
ni: frequência absoluta (contagem) da classe i; 
fi: frequência relativa (proporção) da classe i; 
Fi: frequência (relativa) acumulada da classe i. 

A) 8,36 e 7,75. 
B) 7,45 e 6,44. 
C) 6,88 e 5,62. 
D) 5,96 e 5,80. 
 
24. Uma certa cidade, a cada dois anos, elege por votação individual de seus moradores a melhor queijaria da cidade. Um 

candidato encomendou uma pesquisa de rua para determinar a proporção p de votos que receberá na próxima eleição (0 ≤ p 
≤ 1). Usando a Desigualdade de Chebyshev, qual a estimativa do número mínimo de pessoas entrevistadas para que estejam 
pelo menos 96% seguros de que o valor p tenha sido determinado com erro inferior a 0,08?  Assuma que as decisões 
individuais de cada eleitor são independentes. 

A) 856. 
B) 977. 
C) 991. 
D) 1.011. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
25. Aspectos essenciais como o conceito de arquivo, a organização dos documentos, a descrição, o inventário, o uso de normas, 

etc., estão descritos numa obra de 1898 considerada um marco na evolução da Arquivística, por ter aberto uma nova era 
para sua afirmação como disciplina. Essa obra é conhecida no Brasil como: 

A) Manual dos arquivistas franceses. 
B) Manual dos arquivistas holandeses. 
C) Tratado dos arquivistas prussianos. 
D) Tratado dos arquivos europeus. 
 
26. Marque a alternativa correta sobre o termo a que se refere esse conceito: “É o estudo do ser e do acontecer da 

documentação, a análise da gênese, constituição interna e transmissão de documentos, como também de sua relação com os 
fatos representados neles e com seus criadores.” 

A) Gestão da informação. 
B) Gestão de documentos. 
C) Diplomática. 
D) Arquivologia. 
 
27. Dados os seguintes conceitos: 

(1) “Unidade constituída pela informação e seu suporte”; 
(2) “Independentemente de sua natureza ou suporte físico, são reunidos por acumulação natural, por pessoas físicas ou 
jurídicas, públicas ou privadas, no exercício de suas atividades”.  
Marque a alternativa que se refere corretamente aos dois conceitos. 

A) (1) Registro; e (2) documento de arquivo. 
B) (1) Arquivo; e (2) banco de dados. 
C) (1) Livro; e (2) arquivo. 
D) (1) Documento; e (2) documento de arquivo. 
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28. Marque a alternativa correta sobre a composição do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD). 
A) 5 (cinco) diretores, incluído o Diretor-Presidente. 
B) 4 (quatro) diretores, incluído o Diretor-Presidente. 
C) 3 (três) diretores, incluído o Diretor-Presidente. 
D) 6 (seis) diretores, incluído o Diretor-Presidente. 
 
29. Marque a alternativa que traz uma competência do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). 
A) Promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro visando fortalecer identidades, garantir o 

direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do País. 
B) Coletar, registrar, salvaguardar e dar acesso à produção intelectual brasileira, assegurando o intercâmbio com instituições 

nacionais e internacionais e a preservação da memória bibliográfica e documental do país. 
C) Propor ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública atos normativos necessários ao aprimoramento e à 

implementação da política nacional de arquivos públicos e privados. 
D) Promover a mobilização coletiva para valorizar a consciência histórica e o direito ao patrimônio cultural do Brasil, por 

meio da formação e preservação de acervo, ação educativa e construção de conhecimento. 
 
30. Conforme General Internacional Standard Archival Description (ISAD(G)), as regras de descrição estão organizadas em 

sete áreas de informação descritiva. Marque a alternativa que apresenta duas dessas áreas. 
A) Área de identificação e Área do título e indicação de responsabilidade. 
B) Área de contextualização e Área de condições de acesso e de uso. 
C) Área de conteúdo e estrutura e Área de descrição física. 
D) Área de fontes relacionadas e Área de publicação, distribuição, etc. 
 
31. Sobre as normas presentes na General Internacional Standard Archival Description (ISAD(G)), marque a alternativa que 

traz corretamente três informações da Área de identificação. 
A) Nome(s) do(s) produtor(es), condições de acesso e data(s). 
B) Dimensão e suporte, Ingresso(s) adicional(ais) e idioma. 
C) Características físicas e requisitos técnicos, data e título. 
D) Código de referência, nível de descrição e título. 
 
32. Conforme a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE), um “conjunto de documentos com características 

comuns, reunidos intencionalmente” é: 
A) fundo. 
B) acervo. 
C) coleção. 
D) agrupamento. 
 
