
                                                   
 
PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA - ESTADO DO PARANÁ- EDITAL Nº 001-2016 - CONCURSO PÚBLICO   

VESPERTINO – 29/05/2016 – NÍVEL SUPERIOR 

PROVA OBJETIVA NÚMERO 2                                                                                            

 
CARGO: TMNS I - ARQUIVOLOGIA 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o curso para o qual se inscreveu. 
 
2. MARQUE no seu cartão-resposta o número da sua prova (não será corrigido o cartão-resposta que não tiver 
marcado o número da prova) e Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de prova. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de prova com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 40 questões, com 5 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva de múltipla escolha e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de prova. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta minutos) após o início da realização da prova.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e ASSINADO. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
15. Depois de terminar a prova e entregar ao fiscal o cartão-resposta, preenchido e assinado, não será mais 
permitido ao candidato o uso do banheiro e bebedouro. 
 
BOA PROVA! 
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RACIOCÍNIO LÓGICO  
01. Os cinco filhos de Ana estavam discutindo a respeito da data de nascimento da mãe: 
- Almir disse que foi em janeiro, dia 14, sexta-feira. 
- Vanderlei disse que foi em janeiro, dia 14, sábado. 
- Tiago disse que foi em fevereiro, dia 15, sábado. 
- Sandro disse que foi em janeiro, dia 15, sexta-feira. 
- Renato disse que foi em fevereiro, dia 15, sexta-feira. 
Sabe-se que somente um dos filhos de Ana acertou corretamente sua data de nascimento e que os outros 
acertaram pelo menos um dos itens (dia, dia da semana e mês). Dessa forma, é correto afirmar que o filho 
de Ana que acertou a data de nascimento dela foi: 
a) Renato 
b) Sandro 
c) Tiago 
d) Vanderlei 
e) Almir 
 
02. Considere a seguinte afirmativa: “Todo churrasqueiro gosta de picanha”. Em relação a essa 
proposição, é correto afirmar que: 
a) Algum churrasqueiro não gosta de picanha. 
b) Toda pessoa que gosta de picanha é churrasqueira. 
c) Alguma pessoa que não gosta de picanha é churrasqueira. 
d) Toda pessoa que não é churrasqueira, não gosta de picanha. 
e) Toda pessoa que não gosta de picanha, não é churrasqueira. 
 
03. Em um grupo formado por 67 pessoas, verificou-se que 41 pessoas gostam de arroz, 29 gostam de 
feijão, 33 gostam de carne, 19 gostam de arroz e de feijão, 9 gostam apenas de arroz e de carne, 12 gostam 
de feijão e de carne e que 6 gostam de arroz, de feijão e de carne. O número de pessoas desse grupo, que 
não gosta de nenhum desses três tipos de alimentos é igual a: 
a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 8 
e) 10 
 
04. Bruno escreveu, em seu caderno, várias sequências formadas por números múltiplos de 4, onde os 
valores que ocupavam as posições pares eram multiplicados por –1. Cada sequência foi somada e o 
resultado da soma anotado. A soma das três primeiras sequências escritas por Bruno foram as seguintes: 
4 – 8 = – 4 
4 – 8 + 12 = 8 
4 – 8 + 12 – 16 = – 8 
Considere que Bruno escreveu e somou tais sequências, em seu caderno, de modo a obter determinada 
sequência cuja soma foi 600. O número de termos dessa sequência é igual a: 
a) 149 
b) 150 
c) 298 
d) 299 
e) 300 
 
05. Quatro torcedores, um do São Paulo, um do Cruzeiro, um do Vasco e um do Bahia, estão sentados ao 
redor de uma mesa quadrada, de modo que, dois a dois, fiquem frente a frente. Sabe-se que Alan é 
torcedor do Cruzeiro e que Bruno está sentado à direita de Alan. Sabe-se também que Caio está sentado à 
direita do torcedor do São Paulo. Sabe-se ainda que Daniel não é torcedor do Vasco e que está sentado à 
frente de Bruno. Dessa forma, é correto afirmar que: 
a) Bruno é torcedor do Bahia e Daniel é torcedor do São Paulo. 
b) Bruno é torcedor do São Paulo e Daniel é torcedor do Bahia. 
c) Caio é torcedor do Vasco e Daniel é torcedor do São Paulo. 
d) Caio é torcedor do Bahia e Daniel é torcedor do São Paulo. 
e) Bruno é torcedor do Vasco e Daniel é torcedor do Bahia. 
 
