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CONHECIMENTOS
BÁSICOS

QUESTÃO 1

 The Nature Conservancy (TNC), criada em 1951, é uma 
das maiores e mais antigas ONGs ambientais do mundo. 
Atuante em mais de 30 países, tem como missão proteger 
ecossistemas naturais, plantas e animais que representam 
a diversidade de vida no planeta, conservando as terras 
e águas que garantem a sobrevivência das espécies. 
No Brasil, desde 1988, desenvolve mais de 20 grandes 
iniciativas nos principais biomas brasileiros (amazônia, mata 
atlântica, cerrado, pantanal e caatinga), com o objetivo de 
compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a 
conservação dos ecossistemas naturais. Nos últimos anos, 
suas ações contribuíram para a conservação de mais de 20 
milhões de hectares em todo o país, o equivalente à área 
do Estado de São Paulo.

Internet: http://www.ana.gov.br.
Acesso em 6/3/2008 (com adaptações)

No que se refere aos aspectos lingüísticos do texto, 
assinale a opção correta.

(A) As vírgulas da linha 1 justifi cam-se por isolar 
vocativo.

(B) A vírgula após “planeta” (linha 5) justifi ca-se por isolar 
elementos de uma enumeração.

(C) A vírgula após “1988” (linha 7) justifi ca-se por isolar 
adjunto adverbial intercalado na oração principal.

(D) A vírgula após “país” (linha 13) justifi ca-se por isolar 
expressão restritiva.

_________________________________________________

Considere o texto abaixo para responder às questões 
2 e 3.

 Atualmente, a comunidade científi ca reconhece que 
as populações locais, também denominadas populações 
tradicionais, possuem os conhecimentos e as respostas 
necessárias à sua sobrevivência no meio em que vivem.
 Com o aumento da velocidade das mudanças 
ecológicas, cresce também a necessidade de informação 
básica para direcionar as atividades de conservação e 
recuperação ambiental. No entanto, freqüentemente, 
as informações são escassas. Contudo, existe uma fonte 
complementar de conhecimentos sobre os ecossistemas, 
mantida pelas populações humanas, cujas vidas encontram-
se entrelaçadas de maneira complexa a algumas regiões 
particulares. Esse é um conhecimento muito rico, acumulado 
ao longo de muitas gerações, por meio da observação e das 
adaptações culturais dessas populações, num contexto de 
modifi cações ecológicas de longa duração.
 A linguagem do conhecimento ecológico tradicional 
não é a mesma do discurso científi co. A compreensão mútua 
requer o respeito mútuo e um investimento de tempo e 
disposição, por parte dos cientistas, em aceitar que esse 
conhecimento é embasado na moral, na ética e numa visão 
espiritual do mundo. É um erro de percepção avaliar que, 
por causa desse embasamento, o conhecimento ecológico 
tradicional seja algo místico ou fora de contato com a 
realidade. Pelo contrário, ele é eminentemente prático.

Internet: http://www.ibama.gov.br.
Acesso em 6/3/2008 (com adaptações).

QUESTÃO 2

Com relação às informações do texto, julgue os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I – Subentende-se das informações do texto que a 
comunidade científi ca reconhece a validade do 
conhecimento ecológico tradicional.

II – A linguagem do conhecimento ecológico tradicional 
opõe suas verdades às verdades do conhecimento 
científi co.

III – O conhecimento ecológico tradicional, embora seja 
prático, é embasado em princípios morais, éticos e 
numa visão espiritual do mundo.

A seqüência correta é:

(A) F, V, F.
(B) V, F, V.
(C) V, V, F.
(D) F, F, V.

QUESTÃO 3

No que se refere aos aspectos lingüísticos do texto, 
assinale a opção INCORRETA.

(A) A expressão “sua sobrevivência” (linha 4) se refere a 
“populações locais” (linha 2).

(B) O termo “Contudo” (linha 9) pode ser substituído por 
Todavia, sem prejuízo para as informações originais e 
para a correção gramatical do período.

(C) A expressão “cujas vidas” (linha 11) se refere a 
“populações humanas” (linha 11).

(D) A expressão “esse conhecimento” (linhas 20 e 21) se 
refere a “científi co” (linha 18).