33. Conforme a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE), há sete elementos de descrição obrigatórios. 

Marque a alternativa que apresenta um deles. 
A) Nome do(s) produtor(es). 
B) História administrativa / biografia. 
C) História arquivística. 
D) Procedência. 
 
34. Quanto ao Processo de digitalização centralizado na instituição produtora, assinale a alternativa correta. 
A) A digitalização dos documentos é feita em uma Unidade Técnica de Digitalização (UTD). 
B) A digitalização dos documentos é feita em Pontos de Digitalização Descentralizados (PDD). 
C) A digitalização dos documentos é feita em uma Unidade Técnica de Digitalização Externa (UTDE). 
D) A digitalização dos documentos é feita em uma Unidade Técnica de Digitalização Externa (UTDE) centralizada. 
 
35. A norma internacional de registro de autoridade arquivística para entidades coletivas, pessoas e famílias estabelece 4 

(quatro) áreas de informação nas quais estão organizados os elementos de descrição para um registro de autoridade. Marque 
a alternativa que elenca corretamente as 4 (quatro) áreas. 

A) Área de Identificação, Área de Titulação, Área de Relacionamentos e Data(s). 
B) Área de Identificação, Área de Endereço, Área de numeração e controle e Área de Filiação. 
C) Área de Nomeação, Área de Descrição, Área Geográfica e Área de Controle. 
D) Área de Identificação, Área de Descrição, Área de Relacionamentos e Área de Controle. 
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36. Conforme as diretrizes para a digitalização de documentos de arquivo, nos termos do Decreto Federal nº 10.278, de 18 de 
Março de 2020, há diferentes fluxos para execução do processo de digitalização. Observe a imagem a seguir e marque a 
alternativa correta quanto ao fluxo nela ilustrado. 

 
A) Fluxo 2 - Processo de digitalização descentralizado na instituição produtora. 
B) Fluxo 1 - Processo de digitalização centralizado na instituição produtora. 
C) Fluxo 3 - Processo de digitalização centralizado fora da instituição produtora. 
D) Fluxo 4 - Processo de digitalização descentralizado fora da instituição produtora. 
 
37. A natureza da entidade que está sendo descrita e os requisitos do sistema particular ou rede no qual o preparador de um 

registro de autoridade arquivística trabalha determinarão quais dos elementos de descrição opcionais serão usados em um 
dado registro de autoridade e se esses elementos serão apresentados em um formato narrativo e/ou estruturado. Marque a 
alternativa que apresenta dois elementos essenciais. 

A) Formas paralelas do nome e outras formas do nome. 
B) Tipo de entidade e datas de existência. 
C) Identificadores para entidades coletivas e História. 
D) Datas de existência e funções, ocupações e atividades. 
 
38. Considerando as recomendações para o resgate de acervos arquivísticos danificados por água, no tocante aos discos, é 

correto afirmar que se deve: 
A) mantê-los nas embalagens, evitando perda de informação. 
B) separar os discos, por material, colocando-os na posição horizontal. 
C) separar os discos, por dimensão, colocando-os na posição vertical. 
D) esperar o material secar antes de manipulá-lo. 
 
39. Sobre a produção e o armazenamento de documentos de arquivo, marque a alternativa correta. 
A) Os documentos identificados nas tabelas de temporalidade e destinação como de valor permanente deverão ser produzidos 

em papéis alcalinos. 
B) Nos processos de produção, tramitação, organização e acesso aos documentos, deverão ser observados procedimentos 

gerais, de acordo com o porte da instituição. 
C) As áreas de trabalho e de circulação de público, bem como as de armazenamento de documentos, deverão atender às 

necessidades de funcionalidade e conforto. 
D) Os filmes em bases de nitrato e de acetato de celulose devem ser armazenados separadamente, de acordo com seu porte e 

idade. 
 
40. Sobre as recomendações para digitalização de documentos arquivísticos permanentes, do CONARQ, é correto afirmar que 

tratam: 
A) da descrição arquivística e política de acesso e uso dos documentos arquivísticos. 
B) da digitalização de acervo sonoro e de imagens em movimento. 
C) da preservação em longo prazo daqueles documentos originalmente criados e mantidos em ambiente eletrônico. 
D) das boas práticas gerais para armazenamento, segurança e preservação dos representantes digitais. 
 