INFORMÁTICA  
06. Considerando o MS-Excel versão 2010, observando a figura abaixo, é correto afirmar que: 
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a) Somente 03 três linhas estão selecionadas. 
b) Somente uma célula está selecionada. 
c) 12 (doze) células estão selecionadas. 
d) Somente a coluna A até a linha 4 (quatro) está selecionada. 
e) Somente as colunas 1 (um), 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) estão selecionadas. 
 
07. Considerando o MS-Excel versão 2010, observando a figura abaixo, é incorreto afirmar que: 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) O resultado da fórmula =A1*B1 é 72. 
b) O resultado da fórmula =A2/B2 é 4. 
c) O resultado da fórmula =A3-B3 é -9. 
d) O resultado da fórmula =A3-B3 é 9. 
e) O resultado da fórmula =A4+B4 é 17. 
 
08. Digitando um texto no MS-Word versão 2010, necessito adicionar número nas páginas. Quanto a isso, 
é correto afirmar que: 
a) No menu Layout da Página, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números. 
b) No menu Inserir, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números. 
c) No menu Revisão, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números. 
d) No menu Referências, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números. 
e) No menu Exibição, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números. 
 
09. A segurança da informação está diretamente relacionada com proteção de um conjunto de 
informações, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. 
Atualmente, um dos aplicativos mais utilizados no mundo, o Whats app, teve uma alteração de 
confidencialidade muito importante na segurança das informações transmitidas e recebidas. Dentre as 
alternativas, assinale a que corretamente informa a alteração inserida no aplicativo Whats app. 
a) Antispam 
b) Antivirus 
c) Firewall 
d) Antispyware 
e) Criptografia 
 
10. São todos os dispositivos que trabalham acoplados ao microcomputador para receber, transmitir, 
visualizar, ler, gravar ou armazenarem dados. São eles que permitem a comunicação do computador com 
o meio exterior, isto é, com os usuários e outras máquinas.  
Esse texto descreve corretamente: 
a) Memória ram 
b) Memória virtual 
c) Software 
d) Periféricos 
e) Hardware 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
11. Hino do município de Telêmaco Borba/PR 
 
Das virgens matas e campos verdejantes 
Servindo-se também o rio Tibagi, 
Homens de ideais, espíritos vibrantes. 
Constituíram as indústrias aqui. 
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Estribilho: 
Salve! Salve! Telêmaco Borba 
Terra querida e de grandes primores, 
A nossa homenagem rendamos 
À cidade dos trabalhadores. 
Pois a cadência de enorme e real progresso 
Um município mui grandioso fez nascer, 
Marcando assim, verdadeiro sucesso 
Faz, então o Paraná engrandecer. 
 
No que tange ao Hino do município, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas e marque a 
alternativa correta. 
(  ) Eloah Martins Quadrado é autora da letra do hino. 
(  ) Bento Mossurunga compôs a música do hino. 
(  ) Eloah Martins Quadrado foi nomeada primeira professora da Cidade Nova, atual Telêmaco Borba. 
(  ) Bento Mossurunga fundou a orquestra Estudantil e Consertos – Orquestra Sinfônica da Universidade, a 
Sociedade de Cultura Artístico Basilio Itiberê. 
a) F, V, V, V. 
b) V, F, V, V. 
c) V, V, F, V. 
d) V, V, F, F. 
e) V, V, V, V. 
 
12. À luz da Lei nº 1883/2012, que dispões sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração 
Direta, Autárquica e Funcional do Município de Telêmaco Borba/PR, leia as alternativas e marque a correta.  
a) A apresentação para a posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados do ato de nomeação.  
b) A destituição do servidor da função gratificada dar-se-á por solicitação exclusiva dele mesmo. 
c) O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão será contribuinte do regime geral de previdência 
social.  
d) A aprovação em concurso público gera o direito à nomeação, e será feita obedecida à ordem de classificação 
dos candidatos.  
e) O exercício de função gratificada poderá ser de dedicação integral ou parcial, conforme necessidade da 
administração. 
 
