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Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q1.

Quem não gosta de samba

“Como se dá que ritmos e melodias, embora tão somente sons, se assemelhem a estados da alma?”, pergunta Aristóteles. Há

pessoas que não suportam a música; mas há também uma venerável linhagem de moralistas que não suporta a ideia do que a música

é capaz de suscitar nos ouvintes. Platão condenou certas escalas e ritmos musicais e propôs que fossem banidos da cidade ideal.

Santo Agostinho confessou-se vulnerável aos “prazeres do ouvido” e se penitenciou por sua irrefreável propensão ao “pecado da

lascívia musical”. Calvino alerta os fiéis contra os perigos do caos, volúpia e emefinação que ela provoca. Descartes temia que a

música pudesse superexcitar a imaginação.

O que todo esse medo da música - ou de certos tipos de música - sugere? O vigor e o tom dos ataques traem o melindre. Eles

revelam não só aquilo que afirmam - a crença num suposto perigo moral da música -, mas também o que deixam transparecer. O

pavor pressupõe uma viva percepção da ameaça. Será exagero, portanto, detectar nesses ataques um índice da especial força da

sensualidade justamente naqueles que tanto se empenharam em preveni-la e erradicá-la nos outros?

O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. Por vias oblíquas ou com plena ciência do fato, nossos

respeitáveis moralistas sabiam muito bem do que estavam falando.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 23-24)

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto

• A) A força contagiante da música não se impõe apenas aos que a amam e acolhem; surge como atraente ameaça para os

que temem seus mágicos poderes.

• B) Os mágicos poderes da música são temíveis para alguns, embora menos para quem a ame sobretudo por força da magia

em que os contagiam.

• C) Muitos se deixam impor pelo poder da música, cuja força contagiante, todavia, também desperta os temores nos que os

alimentam diante dela.

• D) Por mais que se sintam ameaçados pelos mágicos poderes da música, há também os que muito a veneram por causa de

sua força contagiante.

• E) Além dos que a acolhem por amor, há também quem lhes ame os poderes, sendo a música uma força contagiante de

encantamento e magia.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Emprego da acentuação gráfica

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q2.

O museu é considerado um instrumento de neutralização – e talvez o seja de fato. Os objetos que nele se encontram reunidos

trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e

conquistas: a maior parte presta homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. As obras modernas são, mais

genericamente, animadas pelo espírito crítico: elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado das coisas. O museu

reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas: a

qualidade artística. Suas diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A violência de que participavam, ou que

combatiam, é esquecida. O museu parece assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na

pacificação dos museus.

Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. Desde então, dois pontos de

vista concorrentes são possíveis. De acordo com o primeiro, o museu é por excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal,

separada de seus pretextos, libertada de suas sujeições. Para o segundo, e pela mesma razão, é um "depósito de despojos". Por um

lado, o museu facilita o acesso das obras a um status estético que as exalta. Por outro, as reduz a um destino igualmente estético,

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico.

A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do simbólico, e a musealização

progressiva dos objetos de uso como outros tantos escândalos sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do

"escândalo". Para que haja escândalo, é necessário que tenha havido atentado ao sagrado. Diante de cada crítica escandalizada

dirigida ao museu, seria interessante desvendar que valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? A singularidade absoluta

da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto original? Estranha inversão de perspectiva. Porque, simul-

taneamente, a crítica mais comum contra o museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu, por

retirar as obras de sua origem, é realmente "o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento e mais

ultrajante". Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, conjugada com

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.-Unifesp, 2012, p. 68-71)



Atente para as afirmativas abaixo.

I. Em ... presta homenagem às potências dominantes... (1º parágrafo), o sinal indicativo de crase pode ser suprimido

excluindo-se também o artigo definido, sem prejuízo para a correção.

II. O acento em "têm" (2º parágrafo) é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular "tem",

diferentemente do acento aplicado a "porém" (3º parágrafo), devido à tonicidade da última sílaba, terminada em "em".

III. Os acentos nos termos "excelência" (2º parágrafo) e "necessário" (3º parágrafo) devem-se à mesma razão.

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Q3.

[Cartas sem resposta]

Deixamos na terra natal, além de recordações plantadas no ar, pessoas de saúde frágil e idade avançada, às quais prome-

temos que nossa visita não vai demorar. Mesquinhas preocupações, cansaço, displicência, tédio de viajar por lugares muito sabidos,

cisma de avião, tudo isso e pequenos motivos nos afastam da nossa promessa. Acabamos escrevendo apenas cartas. Cartas, cartas!

Repetem mecanicamente um carinho que devia ser cálido e físico, carregam abstrações, sombra de beijos, não beijos. E chega um

dia em que já não recebemos cartas em resposta às que continuamos a mandar.

(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond. Fala, amendoeira. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 167/168)

Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase:

• A) Cronista dos melhores o poeta Carlos Drummond de Andrade marcou com sua intensa poesia, a prosa que frequentou, e

publicou nos jornais.

• B) Depois de sair de sua pequena cidade, o poeta Drummond, já fixado no Rio de Janeiro, sentiu que não correspondia aos

afetos que deixou na terra natal.

• C) Não nos faltam desculpas, confessemos; para tentar justificar junto aos velhos amigos, a distância que deixamos instalar-

se, entre nós e eles.

• D) Ao final do texto o autor com a delicadeza que o caracteriza, sugere que a falta de resposta, às cartas enviadas pode ser,

em si mesma, uma notícia pesarosa.

• E) Muitas vezes acontece, de emprestarmos às cartas, mais que o cumprimento de um afeto o protocolo frio de uma amizade

que se conformou com a distância.
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Q4.

