
  

 

Concurso Público 
Código: 479 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
AUXILIAR 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Legislação e Conhecimentos Específicos 

 

15 
10 
10 
15 

Total de questões                                                               -                                                       50 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de 

provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo 
início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial. 

 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 
 

Os tripulantes a bordo da Estação Espacial 
Internacional terão um prato muito especial no último 
jantar: alface vermelha. Pode ser que você coma isso 
todos os dias no almoço, mas essa será a primeira vez 
que astronautas irão comer verduras cultivadas no 
espaço. 

Segundo a Nasa, as alfaces vermelhas foram 
colhidas um mês depois de plantadas. Mas o experimento 
é bem mais complexo do que plantar algumas sementes e 
comê-las após elas crescerem. Como não existe terra na 
Estação Espacial, os astronautas precisam usar um 
sistema de agricultura artificial, chamado Veggie. 

A tecnologia usa “_____________” pré-fabricados 
de sementes, colocados sob luzes vermelhas e azuis 
emitidas por lâmpadas LED. O sistema produz vegetais 
desde 2014, mas as plantas precisaram ser trazidas de 
volta a Terra para serem analisadas. A Nasa precisava ter 
certeza de que os vegetais poderiam ser ingeridos, já que 
o ambiente da Estação poderia transferir resíduos 
contaminantes para as plantas. 

Agora que a Nasa autorizou o consumo das 
verduras, os astronautas precisam apenas limpar os 
vegetais com um líquido especial, que retira eventuais 
impurezas do alimento. Ainda assim, os tripulantes da 
Estação Espacial precisam guardar metade do que está 
no prato para análise em terra. 

Além de servir como fonte de nutrientes para 
longas viagens, as plantações espaciais também podem 
trazer benefícios para a saúde mental dos astronautas. A 
Nasa afirma estar monitorando os efeitos desse novo tipo 
de alimentação no organismo dos tripulantes da Estação 
Espacial, como preparação para a futura missão até Marte 
da agência espacial americana. 

 
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticias/... - adaptado 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do texto 
CORRETAMENTE: 
 

a) traveseiros 
b) travesseiros 
c) traveceiros 
d) traveçeiros 
 

2) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 

I - Tripulantes da Estação Espacial Internacional nunca 
comeram alface vermelha antes. 

II - As alfaces só podem ser comidas após se passar um 
mês que a Nasa as colheu. 

 

a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

3) Assinalar a alternativa que apresenta uma informação 
CORRETA a respeito do texto: 
 
a) A Estação Espacial precisou “importar” terra da Nasa 

para a plantação de alface. 
b) As alfaces foram plantadas na Estação Espacial da 

mesma forma que são aqui na Terra. 
c) Não havia perigo algum de contaminação para os 

astronautas em relação ao consumo das alfaces. 
d) Para consumir as alfaces, os astronautas precisam 

limpá-las com um líquido especial. 
 

4) Se o experimento é “complexo”, significa que ele é: 
 
a) Difícil. 
b) Muito fácil. 
c) Impossível. 
d) Provável. 
 

5) Assinalar a alternativa que apresenta o CORRETO 
plural da palavra “estação”: 
 
a) Estaçãos. 
b) Estaçães. 
c) Estações. 
d) Estaçãozes. 
 

6) O sublinhado em “A Nasa afirma estar monitorando os 
efeitos desse novo tipo de alimentação...” é classificado 
sintaticamente como: 
 
a) Sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Predicado. 
d) Aposto. 
 

7) Assinalar a alternativa que apresenta a CORRETA 
divisão silábica: 
 
a) Am-bi-en-te. 
b) Ver-mel-ha. 
c) Se-gu-ndo. 
d) Saú-de. 
 

8) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
As mulheres _________ devem saber a hora de dizer não. 
 
a) mesmos 
b) mesmas 
c) mesma 
d) mesmo 
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9) Em relação à pontuação das frases, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Ele me perguntou: “Ei, que horas são.”. 
II - Todos comemoraram empolgados: “Viva!”. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

10) O verbo sublinhado em “Agora que a Nasa autorizou o 
consumo das verduras...” está conjugado em qual tempo e 
modo? 
 
a) Pretérito imperfeito do indicativo. 
b) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
c) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
d) Pretérito perfeito do indicativo. 
 