Conforme a Lei n° 1.881, de 05 de abril de 2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos do quadro geral de servidores da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba/PR, regulamentada 
pelo Decreto nº 2269/2015, responda às próximas três questões. 
 
13. Leia as assertivas e assinala a incorreta. 
a) Do resultado da avaliação de desempenho poderá ser interposto recurso à Comissão de Desenvolvimento 
Funcional no prazo de quinze dias a contar da publicação no Boletim Oficial do Município. 
b) Não será concedida a progressão ou promoção ao servidor que estiver em licença para tratamento de saúde 
por um período superior a quarenta e cinco dias, no período de avaliação. 
c) A alternância dos membros constituintes da Comissão de Desenvolvimento Funcional eleitos pelos servidores 
verificar-se-á a cada três anos de participação, observados, para substituição de seus participantes, o critério 
fixado no artigo anterior, não cabendo eleição sucessiva. 
d) Caberá à Comissão de Desenvolvimento Funcional, no caso de divergência de vinte por cento entre a nota do 
avaliador e a do avaliado, solicitar nova avaliação à chefia. 
e) Nos termos do disposto no art. 17 da Lei n° 1.881, de 05 de abril de 2012, para progredir, é necessário que o 
servidor satisfaça, dentre outros, o seguinte requisito: estar no efetivo exercício de seu cargo ou em função 
comissionada na sua área de atuação durante o interstício de dois anos. 
 
14. Assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas do texto a seguir: 
A Comissão de Desenvolvimento Funcional será constituída por _______ membros, sendo ________ 
designados pelo Prefeito Municipal de Telêmaco Borba e os demais eleitos pelos servidores municipais 
dentre os estáveis, com a atribuição de coordenar os procedimentos relativos à avaliação periódica de 
desempenho e outras atribuições. 
a) três / sete 
b) um / três 
c) sete / três 
d) três / cinco 
e) dois / cinco 
 
15. A Avaliação de Desempenho será norteada, dentre outros, pelo seguinte princípio: Amplitude - a 
avaliação deve incidir sobre todas as áreas de atuação do servidor, que compreendem: 
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1. a formulação de políticas administrativas e sua aplicação para todos os setores da administração 
municipal; 
2. o desempenho do profissional dentro de suas funções pertinentes; 
3. a estrutura do órgão em que exerce a função;  
4. os resultados de eficiência dos serviços de cada setor ou órgão da administração municipal; 
5. a participação direta do avaliado, durante todo o processo avaliativo. 
Diante dessa afirmação, somente não está correto o item: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
16. Marque a opção que não está incluída como uma das características de documento de arquivo 
apresentadas por Luciana Duranti. 
a) Imparcialidade 
b) Unicidade 
c) Autenticidade 
d) Naturalidade 
e) Organicidade 
 
17. Dentre as propriedades formalizadas como uma axiomática geral, apresentadas por Armando B. 
Malheiro da Silva e Fernanda Ribeiro, não se inclui a 
a) estruturação pela ação humana. 
b) integração humana. 
c) guarda. 
d) pregnância. 
e) transmissibilidade. 
 
18. Marque a alternativa que não inclui um dos aspectos de uma política de informação governamental 
consistente, socialmente aprovada e compatível com interesses arquivísticos apresentada por José Maria 
Jardim. 
a) Legislação adequada dispondo sobre a função do Estado na produção e uso de informações resultantes das 
novas tecnologias e resguardando o direito do cidadão à informação e à sua privacidade. 
b) Elaboração de diretrizes sobre destinação, processamento técnico e padrões técnicos sobre os novos tipos de 
documentos eletrônicos. 
c) Pesquisa na área de gestão de recursos informativos e da informação. 
d) Microfilmagem de documentos. 
e) Cooperação entre agências governamentais responsáveis pelo tratamento e acesso à informação, 
desenvolvimento administrativo e assuntos jurídicos, além de organismos privados. 
 