Sobre a amizade

O clássico pensador romano Cícero dizia que nada é mais difícil do que conservar intacta uma amizade até o último dia da 

vida. Para ele, os interesses e mesmo o caráter dos homens costumam variar com o tempo, por conta dos reveses ou dos sucessos 

por que passamos. As mais vivas amizades da infância podem não resistir aos anos da adolescência, quando grandes



transformações nos atingem. 

Mesmo para aqueles cuja amizade resiste por muito tempo, há a possibilidade de desavenças políticas porem tudo a perder. 

Outras violentas dissensões surgem quando se exige de um amigo algo de inconveniente, como se tornar cúmplice de uma fraqueza 

nossa, ou quando se lhe pede uma providência que esteja acima de suas forças. Mas essas ameaças à amizade não devem 

enfraquecer a potência desse sentimento; devem nos lembrar o quanto um amigo é precioso, e quão preciosa será a conservação de 

sua leal companhia.

(Cláudio Augusto Catilino, inédito)

É plenamente aceitável a articulação estabelecida entre os tempos e os modos verbais na frase:

• A) Muitos não entenderão como um pensador da era clássica, como Cícero, tiver a nos dizer coisas que parecessem ser tão

atuais.

• B) Segundo Cícero, nada será mais difícil, numa amizade, do que se enfrentássemos adversidades políticas que se ponham

diante de nós.

• C) Muitas desavenças sérias haverão de surgir quando velhos amigos forem levados a confrontar suas antagônicas posições

políticas.

• D) Não deveriam jamais ter enfraquecido uma verdadeira amizade aquelas dissensões que vierem a ocorrer ao longo da vida.

• E) Se nos lembrássemos sempre do valor de uma amizade verdadeira, houvéssemos de estabelecer um maior controle sobre

as desavenças.
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Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu

conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me

versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado,

fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso.

– Continue, disse eu acordando.

– Já acabei, murmurou ele.

– São muito bonitos.

Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto; estava amuado. No dia seguinte entrou a

dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e

calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles, por

graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes: “Dom Casmurro, domingo vou jantar com você.” – “Vou para Petrópolis, dom

Casmurro; a casa é a mesma da Renânia; vê se deixas essa caverna do Engenho Novo, e vai lá passar uns quinze dias comigo.” –

“Meu caro dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã; venha e dormirá aqui na cidade; dou-lhe camarote, dou-lhe

chá, dou-lhe cama; só não lhe dou moça.

Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado

e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando! Também não achei melhor título

para a minha narração; se não tiver outro daqui até ao fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe

guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus

autores; alguns nem tanto.

(ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 79-80.)

− Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo.

(6º parágrafo)

− O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. (6º parágrafo)

Os pronomes destacados referem-se, respectivamente, a

• A) dicionários, Casmurro e rancor.

• B) vizinhos, Casmurro e poeta.

• C) dicionários, Casmurro e poeta.

• D) vizinhos, sentido e rancor.

• E) dicionários, sentido e poeta.
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Q6.

Sem privacidade

Ainda é possível ter privacidade em meio a celulares, redes sociais e dispositivos outros das mais variadas conexões? Os mais

velhos devem se lembrar do tempo em que era feio “ouvir conversa alheia”. Hoje é impossível transitar por qualquer espaço público

sem recolher informações pessoais de todo mundo. Viajando de ônibus, por exemplo, acompanham-se em conversas ao celular

brigas de casal, reclamações trabalhistas, queixas de pais a filhos e vice-versa, declarações românticas, acordo de negócios,

informações técnicas, transmissão de dados e um sem-número de situações de que se é testemunha compulsória. Em clara e alta

voz, lances da vida alheia se expõem aos nossos ouvidos, desfazendo-se por completo a fronteira que outrora distinguia entre a

intimidade e a mais aberta exposição.

Nas redes sociais, emoções destemperadas convivem com confissões perturbadoras, o humor de mau gosto disputa espaço

com falácias políticas – tudo deixando ver que agora o sujeito só pode existir na medida em que proclama para o mundo inteiro seu

gosto, sua opinião, seu juízo, sua reação emotiva. É como se todos se obrigassem a deixar bem claro para o resto da humanidade o

sentido de sua existência, seu propósito no mundo. A discrição, a fala contida, o recolhimento íntimo parecem fazer parte de uma

civilização extinta, de quando fazia sentido proteger os limites da própria individualidade.

Em meio a tais processos da irrestrita divulgação da personalidade, as reticências, a reflexão silenciosa e o olhar

contemplativo surgem como sintomas problemáticos de alienação. Impõe-se um tipo de coletivismo no qual todos se obrigam a se

falar, na esperança de que sejam ouvidos por todos. Nesse imenso ruído social, a reclamação por privacidade é recebida como o

mais condenável egoísmo. Pretender identificar-se como um sujeito singular passou a soar como uma provocação escandalosa, em

tempos de celebração do paradigma público da informação.

(Jeremias Tancredo Paz, inédito)

Considere as seguintes orações:

I. Perdeu-se a antiga privacidade.

II. No lugar da antiga privacidade está uma irrestrita conectividade.

III. Não há mais recolhimento íntimo duradouro.

Essas orações articulam-se num período cuja redação é clara, correta e coesa em:

• A) Como não há mais recolhimento íntimo e duradouro, já que a antiga privacidade deu lugar à irrestrita conectividade, ei-la

perdida.

• B) Não havendo mais a antiga privacidade, sem recolhimento íntimo duradouro, está em seu lugar a irrestrita conectividade.

• C) Uma vez perdida a antiga privacidade, conquanto em seu lugar esteja uma irrestrita conectividade, já não há mais

recolhimento íntimo duradouro.

• D) O recolhimento íntimo duradouro, perdeu-se com a antiga privacidade, em cujo lugar agora é ocupado por uma irrestrita

conectividade.

• E) Já não há recolhimento íntimo duradouro, visto que no lugar da antiga privacidade está agora uma irrestrita conectividade.
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Q7.