QUESTÃO 4

Assinale a opção que apresenta erros gramaticais.

(A) Entre as populações locais de Mato Grosso e de Mato 
Grosso do Sul destaca-se os pescadores profi ssionais-
artesanais do Pantanal. Eles são detentores de um 
conhecimento empírico extraordinário sobre a ecologia 
da região, cujo vem sendo acumulado e transmitido de 
pai para fi lho por muitas gerações.

(B) Os pescadores identifi cam cardumes e seus 
deslocamentos observando a superfície das águas; 
conhecem habitat, horário ideal, época do ano, método 
e isca específi cos para capturar as diferentes espécies 
de peixes; fabricam os próprios instrumentos de 
pesca, tais como canoas, tarrafas e anzóis, e levantam 
acampamentos aproveitando os recursos locais.

(C) Eles utilizam várias plantas nativas para remédios e 
aproveitam suas fi bras; conhecem as propriedades 
de muitas madeiras para diversas fi nalidades e os 
hábitos de vários componentes da fauna da região, 
além de possuírem um acurado senso de orientação, 
deslocando-se com facilidade num ambiente que 
poderia ser um labirinto para as pessoas acostumadas 
às áreas urbanas.

(D) Em suma, os pescadores profi ssionais artesanais são 
os detentores de um saber tradicional que deve ser 
amplamente considerado nas decisões relacionadas ao 
manejo da pesca no Pantanal. Além disso, esse saber 
lhes confere um modo particular de vida e visão de 
mundo, que devem ser encarados como um verdadeiro 
patrimônio cultural da Nação, que seria inevitavelmente 
perdido com a interrupção dessa atividade.

(Opções adaptadas de Internet: http://www.ibama.gov.br.)
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Considere o texto abaixo para responder às questões 

5 e 6.

 É necessário redefi nir os papéis dos atores da pesca 

segundo uma nova visão do manejo pesqueiro. Enquanto 

numa visão anterior a administração da pesca encontrava-

se vinculada a um governo central e paternalista, que 

retinha as informações e assumia a responsabilidade de 

criar as leis e de exigir o seu cumprimento, as práticas 

modernas sugerem que muitas dessas responsabilidades 

agora cabem a instâncias menores de administração e aos 

próprios atores da pesca. Por sua vez, isso requer que os 

atores ajam baseados em um maior nível de conhecimento 

sobre os recursos pesqueiros, criando mecanismos para 

negociar os seus interesses entre si e com outros grupos. 

Um novo sistema, portanto, precisa ser confi gurado para 

capacitar esses agentes no desempenho de suas novas 

obrigações.

Internet: http://www.ibama.gov.br.
Acesso em 6/3/2008 (com adaptações).

QUESTÃO 5

Com base no texto, julgue os itens abaixo e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – A substituição de “Enquanto” (linha 2) por Embora 

mantém a correção gramatical do período e as 

informações originais do texto.

II – Na linha 9, a forma verbal “requer” está no singular 

para concordar com o termo antecedente “pesca”.

III – O termo “portanto” (linha 13) confere ao período a 

idéia de conclusão.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

QUESTÃO 6

Com relação às idéias e aos aspectos lingüísticos do 

texto, assinale a opção correta.

(A) A palavra “manejo” (linha 2) está sendo empregada 

com o sentido de gerenciamento.

(B) Subentende-se das informações do texto que a 

administração do setor pesqueiro deve passar a ser 

centralizada.

(C) Instâncias menores da administração e os próprios 

atores da pesca não devem participar das decisões 

sobre a pesca.

(D) Os pescadores já dominam sua técnica e dispensam 

qualquer forma de qualifi cação ou capacitação.

QUESTÃO 7

Assinale a opção gramaticalmente correta.

(A) Não devemos nos omitir e postergar o direito dos 
atores locais da pesca de participarem do manejo 
somente para quando julgar-lhes que a sociedade 
esteja madura para tal.

(B) Esse amadurecimento só será alcançado como prática 
e fruto das discussões, embates e negociações dos 
interesses entre todos os atores, num sistema de 
administração pesqueira que contemple a participação 
efetiva dos mesmos, ou seja, a chamada gestão 
participativa da pesca.