19. A composição do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ reflete a convergência de interesses do 
Estado e da Sociedade, de modo a compatibilizar as questões inerentes à responsabilidade funcional e 
social do Poder Público perante a gestão e preservação do patrimônio arquivístico público e privado 
brasileiro e o direito dos cidadãos de acesso às informações. O CONARQ é composto de quantos 
membros? 
a) 17 
b) 15 
c) 19 
d) 14 
e) 20 
 
20. Das opções abaixo, marque a que contém uma autoridade que não integra a Comissão Interministerial 
cuja finalidade é obter informações que levem à localização dos restos mortais de participantes da 
Guerrilha do Araguaia, de acordo com o disposto no Decreto nº 4.850/2003. 
a) Secretário Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 
b) Advogado-Geral da União 
c) Chefe da Casa Civil da Presidência da República 
d) Ministro da Justiça 
e) Controlador-Geral da União 
 
21. Qual a definição clássica de fundo de arquivo, internacionalmente aceita, é emanada pelo Manual 
holandês da Associação de Arquivistas?  
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a) “Grupo de arquivo (fundo) são todos os documentos resultantes do trabalho de determinada administração, que 
constituiu um todo orgânico, completo em si mesmo, capaz de tratar, independentemente, e sem autoridade 
alguma interna ou externa, de todos os aspectos de qualquer negócio que lhe pudesse ser apresentado de modo 
normal”. 
b) “Os primeiros agrupamentos, reunidos em razão de sua origem, são as seções (fundos), integradas por papéis 
procedentes de uma instituição ou divisão administrativa importante, que tenha organização, funções e fins 
conhecidos”. 
c) “Fundo de arquivo é o conjunto de documentos de toda natureza que qualquer corpo administrativo, qualquer 
pessoa física ou jurídica tenha reunido, automática e organicamente, em razão de suas funções ou se sua 
atividade. Isto é, dele fazem parte os rascunhos e/ou as duplicatas dos documentos expedidos e os originais e/ou 
cópias de peças recebidas, assim como os documentos elaborados em consequência das atividades internas dos 
organismos considerados e os documentos reunidos por sua própria documentação, bem como os conjuntos 
eventualmente herdados de outros organismos aos quais sucede totalmente ou em parte”. 
d) “Arquivo (fundo) é o conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, recebidos ou produzidos 
oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um de seus funcionários, na medida em que tais 
documentos se destinem a permanecer na custódia desse órgão ou funcionário”. 
e) “Fundo de arquivo é um conjunto de documentos cujo crescimento se efetua no exercício das atividades de 
uma pessoa física ou jurídica”.  
 
22. A organização dos arquivos correntes incluem várias etapas. Indique a definição que corresponda ao 
conceito de “ordenação”. 
a) Proceder à leitura do último despacho verificando se, de fato, o documento destina-se ao arquivamento ou se 
deverá obedecer a uma rotina de trâmite preestabelecida. 
b) Dispor os documentos de acordo com a codificação, separando-os por guias de ordenação, em escaninhos ou 
em classificadores. 
c) Determinar sob que codificação deverá ser arquivado o documento e que referências cruzadas serão 
necessárias. Caso não se trate de um documento já classificado pelo serviço de protocolo, a classificação ocorrerá 
nesta etapa. 
d) Inserir o documento na unidade de arquivamento preestabelecida.  
e) Retirada do documento do arquivo para empréstimo, fornecimento de informações ou para realização de uma 
juntada.  
 