Mais da metade da população mundial usa internet

Cerca de 3,9 bilhões de pessoas usam a internet em todo o mundo atualmente, o que representa mais da metade da 

população mundial - informou a ONU na sexta-feira (7 de dezembro de 2018). 

A agência da ONU para informação e comunicação, a UIT, indicou que, até o final de 2018, 51,2% da população mundial 

estará usando a internet. “Até o final de 2018, teremos ultrapassado a marca de 50% do uso da internet”, afirmou o diretor da UIT, 

Houlin Zhou, em um comunicado. “Esse é um passo importante para uma sociedade global da informação mais inclusiva”, disse ele. 

Segundo a UIT, os países mais ricos do planeta registraram um crescimento sólido no uso da internet, que passou de 51,3%



de suas populações, em 2005, para atuais 80,9%.

(Texto adaptado. Disponível em: https://exame.abril.com.br)

O futuro do indicativo em estará usando e teremos ultrapassado (2º parágrafo) serve ao propósito discursivo de

• A) constatar fatos ocorridos.

• B) retificar propósitos.

• C) sinalizar prognósticos.

• D) apresentar sugestões.

• E) evocar experiências.
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Q8.

Tempo é dinheiro

O primeiro relógio mecânico de que se tem registro - um artefato movido pelo escoamento da água sobre uma roda - foi

inventado no século V I I I por um matemático e monge budista chinês chamado Yi Xing. Mas, quando os missionários jesuítas

portugueses introduziram na China, no século XVI, o relógio mecânico acionado por pesos e cordas, a novidade provocou sensação

e assombro na corte imperial. Mais do que qualquer outra novidade tecnológica europeia, o aparelho deslumbrou os até então

reticentes chineses não só pelo engenho e precisão, mas como fonte de enlevo e contemplação.

Os relógios europeus foram recebidos pelos chineses como um convite, um estímulo à meditação sobre o fluxo da existência, e

foram tratados como verdadeiros brinquedos metafísicos. Jamais lhes ocorreu, porém, a ideia de tirar proveito daquele dispositivo

visando disciplinar a jornada de trabalho, impor o ritmo dos negócios ou pautar a circulação das riquezas entre os consumidores.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 154)

Há adequada transposição de uma voz verbal para outra e plena observância da concordância verbal em:

• A) Coube aos chineses inventar o primeiro relógio mecânico / Aos chineses couberam ter inventado o primeiro relógio me

cânico.

• B) No artefato chinês, o escoamento das águas movia uma roda / O escoamento das águas, no artefato chinês, haviam de

mover uma roda.

• C) Aos chineses deslumbrou o componente poético do relógio português / Com o relógio português, deslumbraram aos chine

ses seu componente poético.

• D) Ao longo dos séculos, o relógio acabou subordinando os homens ao seu ritmo / Os homens acabaram sendo subordi

nados, ao longo dos séculos, ao ritmo do relógio.

• E) O proveito que é tirado de certas invenções nem sempre beneficia a todos / Nem todos tiram de certas invenções o

proveito que os beneficiariam.
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Q9.

Limites da propriedade

Direito à terra? Sim. O problema está em onde se colocam as cercas.

Tenho, numa árvore, um daqueles bebedouros para beija-flores. E um deles já tomou posse. Quando aparece qualquer intruso,

lá vem ele, como uma flecha, defender sua água. É a própria vida que determina o círculo de espaço que lhe pertence, que lhe é

próprio. Daí, propriedade: aquilo que não me é estranho, que é parte de mim mesmo, que não pode ser tocado sem que eu sinta. O

espaço que é propriedade do meu corpo é um dos direitos que a vida tem. Os limites da minha terra são os limites do que necessito

para viver.

Mas há aqueles que fincam cercas para além dos limites da necessidade do seu corpo. Quando a terra é, de fato, uma

propriedade, algo que é próprio ao corpo, ela está sendo constantemente transformada em vida. Mas quando a terra é mais do que

meu corpo necessita, ela deixa de ser vida e se transforma em lucro. Lucro é aquilo que não foi consumido pela vida.

(Adaptado de: ALVES, Rubem. Tempus fugit. São Paulo: Paulus, 1990, p. 33-34)



As formas verbais atendem às normas de concordância e estabelecem uma adequada correlação entre os tempos e os modos

na frase:

• A) Sempre terão havido aqueles ambiciosos para os quais não contarão os limites de propriedade a serem observados.

• B) Os espaços que venham a ser propriedade do meu corpo deverão corresponder plenamente a necessidades minhas.

• C) Poderão acorrer aos bebedouros qualquer pássaro, desde que não houvesse a tomada de posse por um deles.

• D) Se couberem aos proprietários atender às necessidades do corpo, eles se regulariam por esse princípio de direito.

• E) Uma vez que se infrinja os critérios da necessidade humana, o direito à propriedade poderia se mostrar abusivo.
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Q10.

Envelhecer

Vá um homem envelhecendo, e caia na tolice de pensar que envelhece por inteiro - famosa tolice. Alguém já notou:

envelhecemos nisto, não naquilo; este trecho ainda é verde, aquele outro já quase apodrece; aqui há seiva estuando, além é coisa

murcha.

A infância não volta, mas não vai - fica recolhida, como se diz de certas doenças. Pode dar um acesso. Outro dia sofri um

ataque não de infância, mas de adolescência: precipitei-me célere, árdego*, confuso. Meus olhos estavam úmidos e ardiam; mãos

trêmulas; os demônios me apertavam a garganta; eu me sentia inibido, mas agia com estranha velocidade por fora. Exatamente o

contrário do que convém a um senhor de minha idade e condição.

Pior é o ataque de infância: o respeitável cavalheiro de repente começa a agir como um menino bobo. Será que só eu sou

assim, ou os outros disfarçam melhor?