(C) Uma das primeiras abordagens dessa nova visão no 
país foram aplicados no projeto “Administração dos 
Recursos Pesqueiros na Região do Médio Amazonas, 
Estados do Pará e Amazonas” – Projeto Iara em 1991.

(D) Para subsidiar as ações de ordenamento pesqueiro, 
o Projeto Iara promoveu estudos integrados sobre: a 
biologia e a ecologia de espécies de peixes importantes 
para a pesca, às tecnologias da pesca e do pescado, os 
aspectos sócio-econômicos das populações ribeirinhas 
e dos pescadores, além de realizarem ações de 
educação ambiental.

(Opções adaptadas de Internet:http://www.ibama.gov.br.)

_________________________________________________

Considere a Lei n.º 5.810/1994 – Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, 

das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do 

Pará – para responder às questões de 8 a 14.

QUESTÃO 8

São casos de vacância de cargo, EXCETO:

(A) destituição.

(B) readaptação.

(C) promoção.

(D) reintegração.

QUESTÃO 9

A respeito de transferência, assinale a opção 

INCORRETA.

(A) Transferência é a movimentação do servidor ocupante 

de cargo de provimento efetivo para outro cargo de 

igual denominação e provimento, de outro órgão, mas 

no mesmo Poder.

(B) É possível ocorrer a transferência a pedido do servidor; 

também é possível ocorrer a transferência por permuta 

a requerimento de ambos os servidores interessados.

(C) A transferência pode representar sanção disciplinar 

aplicada ao servidor, desde que obedecidos a ampla defesa 

e o contraditório em regular processo administrativo.

(D) A transferência será processada atendendo à 

conveniência do servidor desde que no órgão 

pretendido exista cargo vago, de igual denominação.
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QUESTÃO 10

No que concerne à acumulação remunerada de cargos 
públicos, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale 
a opção correta.

I – A acumulação, ainda que claramente indevida, 
será havida de boa-fé, até a conclusão de processo 
administrativo.

II – O exercício de mais de um cargo em comissão só é 
possível se houver compatibilidade de horários.

III – A proibição de acumular estende-se a empregos e funções 
e abrange autarquias, fundações mantidas pelo Poder 
Público, empresas públicas, sociedades de economia 
mista, da União, do Distrito Federal, dos estados, dos 
territórios e dos municípios, não se aplicando, porém, ao 
aposentado, quando investido em cargo comissionado.

Estão certos os itens

(A) I e II, apenas 
(B) II e III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Nos termos da Lei n.º 5.810/1994, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) O servidor habilitado em concurso público e empossado 
em cargo de provimento efetivo fi cará sujeito a estágio 
probatório.

(B) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado.

(C) É vedada a exoneração, a suspensão ou a demissão 
de servidor sindicalizado, a partir do registro da 
candidatura a cargo de direção sindical e, se eleito, 
ainda que suplente, até um ano após o fi nal do 
mandato, salvo se cometer falta grave, devidamente 
apurada em processo administrativo.

(D) O servidor ocupante de cargo comissionado, 
independentemente de jornada de trabalho, atenderá 
às convocações decorrentes da necessidade do serviço 
de interesse da Administração.

QUESTÃO 12

São formas de provimento dos cargos públicos, EXCETO:

(A) aprovação.
(B) promoção.
(C) reintegração.
(D) reversão.

QUESTÃO 13

São fatores observados durante o estágio:

I – assiduidade.
II – disciplina.
III – capacidade de iniciativa.
IV – produtividade.

Estão certos os itens

(A) I, II e III, apenas.
(B) I, II e IV, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 14

São penas disciplinares, previstas no art. 183, EXCETO:

(A) advertência.

(B) suspensão.

(C) demissão.

(D) destituição de cargo em comissão ou de função 

gratifi cada.

QUESTÃO 15

Assinale a opção que apresenta o software que realiza a 

verifi cação de discos e de programas à procura de vírus 

conhecidos, eliminando-os, caso esteja confi gurado para 

isso.

(A) Microsoft Word 2000

(B) Antivírus

(C) Windows XP

(D) Internet Explorer

QUESTÃO 16

Acerca das utilidades do Painel de Controle do Windows 

XP, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 

Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – É possível acessar um assistente que ajuda a adicionar 

ou a remover programas.