41. Analise o conceito a seguir: 

“É realizada no caso de obsolescência de hardware, software ou formatos. Pode abranger grande quantidade de elementos – 
hardware, software e formatos – e, dessa forma, apresentar maior complexidade de planejamento e execução. Apesar disso, 
mostra-se como uma alternativa interessante para o acompanhamento das mudanças decorrentes da evolução tecnológica.” 
O texto refere-se à: 

A) emulação. 
B) migração. 
C) conversão de dados. 
D) preservação da tecnologia. 
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42. Considere os seguintes conceitos e marque a alternativa correta. 
(1) “Qualidade de um documento ser exatamente aquele que foi produzido, não tendo sofrido alteração, corrompimento e 
adulteração”. 
(2) “Conjunto dos atributos de um documento arquivístico que o caracterizam como único e o diferenciam de outros 
documentos arquivísticos”. 
(3) “Capacidade de um documento arquivístico transmitir exatamente a mensagem que levou à sua produção (sem sofrer 
alterações de forma e conteúdo) de maneira a atingir seus objetivos”. 
Os conceitos referem-se à: 

A) (1) Identidade; (2) Autenticidade e (3) Integridade. 
B) (1) Integridade; (2) Identidade e (3) Autenticidade. 
C) (1) Autenticidade; (2) Identidade e (3) Integridade. 
D) (1) Autenticidade; (2) Integridade e (3) Identidade. 
 
43. Sobre assinatura digital é correto afirmar que: 
A) um documento pode ser considerado autêntico sem que nele conste uma autenticação. 
B) as técnicas de autenticação baseadas em tecnologia são efetivas para a transmissão dos documentos no tempo. 
C) a assinatura digital garante a autenticação do documento, no longo prazo, dispensando outros procedimentos de gestão e de 

preservação. 
D) enquanto declaração, a autenticação garante necessariamente a autenticidade do documento. 
 
44. A implantação de um repositório digital confiável é fundamental para assegurar a preservação, o acesso e a autenticidade de 

longo prazo dos materiais digitais. A norma mais importante da área é: 
A) a Documentation Format for Archivist Magnetic Type (ISO). 
B) o Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). 
C) o Metadata Encoding & Transmission Standard (METS). 
D) o Open Archival Information System (OAIS). 
 
45. Após analisar o trecho a seguir, que se refere à descrição de um dos documentos de referência para a construção de 

repositórios arquivísticos digitais confiáveis (RDC-Arq), marque a alternativa correta.  
“Trata-se de uma codificação desenvolvida e utilizada para a descrição de metadados arquivísticos baseados na linguagem 
de marcação XML. O projeto teve como base o padrão Machine-Readable Cataloging (MARC). A versão vigente atualiza 
e incorpora metadados relacionados aos padrões de metadados MARC, ISAD(G) e Dublin Core”.  
A descrição refere-se à: 

A) Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística – ISAD(G). 
B) Metadados de preservação – PREMIS. 
C) Repositórios digitais confiáveis: atributos e responsabilidades - RLG e OCLC. 
D) Descrição arquivística codificada – EAD. 
 
46. Com relação à conservação preventiva de documentos em arquivos, marque a alternativa correta. 
A) O triacetato, por ser quimicamente estável, é recomendável para invólucros de preservação. 
B) O polietileno e o polipropileno podem ser estáveis para armazenagem de preservação, caso não contenham plastificantes. 
C) A lignina é um componente natural do papel que clareia quando exposto à luz. 
D) O comprimento das fibras é importante no que se refere à resistência contra o escurecimento do papel. 
 
47. A umidificação prévia de objetos de papel como mapas, cartazes e documentos ressecados, rígidos e quebradiços reduz a 

probabilidade de, ao desenrolá-los, serem provocadas quebras ou rasgos, porém, essa técnica não é aconselhável em todos 
os casos. Marque a alternativa que traz uma situação inadequada para umidificação do papel. 

A) Quando o papel é ácido. 
B) Quando o pH é neutro. 
C) Quando há meios hidrossolúveis. 
D) Quando o papel é alcalino. 
 
48. Marque a alternativa que apresenta uma das propriedades dos documentos de arquivo. 
A) Unicidade. 
B) Organicidade. 
C) Efetividade. 
D) Neutralidade. 
 
49. Marque a alternativa que apresenta algumas categorias pelas quais os documentos de arquivo podem ser classificados, 

segundo o gênero. 
A) Circular, Relatório, Requerimento e Despacho. 
B) Ostensivo, Sigiloso, Secreto e Reservado. 
C) Textual, Audiovisual, Cartográfico e Iconográfico. 
D) Ordinário, Referencial, Particular e Memorial. 
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50. Os documentos podem assumir características distintas quanto aos aspectos físicos e de apresentação.  
“Configuração física de um suporte, de acordo com a natureza e o modo como foi confeccionado. Exemplo: caderno, 
cartaz, dispositivo, folha, mapa, planta, rolo de filme, etc.”. Marque a alternativa correta sobre o assunto de que trata o 
texto. 