*árdego: impetuoso.

(BRAGA, Rubem. Recado de primavera. Rio de Janeiro: Record, 1984, p. 71)

Está plenamente adequada a correlação entre os tempos e os modos verbais na frase:

• A) Caso envelhecêssemos por inteiro, não haveremos de frequentar sensações já vividas.

• B) Alguém já terá notado que o que vivemos não pudesse retornar senão com o auxílio da nossa imaginação.

• C) Se meus olhos não estivessem úmidos, eu não haverei como me dar conta da força daquela emoção.

• D) À medida que as emoções iam tomando conta de mim, maior a inibição que me impedia a fala.

• E) Pior ataque costumava ser o da infância, quando esta se imporia a mim de modo súbito e intenso.
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Língua Portuguesa / Sintaxe

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q11.

Mais da metade dos seres humanos hoje vivem em cidades, e esse número deve aumentar para 70% até 2050. Em termos

econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. As cidades representam 80% do Produto Interno Bruto (PIB) global. Nos

Estados Unidos, o corredor Boston-Nova York-Washington gera mais de 30% do PIB do país.

Mas o sucesso tem sempre um custo - e as cidades não são exceção, segundo análise do Fórum Econômico Mundial.

Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental e desigualdade persistente são alguns dos problemas das cidades

modernas. Recentemente, entraram na equação as consequências da transformação digital. Há quem fale sobre uma futura

desurbanização. Mas os especialistas consultados pelo Fórum descartam essa possibilidade. Preferem discorrer sobre como as

cidades vão se adaptar à era da digitalização e como vão moldar a economia mundial.

A digitalização promete melhorar a vida das pessoas nas cidades. Em cidades inteligentes como Tallinn, na Estônia, os

cidadãos podem votar nas eleições nacionais e envolver-se com o governo local via plataformas digitais, que permitem a assinatura

de contratos e o pagamento de impostos, por exemplo. Programas similares em Cingapura e Amsterdã tentam criar uma espécie de

“governo 4.0”.

Além disso, a tecnologia vai permitir uma melhora na governança. Plataformas digitais possibilitam acesso, abertura e

transparência às operações de governos locais e provavelmente irão mudar a forma como os governos interagem com as pessoas.

(Adaptado de:“5 previsões para a cidade do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial”. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com )

Plataformas digitais possibilitam acesso, abertura e transparência às operações de governos locais / e provavelmente irão 

mudar a forma como os governos interagem com as pessoas. (4º parágrafo) 



 

Entre as ideias separadas por barra nessa passagem do texto, se estabelece relação de, respectivamente,

• A) causa e consequência.

• B) condição e conformidade.

• C) finalidade e comparação.

• D) concessão e adição.

• E) modo e tempo.
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Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q12.

Tempo é dinheiro

O primeiro relógio mecânico de que se tem registro - um artefato movido pelo escoamento da água sobre uma roda - foi

inventado no século V I I I por um matemático e monge budista chinês chamado Yi Xing. Mas, quando os missionários jesuítas

portugueses introduziram na China, no século XVI, o relógio mecânico acionado por pesos e cordas, a novidade provocou sensação

e assombro na corte imperial. Mais do que qualquer outra novidade tecnológica europeia, o aparelho deslumbrou os até então

reticentes chineses não só pelo engenho e precisão, mas como fonte de enlevo e contemplação.

Os relógios europeus foram recebidos pelos chineses como um convite, um estímulo à meditação sobre o fluxo da existência, e

foram tratados como verdadeiros brinquedos metafísicos. Jamais lhes ocorreu, porém, a ideia de tirar proveito daquele dispositivo

visando disciplinar a jornada de trabalho, impor o ritmo dos negócios ou pautar a circulação das riquezas entre os consumidores.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 154)

Atente para as seguintes orações:

1. Os portugueses apresentaram um relógio mecânico.

2. O relógio mecânico apresentado pelos portugueses encantou os chineses.

3. Os chineses não imaginavam os efeitos advindos do relógio mecânico dos portugueses.

Essas orações estão coerente e adequadamente articuladas num único período em:

• A) Sem imaginar os efeitos que adviriam do relógio mecânico que foi apresentado pelos portugueses, os chineses

encantaram-se com ele.

• B) Ao relógio mecânico apresentado pelos portugueses, os chineses se encantaram, a despeito de não imaginarem quais

efeitos lhes adviessem.

• C) Ao apresentarem um relógio mecânico, de cujo encantamento se tomaram os chineses, não sabiam estes os efeitos que

adviriam dessa invenção.

• D) Os efeitos advindos do relógio mecânico apresentado pelos portugueses, não imaginados pelos chineses, ainda assim

haveriam de encantá-los.

• E) O relógio mecânico apresentado pelos portugueses, encantou os chineses, ainda que não suspeitassem de que tais

efeitos acabariam por lhes advir.
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Língua Portuguesa / Intelecção de texto; Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q13.

Tempo é dinheiro

O primeiro relógio mecânico de que se tem registro - um artefato movido pelo escoamento da água sobre uma roda - foi 

inventado no século V I I I por um matemático e monge budista chinês chamado Yi Xing. Mas, quando os missionários jesuítas 

portugueses introduziram na China, no século XVI, o relógio mecânico acionado por pesos e cordas, a novidade provocou sensação 

e assombro na corte imperial. Mais do que qualquer outra novidade tecnológica europeia, o aparelho deslumbrou os até então 

reticentes chineses não só pelo engenho e precisão, mas como fonte de enlevo e contemplação.