23. “A preservação é uma atividade de administração e gerenciamento de recursos, compreendendo 
políticas, procedimentos e processos, que, aplicados de forma adequada, serão capazes de retardar a 
deterioração dos materiais e promover o acesso à informação, intensificando sua importância funcional”. 
A definição apresentada, sobre a preservação, é de autoria de um importante profissional da área que 
possui reconhecimento internacional, chamado:  
a) Clark Morrow 
b) Gael de Güichen 
c) Paul Banks 
d) Paul Conway 
e) Salvador Muñoz Viñas 
 
24. Heloísa Bellotto apresenta algumas considerações acerca dos dez itens que compõem o “Código de 
Deontologia” elaborado pelo Conselho Internacional de Arquivos. Marque a opção que contém o item 
sobre o qual ela faz o seguinte comentário: “No cumprimento da sua missão e das suas funções, adaptam-
se aos princípios arquivísticos que regem a criação, a gestão e a escolha do destino dos arquivos 
correntes e intermediários, a avaliação e o recolhimento dos documentos com vistas aos seu 
arquivamento definitivo, a salvaguarda, a preservação e a conservação dos arquivos de que se incubem, e 
a classificação, a análise, a publicação e os meios de tornar os documentos acessíveis”. 
a) Os arquivistas mantêm a integridade dos arquivos e garantem, desse modo, que eles constituam um 
testemunho do passado, duradouro e fidedigno. O primeiro dever dos arquivistas é manter a integridade dos 
documentos que estão a seu cargo e sob sua vigilância.  
b) Os arquivistas preservam a autenticidade dos documentos durante as operações de tratamento, de 
conservação e de exploração. Os arquivistas atuam de maneira a que o valor arquivístico dos documentos, 
incluindo os documentos eletrônicos ou informáticos, não seja afetado pelos trabalhos arquivísticos de avaliação, 
de classificação e de inventário, de conservação e análise. 
c) Os arquivistas tratam, selecionam e mantêm os arquivos em seu contexto histórico, jurídico e administrativo, 
respeitando, desse modo, a sua proveniência, preservando e tornando assim explícitas as suas inter-relações 
originais. Os arquivistas agem em conformidade com os princípios e as práticas geralmente reconhecidos.  
d) Os arquivistas asseguram sempre a comunicabilidade e a compreensão dos documentos.  
e) Os arquivistas são responsáveis pelo tratamento dos documentos e justificam as suas modalidades. Os 
arquivistas não se preocupam apenas com o recolhimento dos documentos existentes, mas também cooperam 
com os gestores de documentos de modo a que, nos sistemas de informação e de arquivamento eletrônico, sejam 
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tomados em consideração, desde a origem, os procedimentos destinados à salvaguarda dos documentos de valor 
permanente. 
 
25. De acordo com a Lei nº 12.527/2011, no caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões 
da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de quantos dias a 
contar da sua ciência? 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 25 
e) 30 
 
26. O Sistema Nacional de Arquivos – SINAR possui como órgão central o Conselho Nacional de Arquivos 
– CONARQ e foi instituído pelo Art. 26 da Lei nº 8.159/91. Não integra o SINAR: 
a) O Arquivo Nacional 
b) Os arquivos do Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
c) Os arquivos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo 
d) A Controladoria Geral da União 
e) Os arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
 
27. “Área da paleografia que estuda a origem, tipos e evolução das abreviaturas”. Essa é a definição do 
seguinte termo:  
a) Braquigrafia 
b) Criptografia 
c) Crisografia 
d) Sigilografia 
e) Termografia 
 
28. A classificação de informações no âmbito da administração pública federal, segundo o art. 27 da Lei de 
Acesso à Informação, é de competência de autoridades exclusivas. Indique a opção que apresenta 
autoridade(s) que não possui/possuem tal prerrogativa. 
a) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas 
b) Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica 
c) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior 
d) Presidente da República 
e) Autoridades que exerçam funções de direção, comando ou chefia do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores - DAS, nível DAS 101.5 ou superior, e seus equivalentes. 
 
29. Das opções seguintes, marque a que não corresponde a um documento do gênero iconográfico. 
a) Fotografia 
b) Negativo 
c) Certidão 
d) Diapositivo 
e) Gravura 
 
30. De acordo com o cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, os sítios na Internet dos órgãos e entidades deverão, conforme consta no Decreto nº 7.724/2012, 
atender a alguns requisitos específicos, que não inclui: 
a) A possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não 
proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. 
b) Justificativa para a solicitação de informações.  
c) A garantia de autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso. 
d) A indicação de instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o 
órgão ou entidade. 
e) O formulário para pedido de acesso à informação. 
 
