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Texto: Lembrança de morrer,  
Álvares de Azevedo  
 
Quando em meu peito rebentar-se a fibra,  
Que o espírito enlaça à dor vivente,  
Não derramem por mim nenhuma lágrima  
Em pálpebra demente. 
 
E nem desfolhem na matéria impura  
A flor do vale que adormece ao vento:  
Não quero que uma nota de alegria  
Se cale por meu triste passamento.  
 
Eu deixo a vida como deixa o tédio  
Do deserto, o poento caminheiro,  
– Como as horas de um longo pesadelo  
Que se desfaz ao dobre de um sineiro;  
 
Como o desterro de minh’alma errante,  
Onde fogo insensato a consumia:  
Só levo uma saudade – é desses tempos  
Que amorosa ilusão embelecia. 
 
Só levo uma saudade – é dessas sombras  
Que eu sentia velar nas noites minhas…  
De ti, ó minha mãe, pobre coitada,  
Que por minha tristeza te definhas! 
 
De meu pai… de meus únicos amigos,  
Poucos - bem poucos – e que não zombavam  
Quando, em noites de febre endoidecido,  
Minhas pálidas crenças duvidavam. 
 
Se uma lágrima as pálpebras me inunda,  
Se um suspiro nos seios treme ainda,  
É pela virgem que sonhei… que nunca  
Aos lábios me encostou a face linda! 
 
Só tu à mocidade sonhadora  
Do pálido poeta deste flores…  
Se viveu, foi por ti! e de esperança  
De na vida gozar de teus amores. 
 
Beijarei a verdade santa e nua,  
Verei cristalizar-se o sonho amigo…  
Ó minha virgem dos errantes sonhos,  
Filha do céu, eu vou amar contigo! 
 

 
Descansem o meu leito solitário  
Na floresta dos homens esquecida,  
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:  
Foi poeta - sonhou - e amou na vida. 
 
Sombras do vale, noites da montanha  
Que minha alma cantou e amava tanto,  
Protegei o meu corpo abandonado,  
E no silêncio derramai-lhe canto! 
 
Mas quando preludia ave d’aurora  
E quando à meia-noite o céu repousa,  
Arvoredos do bosque, abri os ramos…  
Deixai a lua pratear-me a lousa! 
Autor: (Álvares de Azevedo) 



QUESTÃO: A vontade do poeta é a de que após sua morte: 
RESPOSTA: não se cale a alegria. 

QUESTÃO: A partir da leitura das primeiras estrofes do poema, conclui-se que a morte para o poeta significa: 
RESPOSTA: libertação 

QUESTÃO: O sentimento que os poucos amigos e os pais do poeta despertam nele no momento da morte é 
de:  
RESPOSTA: saudade  

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde todas as palavras estão grafadas corretamente. 
RESPOSTA: queixa, paixão, desleixo, rouxinol, baixela, eixo, abaixo  

QUESTÃO: Observando o uso correto do acento gráfico, qual das alternativas abaixo está correta? 
RESPOSTA: inócuo 

QUESTÃO: Palavra é um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma 
grafia, formada por uma reunião de letras, que quando agrupadas formam as frases. Marque a alternativa 
onde o significado da palavra está correto. 
RESPOSTA: Empedernido - aquele que não se deixa persuadir ou não se comove. 

QUESTÃO: Assinale a afirmativa correta: 
RESPOSTA: O til serve para indicar nasalidade e é empregado com as vogais a e o. 

QUESTÃO: Ponto, dois-pontos e travessão são exemplos de sinais de pontuação que utilizamos. Assinale a 
frase com pontuação correta. 
RESPOSTA: Embora lisonjeada, não fiz muita fé no oferecimento. Um homem tão importante, pensei comigo 
mesma, com tantos compromissos, vai lá se lembrar de um aprendiz de poeta? 

QUESTÃO: Adverbio é palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Assinale a frase 
onde apresenta um adverbio de tempo: 
RESPOSTA: Sempre estamos juntos, em todos os momentos 

QUESTÃO: Textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de 
comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida.  
Denominamos de: 
RESPOSTA: Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO: Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como: 
definição, conceituação, informação, descrição e comparação. 
Assinale a opção que não corresponde a um texto expositivo: 
RESPOSTA: Biografia e autobiografia 

QUESTÃO: De acordo com a regência do verbo implicar, preencha a frase abaixo. 
Tio Adolfo ________com o filme na televisão. 
Marise ___________ em contrabando de ouro. 
Trabalho ________ em grande responsabilidade. 
RESPOSTA: Implicou, implicou-se e implica 

QUESTÃO: Qual das frases abaixo você identifica um adjunto adverbial de modo. 
RESPOSTA: Aqui, nesta cidade chove intensamente. 