Os relógios europeus foram recebidos pelos chineses como um convite, um estímulo à meditação sobre o fluxo da existência, e 

foram tratados como verdadeiros brinquedos metafísicos. Jamais lhes ocorreu, porém, a ideia de tirar proveito daquele dispositivo 

visando disciplinar a jornada de trabalho, impor o ritmo dos negócios ou pautar a circulação das riquezas entre os consumidores.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 154)

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em:

• A) um artefato movido pelo escoamento da água (1º parágrafo) = um engenho apto a refluir a água.

• B) a novidade provocou sensação e assombro (1º parágrafo) = a originalidade impactou e atemorizou.

• C) os até então reticentes chineses (1º parágrafo) = os chineses àquela altura exultantes.

• D) estímulo à meditação sobre o fluxo da existência (2º parágrafo) = motivo para apreender os impactos da vida.

• E) pautar a circulação das riquezas (2º parágrafo) = regular o fluxo dos bens econômicos.
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Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

Fonte: ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC

Q14.

Não mais no quadro negro

o tempo de criança.

A escola isolada

desapareceu.

As meninas casaram

ou ficaram no mundo,

os meninos viraram homens,

uns de pés descalços,

uns de mãos vazias.

Minha mestra, onde anda?

Que problema difícil

de solucionar.

(MARINHO, Arthur Neri. Disponível em:

www.alcinea.com/poetas-do-amapa)

Acerca dos períodos que compõem o poema, está correto o que se afirma em:

• A) Minha mestra, onde anda? – Há desvio da norma-padrão no uso de onde, já que a gramática normativa admite apenas o

uso de “aonde” nesse contexto.

• B) A escola isolada desapareceu. – A inversão da ordem entre os vocábulos isolada e desapareceu não acarreta alteração de

sentido.

• C) As meninas casaram ou ficaram no mundo, os meninos viraram homens, uns de pés descalços, uns de mãos vazias. – As

três vírgulas separam termos com função equivalente e, portanto, intercambiáveis.

• D) Não mais no quadro negro o tempo de criança. – Uma forma verbal está subentendida nessa construção.

• E) Que problema difícil de solucionar. – O emprego de “se” antes de solucionar acrescenta incorreção à frase.
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Língua Portuguesa / Comunicações oficiais (conforme Manual de Redação da Presidência da República); Adequação de Linguaguem e formato

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q15.

Respeitando-se as normas de redação do Manual da Presidência da República, a frase correta é:

• A) Solicito a Vossa Senhoria que verifique a possibilidade de implementação de projeto de treinamento de pessoal para

operar os novos equipamentos gráficos a serem instalados em seu setor.

• B) Venho perguntar-lhe, por meio desta, sobre a data em que Vossa Excelência pretende nomear vosso representante na

Comissão Organizadora.

• C) Digníssimo Senhor: eu venho por esse comunicado, informar, que será organizado seminário, sobre o uso eficiente de

recursos hídricos, em data ainda a ser definida.

• D) Haja visto que o projeto anexo contribue para o desenvolvimento do setor em questão, informamos, por meio deste Ofício,

que será amplamente analisado por especialistas.



• E) Neste momento, conforme solicitação enviada à Vossa Senhoria anexo, não se deve adotar medidas que possam comprometer vossa realização do

projeto mencionado.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas

informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações

Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q16.

Mário e Nelson trabalham em uma mesma repartição pública. Mário, trabalhando sozinho, elabora determinada tarefa

em 4 horas e Nelson, trabalhando sozinho, elabora esta mesma tarefa em 6 horas. Às 8 horas e 30 minutos Mário começou a

trabalhar nesta tarefa sozinho e às 9 horas e 30 minutos Nelson juntou-se a Mário dando continuidade ao trabalho. Supondo que

sejam constantes os desempenhos de Mário e Nelson, o trabalho será finalizado às

• A) 11 horas e 18 minutos

• B) 10 horas e 48 minutos

• C) 11 horas e 30 minutos

• D) 11 horas e 48 minutos

• E) 10 horas e 40 minutos
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio

sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q17.

Maria aposentou-se pela chamada regra 85/95, segundo a qual, uma mulher, para ter direito ao benefício integral, deve ter

contribuído ao INSS por, no mínimo, 30 anos e a soma de sua idade, no momento da aposentadoria, com o período de contribuição ao INSS deve totalizar, no

mínimo, 85 anos. Maria começou a trabalhar aos 18 anos e contribuiu ininterruptamente ao

INSS até o momento de sua aposentadoria, que ocorreu assim que ela adquiriu o direito ao benefício integral. Maria se

aposentou com

• A) 51 anos.

• B) 48 anos.

• C) 49 anos.

• D) 50 anos.

• E) 52 anos.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões

determinadas

Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q18.

Considere a seguinte proposição: “Todos os profissionais formados pela Faculdade Alfa estão empregados.”. Admitindo que ela

seja falsa, então certamente

• A) Todos profissionais formados pela Faculdade Alfa estão desempregados.

• B) Existe pelo menos um profissional formado pela Faculdade Alfa que não está empregado.

• C) Se o profissional Roberto está desempregado, então ele é formado pela Faculdade Alfa.

• D) Nenhum profissional formado pela Faculdade Alfa está empregado.

• E) Alguns profissionais formados pela Faculdade Alfa estão empregados.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Expressões

numéricas; Problemas

Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC

Q19.

Os números naturais positivos são 1, 2, 3, 4, ... . Mariana procura cinco números naturais positivos diferentes cuja soma seja

igual a 15 e cujo produto, que é o resultado da multiplicação, seja igual a 120. Encontrados esses números, Mariana precisa dividir o segundo menor pelo maior

dos cinco números. Se ela realizou a tarefa corretamente, o resultado final obtido foi o número

• A) 1,25

• B) 0,4.

• C) 2.

• D) 1,333... .

• E) 1,666... .

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Múltiplos e divisores de números naturais

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q20.

O número de divisores inteiros positivos de 600 é

• A) 25.

