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QUESTÃO: Observe: “Os carros novos estão aqui há dois anos”. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, a classificação das palavras destacadas. 
 
RESPOSTA: Artigo definido, adjetivo, numeral.  

QUESTÃO: Indique a frase que há erro de concordância: 
 
RESPOSTA: As fotos estão anexos. 

QUESTÃO: Na frase “Fernandinho fora avisado dos perigos daquele empreendimento”, tem-se um verbo no tempo: 
 
RESPOSTA: Pretérito mais que perfeito. 

QUESTÃO: “De volta, com a garrafa na mão, apenas chuviscava”. Observando-se esta oração, constata-se que: 
 
RESPOSTA: É uma oração sem sujeito. 

QUESTÃO: Analise sintaticamente a frase abaixo e marque a resposta correta. 
 
“Carla, minha tia, é professora.” 
 
I. “Carla” é o sujeito da oração; 
II. “professora” é predicativo do sujeito; 
III. “é” um verbo de ação; 
 
RESPOSTA: Apenas III está incorreta. 

Na frase “Crianças, não comam todos os doces”, o termo em destaque exerce função sintática de: 
 
RESPOSTA: Vocativo. 

QUESTÃO: Aponte a alternativa em que todos as palavras estão acentuadas por serem proparoxítonas: 
 
RESPOSTA: Pântano, míope, cônjuge. 

QUESTÃO: Leia: 
 
INGREDIENTES 
3 ovos 
1 lata de leite condensado 
1 lata de leite (use a mesma medida da lata de leite condensado) 
4 xícaras de café de açúcar 
 
MODO DE PREPARO 
Em uma frigideira, coloque o açúcar e esquente-o até caramelizar. 
Despeje no fundo da forma (que tem o buraco no meio), e espere endurecer. 
No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado e o leite por 5 minutos. 
Despeje a mistura por cima do açúcar caramelizado e coloque a forma para assar em banho-maria por 
aproximadamente 50 minutos à 200°C. 
Tire do forno e espere esfriar um pouco. 
Depois, coloque a forma no freezer por 40 minutos. 
Passe a faquinha nas bordas do pudim e desenforme. 
 
Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/receita/85318-pudim-facil.html 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo: 
( ) A receita não pode ser considerada um texto. 
( ) A tipologia textual não é a injunção. 



( ) A tipologia textual é a descrição 
( ) O gênero textual é receita. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
RESPOSTA: F-F-F-V 

QUESTÃO: Texto: 
A MISÉRIA É DE TODOS NÓS... 
 
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização? No 
decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do mesmo tamanho, todos os 
indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas atualmente do que 
em qualquer outro período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores 
desde que se passou a registrá-las nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do 
mundo. No campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando uma inconteste liderança política 
regional na América Latina, ao mesmo tempo que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte 
oponente das injustas políticas de comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos 
dos brasileiros mais bem posicionados na escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com 
aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta. A mais assustadora 
dessas manifestações é a criminalidade, que, se não tem na pobreza sua única causa, certamente em razão dela se 
tornou mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema entre milhões de habitantes não é uma 
empreitada simples. 
 
Quando no texto diz que “ a miséria é onipresente”, significa dizer que: 
 
RESPOSTA: está presente em todos lugares, em todas as partes. 

QUESTÃO: Relacione e marque a alternativa correspondente: 
1 Pronome  
2 Adverbio 
3 Verbo 
4 Substantivo 
5 Adjetivo 
 
( ) Outrora 
( ) Vossa Senhoria 
( ) Carioca 
( ) Sapato 
( ) Hei 
 
RESPOSTA: 1,3,4,5,2 

QUESTÃO: De acordo com as regras da pontuação, o emprego da virgula não está correto em: 
 
RESPOSTA: Os funcionários que se empenharam, alcançaram bons resultados. 

QUESTÃO: A entrada para a partida de futebol foi _____, mas o jogo e o resultado _____ compensaram, pois saímos 
todos _____. 
 
RESPOSTA: cara – apresentados – alegres 

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde a crase foi utilizada de forma incorreta: 
 
RESPOSTA: Estamos viajando em direção à Roma. 

QUESTÃO: Representação verbal de um objeto sensível (ser, coisa, paisagem), através da indicação dos seus aspectos 
mais característicos, dos pormenores que o individualizam, que o distinguem.” 
Caracteriza-se assim o texto: 
 



RESPOSTA: descritivo. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa em que há erro de concordância verbal: 
 
RESPOSTA: Nós é feliz. 
 

QUESTÃO: Qual das alternativas é um programa de informática desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar 
Malware de computador? 
 
RESPOSTA: Antivírus. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa que apresenta corretamente o editor de planilhas produzido pela Microsoft. 
 
RESPOSTA: Microsoft Office Excel. 

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

QUESTÃO: Navegador de internet é: 
 
RESPOSTA: um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um 
servidor da rede. 

QUESTÃO: Os antivírus ou antimalwares são: 
 
RESPOSTA: programas desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador e outros tipos de 
softwares nocivos ao sistema operacional. 

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: 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. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
RESPOSTA: Apenas a assertiva II está incorreta. 

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: 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 arquivo permanente, assinale a opção CORRETA. 
 
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: 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: 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. 

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: 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: 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: 32. 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: 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: 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: 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: ordenada é denominado: 
 
RESPOSTA: Arquivamento. 

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

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. 

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: 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: 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: 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: 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 