A) Suporte. 
B) Formato. 
C) Gênero. 
D) Espécie. 
 

51. A respeito da estrutura do Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativos às atividades-meio do Poder 
Executivo Federal, a gestão orçamentária e financeira, que contempla documentos referentes às atividades de programação 
e elaboração do orçamento, à gestão e execução orçamentária e financeira, às operações bancárias e ao controle externo das 
atividades financeiras do órgão e entidade corresponde a qual subclasse? 

A) Subclasse 050. 
B) Subclasse 920. 
C) Subclasse 080. 
D) Subclasse 930. 
 

52. Com base na transcrição legal, marque a alterativa correta. 
“...racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios mediante a supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas, cujo 
custo econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude, e institui o 
Selo de Desburocratização e Simplificação”.  
O trecho refere-se à(ao): 

A) Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. 
B) Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. 
C) Medida provisória nº 983, de 16 de junho de 2020. 
D) Decreto nº 10.279, de 18 de março de 2020. 
 

53. Qual o nome dado à informação produzida internamente a uma determinada organização e, portanto, gerada a partir do 
desempenho dos sujeitos organizacionais e relacionadas às responsabilidades, funções, atividades e tarefas realizadas? 

A) Intrínseca. 
B) Orgânica. 
C) Própria. 
D) Original. 
 

54. Qual princípio arquivístico se relaciona à qualidade segundo a qual os arquivos espelham a estrutura, funções e atividades 
da entidade produtora/acumuladora em suas relações internas e externas? 

A) Princípio da Unicidade. 
B) Princípio da Proveniência. 
C) Princípio da Cumulatividade. 
D) Princípio da Organicidade. 
 
55. Heurísticas são regras de análise e parâmetros eficientes usadas para fazer avaliações. São baseadas nas melhores práticas e 

experiências dos usuários frente aos ambientes virtuais. Uma das mais conhecidas no Brasil é a Avaliação de Dias, 
distribuída em 7 heurísticas. Sobre o que trata a heurística 1 de Dias? 

A) Da legibilidade, estética e densidade das informações. 
B) Da adaptação do portal às características de cada usuário. 
C) Da forma como o portal se relaciona com o usuário. 
D) Dos mecanismos que visam diminuir, evitar ou corrigir erros. 
 
56. A que se refere o conceito “conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção de documentos, 

tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para 
guarda permanente”? 

A) Gerenciamento de acervos. 
B) Gestão de documentos. 
C) Gestão da informação. 
D) Organização de coleções. 
 
57. Dados os seguintes conceitos, marque a alternativa a que se referem. 

“Sequência de operações intelectuais e físicas que visam à guarda ordenada de documentos”. 
“Ação pela qual uma autoridade determina a guarda de um documento, cessada a sua tramitação”.  

A) Armazenamento. 
B) Processamento. 
C) Arranjo. 
D) Arquivamento. 
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58. “Uma função matricial, pois é por meio dela que se realiza a avaliação, que em uma etapa posterior, vai possibilitar a 

gestão dos prazos de guarda e da destinação final (tabela de temporalidade), independentemente da metodologia aplicada e 
de sua configuração”. Este conceito se refere à qual função arquivística? 

A) Classificação. 
B) Aquisição. 
C) Difusão. 
D) Descrição. 
 
59. “As suas etapas geralmente compreendem o conhecimento prévio do documento, a determinação de seu tema principal, a 

identificação dos elementos do conteúdo que devem ser descritos e a extração dos termos correspondentes, a verificação da 
pertinência dos termos escolhidos, a tradução dos termos da linguagem natural para termos correspondentes da linguagem 
documentária, a verificação da pertinência da descrição e a formalização da descrição, quando o sistema prevê regras 
especiais de apresentação ou de escrita”. A que processo Lancaster se refere? 

A) Classificação. 
B) Descrição. 
C) Indexação. 
D) Avaliação. 
 
60. Camargo e Belloto (1996) especificam dois elementos de utilização dos documentos. São estes: 

(1) definido como a qualidade inerente às razões de criação de todo documento, típica das fases iniciais de seu ciclo vital. 
Seu sentido será dispositivo, probatório, testemunhal ou informativo, segundo sua categoria;  
(2) é a qualidade informativa que um documento pode possuir para além de seu valor primário. Muitas vezes, chega mesmo 
a ser bastante diverso deste.” 
Os autores nomearam o que se refere a 1 e 2, respectivamente, como: 

A) uso inicial e uso final. 
B) uso primário e uso secundário. 
C) uso geral e uso específico. 
D) uso elementar e uso denso. 
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