• B) 23.

• C) 22.

• D) 21.

• E) 24.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Frações e operações com frações; Porcentagem; Razões e proporções

Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q21.

Em uma empresa com 160 funcionários em que 55% são homens e o restante mulheres, decide-se demitir 20 homens e 15 mulheres. Posteriormente,

verificou-se que, no novo quadro de funcionários, apenas 1/3 das mulheres possui nível superior completo. Escolhendo aleatoriamente um funcionário no novo

quadro de funcionários, a probabilidade de ele ser mulher e não possuir nível superior completo é de

• A) 15,20%.

• B) 54,40%.

• C) 23,75%.

• D) 30,40%.

• E) 45,60%.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números e grandezas proporcionais / Regra de três; Divisão em partes proporcionais

Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q22.

Sabe-se que as sequências S1 e S2 abaixo são diretamente proporcionais (x > 0), isto é, a razão entre os elementos 

correspondentes das duas sequências é constante: 

 

 

Sequência S1: {4, x, 16, ...} 

 

Sequência S2: {x, 9, y, ...}



 

 

O valor de y é igual a

• A) 15.

• B) 9.

• C) 12.

• D) 6.

• E) 24.
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Legislação de Interesse Institucional / Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 e

alterações posteriores) / Livro I - Da Composição, Competência e Organização

Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC

Q23.

Considere a seguinte situação hipotética: Constantino, advogado, é atualmente Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério

Público − CNMP. Seu mandato terminará em alguns meses. Neste caso, de acordo com o Regimento Interno do CNMP, o

exercício da advocacia por Constantino perante o Conselho é

• A) vedado, apenas nos seis meses subsequentes ao término do seu mandato.

• B) permitido, a partir do término do seu mandato, não havendo restrição temporal.

• C) vedado, nos dois anos subsequentes ao término do seu mandato.

• D) vedado apenas no ano seguinte ao término do seu mandato.

• E) permitido, a partir do mês subsequente ao término do seu mandato.
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Legislação de Interesse Institucional / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações

posteriores) / Dos Direitos e Vantagens

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q24.

Suponha que determinado servidor público federal tenha solicitado licença para tratar de interesses particulares, a qual, contudo,

restou negada pela Administração. Entre os possíveis motivos legalmente previstos para negativa, nos termos disciplinados pela

Lei nº 8.112/1990, se insere(m):

I. Estar o servidor no curso de estágio probatório.

II. Ser o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão.

III. Razões de conveniência da Administração.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III.

• B) II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I e III, apenas.

• E) I e II, apenas.
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Legislação de Interesse Institucional / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações

posteriores) / Do Regime Disciplinar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC



Q25.

Mateus é servidor público federal classificado em uma repartição onde há grande movimento de público para atendimento.

Aproximando-se a data em que Mateus completaria o tempo de serviço necessário para aposentadoria, sua chefia imediata

identificou que há tempos ele vinha recebendo montantes em dinheiro de particulares para arquivar processos de cobrança de

multas impostas administrativamente. Foi instaurado procedimento administrativo disciplinar contra Mateus, mas durante o

trâmite das apurações ele veio a requerer sua aposentadoria por tempo de serviço. Em razão disso,

• A) eventual comprovação de autoria da infração, nos autos do processo disciplinar, posteriormente à aposentadoria do

servidor enseja a substituição da pena de demissão pela de cassação de aposentadoria.

• B) ficam obstados o processamento e a concessão de sua aposentadoria, já que a infração precedeu a aquisição do tempo

para inatividade, ficando suspensa a contagem de tempo de serviço.

• C) o processo administrativo prossegue regularmente e a aposentadoria, ainda que já concedida, fica anulada no caso de

constatação de autoria da infração, aplicando-se a penalidade de demissão.

• D) fica extinta sua punibilidade, já que a infração praticada pelo servidor é punida com demissão, que se tornou inócua diante

da aposentadoria do mesmo.

• E) comuta-se a pena passível de ser aplicável, passando de demissão para expulsão, independentemente da conclusão do

processo administrativo, hipótese em que ficam interrompidos os pagamentos de proventos ou de vencimentos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ARQUIVISTA / CLDF / 2018 / FCC

Q26.

Na terminologia arquivística, arquivo e fundo são conceitos

• A) opostos.

• B) complementares.

• C) equivalentes.

• D) mutuamente excludentes.

• E) contraditórios.
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Arquivologia / Legislação e políticas públicas em vigor; Normas Internacionais de arquivo

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ARQUIVISTA / CLDF / 2018 / FCC

Q27.

No âmbito da ICP-Brasil,

• A) uma chave privada pode ser obtida legalmente, em nome do interesse público, sem o consentimento de seu titular.

• B) a auditoria operacional é realizada antes do processo de credenciamento.

• C) o algoritmo de chave secreta é também conhecido como algoritmo simétrico.

• D) a Public Key Cryptographic Standard (PKCS) é a chave para desbloqueio do número de identificação pessoal.

• E) o laudo de conformidade registra a relação entre uma chave de criptografia e determinada pessoa física ou jurídica.
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Arquivologia / Gestão de documentos e arquivos

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ARQUIVISTA / CLDF / 2018 / FCC

Q28.

Segundo Ulpiano T. Bezerra de Meneses, nem a memória deve ser confundida com seus vetores e referências objetivas, nem

há como considerar que sua substância é redutível a um pacote de recordações, já previsto e acabado. Para o autor, a memória

deve, ao contrário, ser associada

• A) ao patrimônio cultural.

• B) a um conjunto de documentos.



• C) a uma construção social.

• D) aos objetos antigos de uma coleção.

• E) a um arquivo ou museu.
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Arquivologia / Tabela de temporalidade de documentos de arquivo / Arquivos correntes, intermediários e permanentes

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ARQUIVISTA / CLDF / 2018 / FCC

Q29.