11) Os termos sublinhados em “... poderia transferir 
resíduos contaminantes para as plantas.” são 
classificados, respectivamente, de: 
 
a) Substantivo - substantivo. 
b) Substantivo - adjetivo. 
c) Adjetivo - adjetivo. 
d) Adjetivo - substantivo. 
 

12) Assinalar a alternativa que apresenta uma palavra 
masculina: 
 
a) Alimento. 
b) Estação. 
c) Alface. 
d) Lâmpada. 
 

13) O que significa a expressão idiomática “Estar de mãos 

atadas”? 
 
a) Estar preso. 
b) Estar com as mãos amarradas por algum motivo. 
c) Não poder fazer nada. 
d) Não entender o que foi dito. 
 

14) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) “Alimentação” é aumentativo de “alimento”. 
(---) “Astronauta” é diminutivo de “astro”. 
 
a) C - C.  
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

15) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta gíria: 
 
a) Meu coroa não perdoa. 
b) Sacou o que eu disse? 
c) Só convidados podem entrar. 
d) Vamos andar de magrela no parque? 
   

MATEMÁTICA 

 
16) A intersecção entre os conjuntos A = {-1, 0, 2, 4} e 
B = {xZ* / -2 ≤ x ≤ 4} é: 
 
a) {-1, 0, 2, 4} 
b) {-1, 2, 4} 
c) {-2, -1, 0, 2, 4} 
d) {-2, -1, 2, 4} 
 
 
 
 
 

17) Um número que divide 18 pode: 
 
I - Dividir 36. 
II - Ser ímpar. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
 
 
 

18) Dada a lista de números abaixo, analisar os itens que 
seguem: 
 

3, 3, 5, 1, 2, 2, 3, 5, 5 
 
I - O número 2 é a mediana. 
II - Apenas o número 3 é a moda. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
 
 
 

19) Joãozinho estuda em uma escola com 5.200 alunos. 
Sabendo-se que 40% desses alunos são do Ensino 
Médio, é CORRETO afirmar que no Ensino Médio há ao 
todo: 
 
a) 2.000 alunos. 
b) 2.020 alunos. 
c) 2.080 alunos. 
d) 2.050 alunos. 
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20) Dado o polinômio p(x) = x
2
 - 8x + 16, analisar os itens 

abaixo: 
 
I) p(x) pode ser escrito como (x + 4)

2
. 

II) (x + 4)
2
 sempre é igual a (x - 4)

2
. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

21) Analisar a sentença abaixo: 
 
O perímetro de um triângulo equilátero de lado igual a 
21cm é 7cm (1ª parte). Um losango possui os 4 lados 
iguais (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

22) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Dizer que uma mulher tem 1,6___ de altura é o mesmo 
que dizer que ela possui 160___ de altura. 
 
a) cm - m 
b) m - mm 
c) mm - m 
d) m - cm 
 

23) Assinalar a alternativa que apresenta a solução para a 
inequação x

2
 - 9x < -14:  

 
a) x (2, 7) 
b) x [2, 7] 
c) x (-9, 14) 
d) x (-9, -14) 
 

24) Analisar a sentença abaixo: 
 
Da meia noite até as 8 horas e 12 minutos se passaram 
492 minutos (1ª parte). Se um aluno demorou 2 horas 
para resolver uma prova, então ele demorou 160 minutos 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

25) Com base nas figuras abaixo, analisar os itens que 
seguem: 
 

 
 
I - Todas são divididas ao meio por retas horizontais. 
II - Todas são divididas ao meio por retas verticais 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão incorretos. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
  

 
RASCUNHO 
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INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

26) Um jovem aprendiz, utilizando um computador com 
sistema operacional Windows, salvou vários arquivos com 
extensões diferentes. Em relação aos tipos de arquivos 
salvos e suas respectivas extensões, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Imagem. 
(2) Documento. 
(3) Vídeo. 
 