II – É possível acessar uma opção que é utilizada para 

confi gurar as opções do Firewall do Windows.

III – Não é possível alterar as confi gurações de vídeo, 

como, por exemplo, alterar o papel de parede ou o 

protetor de tela.

IV – É possível acessar algum editor de texto disponível no 

Windows a partir do Painel de Controle.

V – Não é possível modifi car as confi gurações utilizadas no 

navegador da internet.

A seqüência correta é:

(A) V, F, V, V, F.

(B) F, V, F, F, V.

(C) F, V, V, V, V.

(D) V, V, F, F, F.

QUESTÃO 17

Assinale a opção que apresenta exemplos de programas 

utilizados como navegador de internet.

(A) Internet Explorer, Windows Explorer e Mozilla Firefox

(B) Mozilla Firefox, Microsoft Word e Windows XP

(C) Mozilla Firefox, Internet Explorer e Netscape 

Comunicator

(D) Internet Explorer, Mozilla Firefox e Outlook Express
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QUESTÃO 18

Acerca do navegador Internet Explorer 7 e das opções 
presentes em Opções da Internet, julgue os itens abaixo 
e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Na opção Excluir, é possível excluir arquivos de internet 
temporários, cookies, histórico de sites acessados, 
senhas, entre outras opções.

II – Na opção Confi gurações, no Histórico de Navegação, é 
possível confi gurar o espaço em disco a ser usado.

III – Na opção Segurança, é possível personalizar o nível 
de cada zona de segurança que o Internet Explorer 
oferece.

IV – Entre essas opções, não é possível especifi car os 
programas que o Internet Explorer utiliza para 
e-mails, grupos de notícias, sua agenda ou chamadas 
via internet.

V – Nessa versão do programa Internet Explorer, na 
navegação com guias, não é possível fazer modifi cação 
nas confi gurações default do programa.

Estão certos apenas os itens

(A) I, II e III.
(B) II, III e IV.
(C) II, III e V.
(D) III, IV e V.

QUESTÃO 19

Considerando a confi guração padrão, assinale a opção 
correta no que se refere ao uso de teclas de atalho na 
navegação do Internet Explorer 7.

(A) Para alternar entre as diversas guias na navegação, 
basta pressionar a tecla de atalho CTRL+TAB.

(B) Para fechar a guia que está sendo usada atualmente 
na navegação, basta pressionar a tecla de atalho 
CTRL+F4.

(C) Para abrir as opções dos Favoritos, basta pressionar a 
tecla de atalho CTRL+F.

(D) Para abrir um novo site ou uma nova página, basta 
pressionar a tecla de atalho CTRL+N.

QUESTÃO 20

Acerca de alguns recursos existentes no Microsoft Word 
2000, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – O recurso de AutoRecuperação salva automaticamente 
alterações não-salvas em documentos caso o programa 
pare de responder ou caso haja queda de energia.

II – O Microsoft Word não permite que se possa salvar 
mais de uma versão para o documento criado.

III – Caso o computador pare de responder no momento de 
se abrir um documento, é possível que o documento 
esteja danifi cado. O Word não conseguirá mais abrir 
esse documento danifi cado.

IV – Para se usar o recurso de AutoRecuperação, é 
necessário que ele esteja ativado e confi gurado para 
salvar as alterações em intervalos defi nidos pelo 
usuário.

A sequência correta é:

(A) V, V, F, V.
(B) F, F, V, F.
(C) V, F, F, V.
(D) V, V, V, F.

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

Considere a Lei n.º 6.713/2005, que dispõe sobre a 

Política Pesqueira e Aqüícola do Estado do Pará, e o 

artigo 225 da Constituição Federal, que dispõe sobre o 

meio ambiente, para responder às questões de 21 a 25.

QUESTÃO 21

Nos termos da Lei. n.º 6.713/2005, são classifi cações da 

aqüicultura, EXCETO:

(A) aqüicultura industrial.

(B) aqüicultura de subsistência.

(C) aqüicultura científi ca.

(D) aqüicultura comercial.

QUESTÃO 22

Para todas as classes aqüícolas, NÃO se considera 

atividade ilegal:

(A) o cultivo de quaisquer espécies sem autorização do 

órgão competente.