O arquivo intermediário pode ser definido como aquele que

• A) preserva documentos em caráter definitivo, em função de seu valor.

• B) tem por objetivo reduzir a massa documental acumulada.

• C) é formado pelo conjunto de documentos cujos prazos de guarda frequentemente coincidem com seu prazo prescricional e

precaucional.

• D) tem por finalidade a custódia, o processamento técnico e a conservação dos documentos, garantindo seu acesso pelos

pesquisadores.

• E) é responsável pela normalização dos procedimentos técnicos aplicados aos arquivos de uma instituição.
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Arquivologia / Funções arquivísticas / Avaliação; Destinação de documentos

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ARQUIVISTA / CLDF / 2018 / FCC

Q30.

Considere o quadro abaixo, extraído da Tabela de temporalidade de documentos de arquivo do Senado Federal e do Congresso

Nacional, aprovada pelo Ato da Comissão Diretora nº 21/2013.

Função - 03 Atividade Legislativa e Fiscalizatória em Plenário

Subfunção - 03.01 Execução da Atividade Legislativa e Fiscalizatória em Plenário

Atividade - 03.01.02 Sessões Plenárias

No que tange aos prazos de guarda e à destinação final dos documentos, é correto afirmar que o tipo documental

• A) Cédula de Eleição de Presidente da República possui valor imediato.

• B) Moção de Apoio à Matéria do Plenário possui valor imediato.

• C) Resultado da Ordem do Dia possui valor imediato.



• D) Processo de Julgamento de Autoridades deve ser mantido no arquivo corrente por 5 anos.

• E) Cédula de Eleição de Presidente da República deve ser mantida no arquivo corrente por 5 anos.
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Arquivologia / Funções arquivísticas / Conservação; Preservação e restauração de documentos

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ARQUIVISTA / CLDF / 2018 / FCC

Q31.

A conservação preventiva dos documentos depende, em grande parte, das condições ambientais. A esse respeito é correto

afirmar:

• A) A umidade relativa ideal para fotografias em preto e branco é de 35%, com variação diária de aproximadamente 5%.

• B) A temperatura ideal para documentos em papel é 15o C, com variação diária de aproximadamente 5oC.

• C) Para fotografias em preto e branco, a temperatura ideal é de 15oC, com variação diária de aproximadamente 3oC.

• D) Para registros magnéticos, a temperatura ideal é de 15o

C, com variação diária de aproximadamente 5oC.

• E) Para fotografias em cor, o ideal é uma temperatura de 15oC, com umidade relativa de 20%.
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Arquivologia / Funções arquivísticas / Classificação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q32.

Construído em torno de 4 eixos - o da gestão documental, do probatório, do transacional e do identitário -, o modelo do records

continuum, desenvolvido na Austrália por Frank Upward, engloba quatro dimensões, expressas pelas atividades de

• A) emitir, ratificar, expedir e armazenar.

• B) autuar, tramitar, despachar e arquivar.

• C) planejar, avaliar, gerenciar e divulgar.

• D) criar, capturar, organizar e pluralizar.

• E) selecionar, destinar, transferir e recolher.
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Arquivologia / Funções arquivísticas / Descrição; Indexação

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ARQUIVISTA / CLDF / 2018 / FCC

Q33.

Na indexação, o processo que visa manter a padronização do termo empregado para representar um ponto de acesso é

conhecido como

• A) análise conceitual.

• B) estratégia de busca.

• C) revocação.

• D) catalogação centralizada.

• E) controle de autoridade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Arquivologia / Funções arquivísticas / Difusão

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q34.

Para além de suas funções básicas, e visando os cidadãos 

da comunidade a que pertence, um arquivo público pode



realizar ações complementares de difusão cultural, como

• A) elaboração de editais de licitação para aquisição de

mobiliário funcional.

• B) publicação de manuais técnicos e de normas de

procedimento administrativo.

• C) promoção de cursos técnicos para o pessoal interno

e de aperfeiçoamento para arquivistas.

• D) publicação de tabelas de temporalidade de documentos correntes.

• E) montagem de exposições, palestras e serviço educativo (visitas e concursos) para a rede escolar.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Arquivologia / Diagnóstico da situação arquivística e realidade arquivística brasileira

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO ESPECIALIZADO - ARQUIVOLOGIA / CNMP / 2015 / FCC

Q35.

Uma das maiores dificuldades para a adequada gestão de

documentos nos arquivos públicos brasileiros deve-se

• A) à ausência de controle no fluxo dos documentos

produzidos e acumulados em decorrência do exercício das funções dos agentes do Estado.

• B) ao desconhecimento das normas técnicas emanadas do Ministério Público para transferência e recolhimento de documentos.

• C) à inexistência de um sistema único de arquivos municipais, estaduais e federais, controlado pelo Arquivo Nacional.

• D) à formação inadequada dos profissionais de arquivo,

já que os currículos universitários ignoram o ciclo

vital dos documentos.

• E) ao desconhecimento dos planos universais de classificação e avaliação formulados pelo Conselho Internacional de Arquivos.
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Arquivologia / Protocolo de documentos

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ARQUIVISTA / CLDF / 2018 / FCC

Q36.

Quando se registra, no arquivo de uma instituição, a presença de vários documentos sob a rubrica comum "contratos de

prestação de serviço", fica configurada a adoção de uma perspectiva funcional na abordagem do acervo. Tal conjunto equivale a

• A) um dossiê.

• B) uma série.

• C) uma coleção.

• D) um processo.

• E) uma espécie.
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Arquivologia / Análise tipológica dos documentos de arquivo

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ARQUIVISTA / CLDF / 2018 / FCC

Q37.