31. De acordo com a Norma Internacional ISAD(G), não é um dos elementos considerados essenciais para 
o intercâmbio internacional de informação descritiva: 
a) Código de referência 
b) Dimensão da unidade de descrição 
c) Data(s) 
d) Produtor 
e) Área de identificação 
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32. De acordo com a terminologia arquivística, o “conjunto de procedimentos e operações técnicas cuja 
interação permite a eficiência e a eficácia na produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento e 
destinação de documentos” é a definição de: 
a) Sistema de recuperação da informação 
b) Sistema de arranjo 
c) Sistema de arquivo 
d) Sistema de gestão de documentos 
e) Sistema de arquivamento 
 
33. O princípio teórico-metodológico fundamental da Arquivologia, segundo o qual “os documentos não 
podem se misturar a outros fundos, devendo ser organizados pela origem dos arquivos”, é o do(da): 
a) Respeito aos fundos 
b) Organicidade 
c) Indivisibilidade 
d) Unicidade 
e) Cumulatividade 
 
34. Dentre as opções abaixo relacionadas, marque a que não se configura como um dos traços essenciais 
do paradigma científico e pós-custodial relacionado ao processo informacional. 
a) Valorização da informação, residindo nela, e não no suporte, a sua própria historicidade e a sua riqueza 
patrimonial/cultural. 
b) Afirmação do incessante e natural dinamismo informacional oposto ao imobilismo documental. 
c) Possibilidade de se manter a compartimentação documentalista da informação pelo espaço institucional e 
tecnológico onde se conserva. 
d) Necessidade de conhecer a informação social através de modelos teórico-científicos cada vez mais exigentes e 
eficazes em vez do universo rudimentar e fechado da prática informacional empírica. 
e) Substituição da lógica instrumental patente nas expressões “gestão de documentos” e “gestão da informação” 
pela lógica científico-compreensiva da informação na gestão. 
 
35. De acordo com o Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012, a correta definição para “algoritmo de 
estado” é: 
a) Ato de cifrar mediante uso de algoritmo simétrico ou assimétrico, com recurso criptográfico, para substituir 
sinais de Linguagem clara por outros ininteligíveis por pessoas não autorizadas a conhecê-la. 
b) Função matemática utilizada na cifração e na decifração, desenvolvido pelo Estado, para uso exclusivo em 
interesse do serviço de órgãos ou entidades do Poder Executivo federal. 
c) Código alfanumérico que indexa documento com informação classificada em qualquer grau de sigilo. 
d) Certificado que autoriza pessoa para o tratamento de informação classificada. 
e) Ato de decifrar mediante uso de algoritmo simétrico ou assimétrico, com recurso criptográfico, para reverter 
processo de cifração original. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto para as próximas cinco questões:  

“O cego Estrelinho” 
Mia Couto 

 
O cego Estrelinho era pessoa de nenhuma vez: sua história poderia ser contada e descontada não fosse 

seu guia, Gigito Efraim. A mão de Gigito conduziu o desvistado por tempos e idades. Aquela mão era 
repartidamente comum, extensão de um no outro, siamensal. E assim era quase de nascença. Memória de 
Estrelinho tinha cinco dedos e eram os de Gigito postos, em aperto, na sua própria mão. 

O cego, curioso, queria saber de tudo. Ele não fazia cerimónia no viver. O sempre lhe era pouco e o tudo 
insuficiente. Dizia, deste modo: 

— Tenho que viver já, senão esqueço-me. 
Gigitinho, porém, o que descrevia era o que não havia. O mundo que ele minuciava eram fantasias e 

rendilhados. A imaginação do guia era mais profícua que papaeira. O cego enchia a boca de águas: 
— Que maravilhação esse mundo. Me conte tudo, Gigito! 
A mão do guia era, afinal, o manuscrito da mentira. Gigito Efraim estava como nunca esteve S. Tomé: via 

para não crer. O condutor falava pela ponta dos dedos. Desfolhava o universo, aberto em folhas. A ideação dele 
era tal que mesmo o cego, por vezes, acreditava ver. O outro lhe encorajava esses breves enganos: 

— Desbengale-se, você está escolhendo a boa procedência! 
Mentira: Estrelinho continuava sem ver uma palmeira à frente do nariz. Contudo, o cego não se conformava 

em suas escurezas. Ele cumpria o ditado: não tinha perna e queria dar o pontapé. Só à noite, ele desalentava, 
sofrendo medos mais antigos que a humanidade. Entendia aquilo que, na raça humana, é menos primitivo: o 
animal. 