(B) o controle e o uso de alternativas tecnológicas para 

tratamento de efl uentes.

(C) a instalação de tanques-rede e fazendas de maricultura 

sem observação da capacidade máxima de suporte do 

ambiente aquático.

(D) o cultivo de peixes ornamentais não estabelecido no 

ordenamento pesqueiro.

QUESTÃO 23

Considerando que uma sociedade empresária deseja se 

instalar no município de Belém para exercer determinada 

atividade, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale 

a opção correta.

I – Caso a sociedade deseje realizar pesca científi ca, ela 

estará dispensada de obter autorização ou licença 

ambiental.

II – Caso a sociedade realize atividades de captura em 

áreas e épocas interditadas, ou de espécies que 

devem ser preservadas de acordo com legislação 

específi ca, ou mediante a utilização de métodos, 

substâncias e apetrechos não-autorizados pelo órgão 

ambiental, sua atividade de captura será considerada 

não sustentável, e ela estará sujeita às penalidades 

previstas na Lei n.º 6.713/2005.

III – Caso a sociedade realize trabalhos de confecção e 

reparos de artigos e apetrechos de pesca, sua atividade 

será considerada de pesca.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.
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QUESTÃO 24

Considerando o art. 225 da Constituição Federal, assinale 

a opção correta.

(A) Cabe unicamente ao Poder Público preservar e 

restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 

o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.

(B) Aquele que explorar recursos minerais fi ca desobrigado 

de recuperar o meio ambiente degradado.

(C) Independentemente do que dispuser a lei, a própria 

Constituição Federal veda qualquer prática que possa 

colocar em risco a função ecológica da fauna e da fl ora.

(D) Uma pessoa jurídica pode sofrer sanção penal por 

realizar atividade lesiva ao meio ambiente, previsão 

essa expressa no texto constitucional.

QUESTÃO 25

Considerando que uma sociedade empresária deseja se 

instalar no município de Belém para exercer determinada 

atividade, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) 

ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Caso fosse de seu interesse, a sociedade poderia realizar 

o cultivo de peixes ornamentais não estabelecido no 

ordenamento pesqueiro.

II – Caso fosse de seu interesse, a sociedade poderia trazer 

uma espécie aquática da China, inexistente em nosso 

território nacional, e cultivá-la em um sistema aberto, 

desde que com prévia autorização administrativa.

III – Caso fosse de seu interesse, a sociedade poderia 

promover a instalação de carcinicultura marinha em 

área de manguezais.

A seqüência correta é:

(A) V, F, F.

(B) F, F, F.

(C) V, V, V.

(D) F, V, V.

QUESTÃO 26

 Márcia é secretária do presidente de uma indústria de 

cosméticos. Nas últimas sextas-feiras de cada mês, todo o 

corpo diretor se reúne para defi nir as estratégias a serem 

seguidas no mês subseqüente. Durante as reuniões, Márcia 

faz um resumo por escrito dos fatos e das decisões tomadas 

pela diretoria, para que, ao fi nal, todos os presentes possam 

assinar o documento, inclusive ela, como secretária.

Considerando a situação hipotética acima, o documento 

elaborado por Márcia é denominado:

(A) memorando.

(B) ata.

(C) ofício.

(D) portaria.

QUESTÃO 27

Leia o texto a seguir.

REQUERIMENTO

 Por este instrumento particular de procuração, eu 

Robson de Tal, brasileiro, casado, residente e domiciliado na 

cidade de Belém, na rua XXX, ap. 00, aluno da Faculdade 

XYZ, aprovado em dezembro de 2007, nomeio e constituo 

meu bastante procurador o senhor Camilo de Tal, brasileiro, 

solteiro, menor de idade, residente e domiciliado em Belém, 

na avenida XXX, rua 00000, casa 00, com o fi m especial 

de efetuar minha matrícula na referida Faculdade, no 7.º 

semestre do curso de História.

Belém, 27 de fevereiro de 2008.

Assinatura

Com base no texto, assinale a opção correta.

(A) No início do texto, o nome REQUERIMENTO foi 

adequadamente colocado.

(B) Na Procuração a colocação da data é facultativa; já a 

assinatura é obrigatória.

(C) Camilo de Tal não possui impedimentos para efetuar a 

matrícula.