De acordo com Luciana Duranti, a Diplomática estuda o documento escrito, isto é, a prova que se produz sobre determinado

suporte por meio de um instrumento de escrita ou de um aparato que grava imagens, dados ou vozes. O que conta para a

autora, na verdade, é o resultado intelectual da ação de escrever, ou seja, a expressão de ideias que é simultaneamente

objetivada (documental) e sintática (regida por regras de representação, fórmulas, estilo burocrático e linguagem especializada,

entre outros elementos). Tais ponderações

• A) permitem concluir que apenas os documentos de gênero textual são dotados de autenticidade.

• B) levam a admitir os documentos iconográficos, sonoros e audiovisuais como passíveis de análise diplomática.

• C) excluem do universo das espécies e tipos documentais os discursos pronunciados pelos parlamentares, quando gravados

ou filmados.



• D) não abrangem os chamados documentos discricionários, como as autorizações e permissões.

• E) são pertinentes em relação à realia, isto é, aos objetos e artefatos que não constituem representações.
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Arquivologia / Acesso à informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e Resolução CNMP nº 89, de 28 de agosto de 2012)

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q38.

Suponha que determinado cidadão tenha protocolado pedido de informação, invocando a Lei de Acesso à Informação (Lei

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), perante autarquia municipal, solicitando informações sobre os projetos constantes em

seu planejamento estratégico, bem como sobre os indicadores estabelecidos para aferição das metas e resultados estabelecidos. A referida autarquia, contudo,

negou acesso à referida informação. À luz da legislação aplicável, tal conduta afigura-se

juridicamente legítima

• A) independentemente do eventual caráter sigiloso da informação, na medida em que a Lei de Acesso à Informação não

confere o direito subjetivo ao conhecimento de projetos, mas apenas de ações públicas concretas.

• B) na hipótese de se tratar de informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos

cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

• C) na hipótese de se tratar de autarquia que atue em atividades de ensino, eis que a Lei de Acesso à Informação apenas se

aplica a entidades prestadoras de serviço público.

• D) caso o interessado não decline as razões determinantes de sua solicitação, eis que tais esclarecimentos constituem

requisito necessário para o acesso à informação.

• E) caso referidas informações sejam consideradas privativas pelos dirigentes da autarquia, que detém a prerrogativa de

indeferir o pedido de acesso por razões de conveniência e oportunidade.
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Arquivologia / Sistemas informatizados de gestão arquivística; Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) / Documento digital; requisitos;

metadados

Fonte: ANALISTA PREVIDENCIáRIO - ARQUIVOLOGIA / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q39.

O modelo de requisitos destinado a fornecer, na área arquivística brasileira, especificações (técnicas e funcionais)

e metadados que orientem a aquisição e o desenvolvimento de sistemas informatizados, independentemente da

plataforma tecnológica em que forem desenvolvidos ou

implantados, é conhecido como

• A) e-ARQ Brasil.

• B) NOBRADE.

• C) ISAD(G).

• D) EAD.

• E) SINAR.
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Arquivologia / Sistemas informatizados de gestão arquivística; Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) / Informatização do processo judicial

(Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q40.

Sobre a informatização do processo judicial, de acordo 

com a Lei Federal nº 11.419/2006 analise as seguintes 

assertivas: 

 

 

 

I. As citações, inclusive da Fazenda pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde 

que a íntegra dos autos seja acessível ao citando, 

observando-se, ainda, demais formalidades exigidas pela Lei Federal nº 11.419/2006.



 

 

II. A conservação dos autos do processo poderá ser 

efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. 

 

 

III. Considera-se como data da publicação o segundo 

dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. 

 

 

 

Está correto o que se afirma em

• A) I e III, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I e II, apenas.

• D) II e III, apenas.

• E) I, apenas.
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Arquivologia / Sistemas informatizados de gestão arquivística; Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) / Microfilmagem aplicada aos

arquivos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q41.

A microfilmagem de substituição é destinada

• A) à preservação das informações contidas em documentos de valor permanente que se encontrem danificados ou sejam

objeto de constante manuseio.

• B) à obtenção de cópias de segurança.

• C) aos instrumentos de pesquisa, com a perspectiva de facilitar a consulta de documentos.

• D) aos documentos de valor temporário, posteriormente eliminados com vistas ao aproveitamento de espaço.

• E) à complementação do acervo.
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Arquivologia / Sistemas informatizados de gestão arquivística; Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) / Elaboração e arquivamento de

documentos em meios eletromagnéticos; Implementação de programas de gestão de documentos

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ARQUIVISTA / CLDF / 2018 / FCC

Q42.

De acordo com as diretrizes aprovadas para sua implantação, os Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis (RDC-Arq)

• A) estão alinhados com a Encoded Archival Description (EAD), que fixa os padrões de interoperabilidade adotados pelo

governo federal brasileiro.

• B) destinam-se exclusivamente aos integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), isto é, aos órgãos dos poderes

executivo, legislativo e judiciário federais.

• C) adotam o Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) para a codificação de metadados descritivos, administrativos e estruturais.

• D) devem se manter subordinados e dependentes das aplicações que com eles funcionam, de modo a permitir acesso

democrático a seus usuários imediatos.

• E) tornaram sem efeito o Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), antes utilizado para coleta de

registros de metadados em repositórios digitais.
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Arquivologia / Sistemas informatizados de gestão arquivística; Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) / Certificação digital

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO ESPECIALIZADO - ARQUIVOLOGIA / CNMP / 2015 / FCC

Q43.



Graças aos avanços da criptografia, a certificação digital garante autenticidade, confidencialidade e integridade ao processamento de dados e à troca de

informações entre cidadãos, governo e empresas. Há, atualmente, dois tipos de criptografia:

• A) extensiva e intensiva.

• B) positiva e negativa.

• C) nacional e internacional.

• D) aberta e fechada.

• E) simétrica e assimétrica.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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