QUESTÃO: Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. 
Identifique na frase o verbo no modo indicativo, tempo pretérito perfeito composto na 1ª Conjugação. 
RESPOSTA: Eu tenho estudado muito.  

Assinale a alternativa correta dos verbos ESTUDAR, ESCREVER E DIVIDIR no particípio (forma nominal simples). 
RESPOSTA: estudado, escrito, dividido. 

QUESTÃO: Ambientes operacionais são os conjuntos de programas que permitam o elo de ligação entre o 
usuário e a máquina. Marque a alternativa que apresenta alguns dos sistemas operacionais mais utilizados 
atualmente. 



RESPOSTA: Windows, Android, Linux e iOS. 

QUESTÃO: A tecla de atalho F5, no sistema operacional Windows, permite ao usuário: 
RESPOSTA: Atualizar a janela ativa. 

QUESTÃO: No sistema operacional Windows, quais são as teclas de atalhos utilizadas para realizar a ação de 
recortar o item selecionado? 
RESPOSTA: Ctrl + x 

QUESTÃO: Acerca da internet, marque a alternativa CORRETA. 
I. A internet é um sistema de redes mundial de computadores, todos ligados uns aos outros. 

II. A internet dificultou a criação de novas formas de interações humanas, que poderiam ser realizadas 
através de mensagens instantâneas, fóruns de discussão e redes sociais. 

III. Ao se ligar à internet, tem-se acesso à World Wide Web (WWW). 
IV. As palavras “internet” e “world wide web” são usadas frequentemente como sinônimos, mas internet 

é uma rede mundial de computadores conectando milhões de dispositivos de computação, e World 
Wide Web é um dos vários serviços que funcionam dentro da internet. 

RESPOSTA: I, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO: O formato padrão de extensão de arquivo .docx e .pdf pertencem respectivamente aos programas: 
RESPOSTA: Microsoft word e adobe acrobat. 

QUESTÃO: Questão 06) O Microsoft Word é um: 
RESPOSTA: Processador de texto. 

QUESTÃO: Marque a alternativa que contém corretamente o programa elaborado para permitir a navegação 
pela web e processar diversas linguagens. 
RESPOSTA: Navegador. 

QUESTÃO: A internet representa a rede mundial de todos os computadores, ela é aberta para o acesso de 
todos, diferente da intranet que, também é uma forma de internet, mas: 
RESPOSTA: É utilizada por um grupo específico de empresas ou pessoas e não está aberto para aqueles 
que estão fora do seleto grupo. 

QUESTÃO: Os motores de busca foram criados logo após o surgimento da internet, com o objetivo de realizar 
buscas de qualquer informação na rede, apresentando os resultados de uma forma organizada. Entre as 
maiores empresas prestadoras desses serviços encontra-se: 
RESPOSTA: O Google. 

QUESTÃO: Na área da criptografia, existe uma técnica de autenticação de informação digital tratada como 
substituta à assinatura física, visto que elimina a necessidade de ter uma versão em papel do documento que 
necessita ser assinado. Qual nome atribuído a essa técnica: 
RESPOSTA: Assinatura digital. 

QUESTÃO: Toda instituição, seja ela privada ou pública, produz informações. Isso ocorre porque as atividades 
desempenhadas precisam ser conservadas para diversos fins. Os documentos arquivísticos existem:  
RESPOSTA: Para registrar informações e fazer com que elas possam ser acessadas por outras pessoas, para 
diversos fins. 

QUESTÃO: Sabendo que cada documento arquivado serve para comprovar algo que foi realizado. Marque a 
alternativa CORRETA: 

I. Arquivo é um conjunto de documentos. 
II. Não apenas as empresas têm arquivo. As pessoas físicas também acumulam documento ao longo de 

sua vida e formam seus arquivos. 
III. Cada documento comprova alguma atividade realizada pela entidade acumuladora. 
IV. Os documentos são registrados nos mais diversos suportes (ou materiais), e não apenas em papel. 
RESPOSTA: I, II, III e IV. 



QUESTÃO: O ato de armazenar documentos de forma ordenada é denominado: 
RESPOSTA: Arquivamento. 

QUESTÃO: A arquivo nada mais é que um agrupamento de documentos criados ou recebidos por uma 
organização, firma ou indivíduo, que os guarda de forma ordenada como fonte de informação para a 
realização de suas atividades. Sobre a a função do arquivo, marque V, se verdadeira e F, se falsa: 
(  ) A Função do arquivo é manter em segredo os documentos acumulados pela instituição. 
(  ) A função básica do arquivo é tornar interdito as informações contidas no acervo documental sob sua 
guarda. 
(  ) A Função do arquivo é guardar e organizar os documentos acumulados pela instituição/pessoa a que 
pertence, de forma a facilitar a localização destes documentos, quando necessário. 
( ) Um das funções do arquivo é improvisar e organizar as cartas e livros acumulados pela instituição/pessoa a 
que pertence, de forma a facilitar a localização destes documentos, quando necessário. 
RESPOSTA: F, F, V, F. 