(D) Robson de Tal é quem deverá assinar o documento.

QUESTÃO 28

Uma das mais poderosas ferramentas de ascensão 

profi ssional é a habilidade de se relacionar, 

principalmente, com os colegas de trabalho. Acerca 

desse assunto, julgue os itens abaixo como 

Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a 

opção correta.

I – Para se alcançar mais rapidamente a promoção 

desejada, sempre que oportuno, o funcionário deve 

falar mal dos colegas para seu chefe.

II – Uma palavra de estímulo dada pelo chefe àqueles 

que o ajudaram na execução do trabalho é uma ação 

positiva.

III – Cumprimentar diariamente os colegas, tanto ao chegar 

quanto ao sair do trabalho, constitui uma boa maneira 

de se relacionar.

A seqüência correta é:

(A) F, V, V.

(B) F, F, V.

(C) V, V, F.

(D) V, F, V.
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QUESTÃO 29

Leia o texto abaixo.

Internet: http://www.telaquente.com.br/portal2. Acesso em 17/3/2008.

Secretariar não é tarefa fácil. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente quanto à formação dos secretários. 
Uma das qualidades fundamentais exigida para o cargo é a organização. A respeito desse assunto, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) O secretário deve empregar tempo e trabalho para organizar a agenda do seu superior a fi m de ajudá-lo a gerenciar com 
produtividade sua jornada de trabalho.

(B) Para o correto arquivamento dos documentos, deve-se obedecer a uma ordem cronológica e/ou por assuntos.
(C) Com o arquivamento de documentos em computador, instituições públicas e privadas brasileiras aboliram os arquivos 

físicos.
(D) Tanto as ligações feitas como as recebidas devem ser devidamente registradas pelos secretários.

QUESTÃO 30

Nos tempos atuais, uma das principais ferramentas 
de trabalho é o correio eletrônico, que funciona como 
facilitador na comunicação e no repasse de informações. 
Com relação ao uso de e-mails no ambiente de trabalho, 
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) 
e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A leitura de e-mails particulares no horário do trabalho 
deve ser evitada.

II – O campo assunto deve ser preenchido com frases 
concisas, coerentes e indicativas do que será tratado 
no corpo do texto da mensagem.

III – Caso um arquivo a ser anexado esteja infectado por 
vírus, ainda assim o e-mail deve ser enviado.

A seqüência correta é:

(A) F, F, V.
(B) V, V, F.
(C) F, V, V.
(D) V, F, F.

QUESTÃO 31

Arquivo é o conjunto de documentos, organicamente 
acumulados, produzidos ou recebidos por pessoa física 
e instituições públicas ou privadas, em decorrência do 
exercício de atividade específi ca, qualquer que seja o 
suporte da informação ou natureza do documento. Com 
referência aos métodos de arquivamento, assinale a 
opção INCORRETA.

(A) O método cronológico visa reduzir erros no 
arquivamento. Foi concebido para ser utilizado apenas 
em universidades.

(B) O método numérico divide-se em: numérico seqüencial 
ou simples, cronológico e dígitos.

(C) O método alfabético utiliza o sobrenome para 
arquivamento.

(D) O método numérico simples ou seqüencial registra o 
documento de acordo com a ordem de chegada.

QUESTÃO 32

Os documentos podem ser classifi cados segundo o 
gênero e a natureza do assunto. Quanto ao gênero, 
relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I – escritos ou textuais
II – fi lmográfi cos
III – sonoros
IV – micrográfi cos
V – informáticos

(   ) documentos produzidos, tratados ou armazenados em 
computador (disquete, disco rígido, disco óptico).

(   ) documentos em suporte fílmico resultantes da 
microrreprodução de imagens, mediante utilização de 
técnicas específi cas (rolo, jaqueta, cartão-jaqueta).

(   ) documentos manuscritos, datilografados ou impressos.
(   ) documentos com dimensões e rotações variáveis, 

contendo registros fonográfi cos (discos e fi tas 
audiomagnéticas).

(   ) documentos em películas cinematográfi cas e fi tas 
magnéticas de imagens.

A seqüência correta é:

(A) V, IV, I, III, II.
(B) I, II, III, IV, V.
(C) IV, V, I, II, III.
(D) III, II, V, I, IV.