— Na noite aflige não haver luz? 
— Aflição é ter um pássaro branco esvoando dentro do sono. 
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Pássaro branco? No sono? Lugar de ave é nas alturas. Dizem até que Deus fez o céu para justificar os 
pássaros. Estrelinho disfarçava o medo dos vaticínios, subterfugindo: 

— E agora, Gigitinho? Agora, olhando assim para cima, estou face ao céu? 
Que podia o outro responder? O céu do cego fica em toda a parte. Estrelinho perdia o pé era quando a noite 

chegava e seu mestre adormecia. Era como se um novo escuro nele se estreasse em nó cego. Devagaroso e 
sorrateiro ele aninhava sua mão na mão do guia. Só assim adormecia. A razão da concha é a timidez da amêijoa? 
Na manhã seguinte, o cego lhe confessava: se você morrer, tenho que morrer logo no imediato. Senão-me: como 
acerto o caminho para o céu? 

Foi no mês de dezembro que levaram Gigitinho. Lhe tiraram do mundo para pôr na guerra: obrigavam os 
serviços militares. O cego reclamou: que o moço inatingia a idade. E que o serviço que ele a si prestava era vital e 
vitalício. O guia chamou Estrelinho à parte e lhe tranquilizou: 

— Não vai ficar sozinhando por aí. Minha mana já mandei para ficar no meu lugar. 
O cego estendeu o braço a querer tocar uma despedida. Mas o outro já não estava lá. Ou estava e se 

desviara, propositado? E sem água ida nem vinda, Estrelinho escutou o amigo se afastar, engolido, espongínquo, 
inevisível. Pela pimeira vez, Estrelinho se sentiu invalidado. 

— Agora, só agora, sou cego que não vê. 
(...) 

COUTO, Mia. Estórias abensonhadas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. (Pág 23 e 24). 
 
36. Quanto à interpretação do fragmento do conto, podemos afirmar que: 
a) Gigito Efraim era o guia de Estrelinho há pouquíssimo tempo. 
b) Estrelinho era cego de nascença. 
c) Gigito descrevia o mundo para Estrelinho de forma denotativa. 
d) Gigito foi convocado pelo exército para ser guia de cegos na guerra. 
e) Gigito descrevia o mundo para Estrelinho de forma conotativa. 
 
37. No período “O sempre lhe era pouco e o tudo insuficiente”, o pronome “LHE” exerce a função sintática 
de: 
a) Objeto Direto 
b) Objeto Indireto 
c) Complemento Nominal 
d) Adjunto Adnominal 
e) Objeto Direto Preposicionado 
 
38. Na oração “A mão de Gigito conduziu o desvistado por tempos e idades”, o autor faz uso de um 
neologismo, assim como no decorrer de toda a obra em questão. Contudo, o neologismo só se torna 
possível pela utilização dos elementos mórficos naquilo que a gramática normativa pontua como Processo 
de Formação das Palavras. Levando em consideração apenas o recurso morfológico, qual Processo de 
Formação foi utilizado? 
a) Derivação Sufixal 
b) Derivação Prefixal 
c) Derivação Regressiva 
d) Derivação Imprópria 
e) Derivação Parassintética 
 
39. No terceiro período do décimo terceiro parágrafo, temos: 
a) Uma oração 
b) Duas orações 
c) Três orações 
d) Quatro orações 
e) Cinco orações 
 
40. No último parágrafo do fragmento do conto “— Agora, só agora, sou cego que não vê”, a oração 
subordinada presente classifica-se corretamente como: 
a) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva 
b) Oração Subordinada Adverbial Causal 
c) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva 
d) Oração Subordinada Adverbial Explicativa 
e) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa 
 
RASCUNHO 