QUESTÃO: Conforme o disposto no Art. 6º, da lei nº 12.527/2011, é de responsabilidade dos órgãos e 
entidades do poder público, assegurar a: 

I. Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. 
II. Gestão transparente da informação sigilosa, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. 

III. Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade. 
IV. Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, 

autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 
RESPOSTA: Apenas a assertiva II está incorreta. 

QUESTÃO: De acordo com a lei de acesso à informação, em seu capitulo II, denominado como DO ACESSO A 
INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO, assinale a alternativa que está INCORRETA: 
RESPOSTA: É dever dos órgãos e entidades públicas promover, somente por meio de requerimentos, a 
divulgação de documentos e informações de caráter públicos, no âmbito de suas competências, por eles 
produzidas ou custodiadas. 

QUESTÃO: O decreto nº 7.724/2012, no que tange ao serviço de informação ao cidadão, dispõem que os 
órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, com o objetivo de: 
RESPOSTA: Atender e orientar o público quanto ao acesso à informação, informar sobre a tramitação de 
documentos nas unidades e receber e registrar pedidos de acesso à informação. 

QUESTÃO: Sobre o disposto a seção II, do capítulo IV, denominada como Do Pedido de Acesso à Informação, 
localizado no decreto nº 7.724/2012. Marque a alternativa correta. 
RESPOSTA: Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação. 

QUESTÃO: De acordo com o decreto nº 7.724/2012. Assinale V, se verdadeira e F, se falsa: 
( ) Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, com o objetivo de: atender e 
orientar o público quanto ao acesso à informação, informar sobre a tramitação de documentos nas unidades, e 
receber e registrar pedidos de acesso à informação. 
( ) Compete ao Serviço de Informações ao Cidadão o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, 
o fornecimento imediato da informação. 
( ) O Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e 
aberta ao público. Nas unidades descentralizadas em que não houver SIC será oferecido serviço de recebimento 
e registro dos pedidos de acesso à informação. 
(  ) O SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público. Se a unidade 
descentralizada não detiver a informação, o pedido será encaminhado ao SIC do órgão ou entidade central, que 
comunicará ao requerente o número do protocolo e a data de recebimento do pedido, a partir da qual se inicia 
o prazo de resposta. 
RESPOSTA: V, V, V, V. 



QUESTÃO: O arquivo que ainda está em utilização frequente, sendo este importante para desenvolvimento 
de atividades da empresa e são alocados de forma que seus usuários diretos tenham acesso rápido, é 
denominado: 
RESPOSTA: Arquivo Corrente  

QUESTÃO: Preencha as lacunas com as palavras corretas. 
Arquivo _______ é o agrupamento de documentos provenientes de arquivos ______, com baixa utilização na 
rotina de trabalho, que ficam num armazenamento temporário, até que seja definida sua destinação final. 
RESPOSTA: Intermediário, correntes. 

QUESTÃO: Os arquivos permanentes, são os conjuntos de documentos que não são mais utilizados 
rotineiramente nas atividades administrativas, mas devem ser preservados para fins de comprovação, 
informação e pesquisa. Selecione abaixo a alternativa que contém as principais atividades dos arquivos 
permanentes. 
RESPOSTA: Arranjo, descrição, preservação e acesso. 

QUESTÕES: Sobre o arquivo permanente, assinale a opção CORRETA. 
Os arquivos de primeira idade são documentos preservados que já cumpriram sua função administrativa. O 
valor primário é um valor definitivo, ou seja, não prescreve.  
RESPOSTA: No arquivo de terceira idade são preservados os documentos que, já tendo cumprido a sua 
função administrativa, são conservados pelo valor secundário. O valor secundário é um valor definitivo, ou 
seja, não prescreve. Dessa maneira, documentos permanentes de modo algum serão eliminados. 

QUESTÃO: O diagnóstico de arquivos é o primeiro ato a ser realizado na criação de um plano de ação para a 
organização do acervo documental de uma instituição. O enfoque do diagnóstico pode ser: 
RESPOSTA: Maximalista ou minimalista. 

QUESTÃO: Os métodos de arquivamento são divididos em duas classes:  Métodos básicos e métodos 
padronizados. Marque a alternativa que contém os tipos de organização do método básico. 
RESPOSTA: Ordem alfabética, ordem geográfica, ordem numérica e ordem temática. 

QUESTÃO: Quanto à sua natureza os documentos são classificados em especial e especializado. Leia 
atentamente as afirmativas e assinale CORRETA.  