QUESTÃO 33

Rosaura é funcionária de um órgão da justiça estadual 
e uma de suas funções é reunir em capa especial um 
conjunto de documentos que vão sendo acumulados 
organizadamente no decurso de uma ação. Rosaura 
destina o Protocolo de n.º 1 ao primeiro documento a ser 
inserido, número que é repetido externamente na capa 
para controle e arquivamento. A esse documento dá-se 
o nome de

(A) processo.
(B) inventário.
(C) coleção.
(D) guia.
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QUESTÃO 34

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, traz um rol de 
direitos e deveres individuais e coletivos. Acerca dos 
referidos direitos e deveres, assinale a opção INCORRETA.

(A) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
(B) A criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas independe de autorização, podendo 
ocorrer, no entanto, a interferência estatal em seu 
funcionamento.

(C) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado.

(D) É garantido o direito de propriedade.

QUESTÃO 35

A ordem social, segundo a Constituição federal, tem 
como base o primado do trabalho, e como objetivo o 
bem-estar e a justiça sociais. A seguridade social tem 
papel fundamental para a ordem social e compreende 
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos a

(A) igualdade, saúde e liberdade.
(B) intimidade, igualdade e segurança.
(C) privacidade, propriedade e liberdade.
(D) saúde, previdência e assistência social.

QUESTÃO 36

Com base no direito administrativo, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) O Estado é uma pessoa jurídica composta por três 
elementos: governo soberano, povo e território.

(B) O Estado, a depender da organização política do território, 
poderá ser unitário (possui um único poder político 
central) ou federado (possui mais de uma entidade 
política autônoma, dentro do mesmo território).

(C) Quanto ao sistema ou regime de governo, o Estado 
poderá ser presidencialista ou totalitário.

(D) República e monarquia são formas de governo. A primeira 
tem como características a eletividade e a temporariedade 
dos mandatos. A segunda pressupõe um governo 
caracterizado pela vitaliciedade e hereditariedade.

QUESTÃO 37

Quanto à organização da Administração Pública, assinale 
a opção correta.

(A) O Estado realiza a função administrativa por meio de 
órgãos, agentes e pessoas jurídicas e, no desempenho 
de suas atribuições, utiliza duas formas de organização: 
a centralização e a descentralização.

(B) No Brasil, são consideradas entidades políticas a 
União, os estados e o Distrito Federal. Os municípios 
não possuem autonomia política.

(C) A administração direta é composta pela União, estados, 
Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações e 
sociedades de economia mista.

(D) A organização político-administrativa da União não está 
contemplada na Constituição Federal, mas, sim, em lei 
infraconstitucional. Da mesma forma, a organização 
político-administrativa do Estado do Pará não está 
prevista em sua constituição estadual.

QUESTÃO 38

Para melhor cumprir suas fi nalidades, a Administração 
Pública dispõe de poderes administrativos, instrumentos 
que constituem verdadeiras prerrogativas. Os principais 
poderes administrativos são: vinculado, discricionário, 
hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 
Assinale a opção que corresponde ao conceito de poder 
de polícia.

(A) É o poder-dever conferido à Administração Pública 
para aplicar sanções aos seus próprios agentes ou aos 
particulares que se vinculam à Administração por meio 
de um ato ou contrato.

(B) É o poder conferido ao chefe do Poder Executivo 
para regulamentar leis, por meio da edição de atos 
normativos.

(C) É a prerrogativa conferida à Administração Pública de 
limitar, condicionar ou restringir atividades e direitos 
individuais em benefício da coletividade.

(D) É o poder conferido à Administração Pública para a prática 
de atos em que há razoável liberdade de atuação.

QUESTÃO 39

São requisitos do serviço público, EXCETO:

(A) regularidade.
(B) continuidade.
(C) efi ciência.
(D) individualidade.

QUESTÃO 40

Assinale a opção que apresenta os requisitos dos atos 
administrativos.

(A) Competência, fi nalidade, forma, motivo e objeto.
(B) Objetivo, autoridade, forma, imperatividade e motivação.
(C) Tipicidade, competência e presunção de legitimidade.
(D) Imperatividade, auto-executoriedade, fi nalidade e 

objeto.