I. Arquivos especiais são aqueles utilizado para designar os arquivos que mantém sob sua guarda 
documentos de áreas específicas do conhecimento. 

II. O arquivo especial é constituído por documentos de diversos formatos, como DVD’s, CD’s, fitas e 
microfilmes que, devido as características do suporte, merecem tratamento especial quanto ao seu 
armazenamento. 

III. O arquivo especializado é constituído por documentos resultantes de uma determinada área do 
conhecimento humano, independentemente do suporte onde a informação encontra-se registrada.  

IV. São exemplos de acervos especializados os arquivos médicos, os arquivos de informática e arquivos de 
arquitetura, entre outros. 

RESPOSTA: II, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO: Para que os arquivos possam exercer suas funções, é indispensável que os documentos estejam 
dispostos de forma a servir ao usuário com e precisão e rapidez. Assinale a alternativa que descreve a função 
básica do arquivo. 
RESPOSTA: A Função do arquivo é armazenar e organizar os documentos, de forma a facilitar a localização 

destes documentos, quando necessário. 

 
 
 



QUESTÃO: A classificação de documentos quanto a natureza do assunto diz respeito ao acesso aos 
documentos. Eles se classificam em documentos Ostensivos, que são aqueles que qualquer pessoa pode 
consultar, e em documentos Sigilosos, estes têm acesso restrito. Quais documentos devem ser mantidos sob 
sigilo? 
RESPOSTA: Documentos que contenham dados ou informações cujo conhecimento irrestrito ou divulgação 

possa acarretar risco a segurança da sociedade e do Estado, e documentos que violem a intimidade da vida 

privada, honra e imagem da pessoa. 

Questão 18) A tabela de Temporalidade é o instrumento pelo qual se determina o prazo de permanência de 
um documento em um arquivo e sua destinação após este prazo. Com base nessa afirmativa, marque F, se 
falso e V, se verdadeiro. 
(  ) A tabela de temporalidade documental estipula os prazos de manutenção dos documentos no arquivo 
corrente operacional. 
(  ) A tabela de temporalidade determina o tempo que os documentos devem ser transferidos para o arquivo 
intermediário. 
( ) A Tabela de temporalidade documental em nenhuma hipótese deverá ser vista como um documento 
institucional e normativo, visto que ela não serve de suporte para questões que se referem a períodos de 
permanência de documentos no arquivo da mesma. 
( ) A avalição documental gera dados que são utilizados para a elaboração da tabela de temporalidade. 
RESPOSTA: V, V, F, V. 

QUESTÃO: Atestado médico, ata de reunião dos empregados, carta precatória, cartas régias, decreto-lei, 
decretos legislativos, certidão de nascimento, contrato de trabalho, boletim escolar, alvará de construção, 
são: 
RESPOSTA: Tipos de documentos. 

QUESTÃO: A microfilmagem é recomendada para organizações que pretendem preservar documentos 
originais por muito tempo e desejam ocupar minimamente o espaço físico. Marque a alternativa que 
apresenta os benefícios da microfilmagem. 
RESPOSTA: Facilidade de pesquisas através de leitores de microfilme, evita a deterioração dos documentos, 

elimina o risco de perda do acervo, dificulta a ação de falsificadores, durabilidade garantida pelas normas 

ISO e ANSI de aproximadamente 500 anos, as imagens são digitalizadas e disponibilizadas em mídia com 

alto padrão de qualidade. 

QUESTÃO: Marque a alternativa que contém os tipos da microfilmagem. 
RESPOSTA: Microfilmagem de substituição e microfilmagem de preservação. 

QUESTÃO: Leia atentamente e complete a lacuna de forma correta.  
A ________ é o percurso, a rota, a trajetória que o documento percorre desde a sua elaboração ou entrada 
na instituição até ser efetivamente resolvido. 
RESPOSTA: Tramitação. 

QUESTÃO: É fundamental que haja procedimentos para controlar o fluxo dos documentos de forma que seja 
sempre possível acompanhar seus andamentos evitando possíveis perdas de documentos. Essa atividade de 
controle denominamos de: 
RESPOSTA: Protocolo. 

 
 
 



QUESTÃO: A cerca de expedição e distribuição de documentos, complete as lacunas de modo correto.  
Após separada, a documentação é entregue aos destinatários. Quando o destinatário é ______ à instituição, 
a entrega é chamada de _____. Já a distribuição de documentos é realizada aos destinatários _____ do órgão, 
ou seja, neste caso, o documento não sai da instituição. 
RESPOSTA: externo, expedição, internos. 

QUESTÃO: Quando o setor de protocolo de uma instituição recebe uma correspondência, é necessário 
identificar os dados básicos do documento e cadastra-lo em um sistema. Esse cadastro dos dados é chamado 
de: 
RESPOSTA: Registro. 