(---) .avi 
(---) .gif 
(---) .doc 
 
a) 3 - 1 - 2. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 2 - 3. 
 

27) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, sobre a assinatura digital, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Permite comprovar a autenticidade e a integridade de 

uma informação, ou seja, que ela foi realmente gerada 
por quem diz ter feito isso e que ela não foi alterada. 

(---) Baseia-se no fato de que apenas o dono conhece a 
chave privada e que, se ela foi usada para codificar 
uma informação, apenas seu dono poderia ter feito 
isto. A verificação da assinatura é feita com o uso da 
chave pública, pois se o texto foi codificado com a 
chave privada, somente a chave pública 
correspondente pode decodificá-lo. 

(---) Para contornar a baixa eficiência característica da 
criptografia de chaves assimétricas, a codificação é 
feita sobre o hash e não sobre o conteúdo em si, pois 
é mais rápido codificar o hash (que possui tamanho 
fixo e reduzido) do que a informação toda. 

 
a) C - C - C. 
b) E - E - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
 

28) Considerando-se a imagem abaixo, qual fórmula 
deverá ser escrita na Barra de Fórmulas para que, na 
célula A5 do Excel 2007, apareça a soma de A1 até A4?  
 

 
 
a) FUNÇÃO SOMA(A1:A5) 
b) =SOMA(A1:A4) 
c) =SOMA(A1:A5) 
d) SOMA = A1:A4 
 

29) No Word 2007, é possível comparar ou combinar 
várias versões de um documento por meio da função 
Comparar disponível na guia: 
 
a) Referências. 
b) Revisão. 
c) Correspondências. 
d) Exibição. 
 

30) Considerando-se o Outlook 2007, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Se o usuário marcar uma mensagem respondida ou 
encaminhada como não lida, o símbolo de mensagem 
será um envelope ______ e ela será considerada como 
______ para classificação, agrupamento ou filtragem. 
 
a) fechado - lida 
b) aberto - lida 
c) fechado - não lida 
d) aberto - não lida 
 

31) Em um computador com Windows 7 e mouse com 
configuração padrão para destro, um clique com o botão 
direito do mouse na área de trabalho, abrirá o(a):   
 
a) Menu Arquivar. 
b) Barra de tarefas. 
c) Lista de programas. 
d) Menu de contexto. 
 

32) A opção Gerenciar Complementos no Internet 
Explorer 9 possui, entre outros, a finalidade de: 
 

 
 
a) Gerenciar opções de padrão. 
b) Adicionar, habilitar e desabilitar recursos extras. 
c) Converter os aplicativos em principais ou secundários. 
d) Solucionar travamentos por incompatibilidade. 
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33) No PowerPoint 2007, a animação abaixo é 
denominada: 
 

 
 
a) Revelar para a Direita. 
b) Empurrar para a Direita. 
c) Recortes Ascendentes à Direita. 
d) Cobrir para a Direita e para Cima. 
 

34) Numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) URL. 
(2) Download. 
(3) Upload. 
 
(---) Enviar um arquivo para a Internet. 
(---) Endereço virtual com um caminho que indica onde 

está o que o usuário procura. 
(---) Descarregar ou baixar um arquivo da Internet. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 3 - 1 - 2. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

35) Um usuário está com um documento aberto no Mozilla 
Firefox 44. Para girar esse documento no sentido horário, 
o usuário pode apertar a seguinte tecla do teclado:  
 
a) R 
b) H 
c) G 
d) O 
   

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

36) Em conformidade com a Constituição Federal, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem. 

II - A liberdade de consciência e de crença é um direito 
violável, por não ser considerado um direito 
fundamental do ser humano.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

37) De acordo com a Lei Orgânica do Município, compete 
ao Município: 
 
I - Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais 

veículos. 
II - Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, 

bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

38) De acordo com a Lei Complementar Municipal 
nº 001/01 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município, é CORRETO afirmar que: 
 
a) O aproveitamento de servidor que se encontrar em 

disponibilidade há mais de 12 meses não depende de 
prévia comprovação de sua capacidade física e mental. 

b) Em nenhuma hipótese o servidor em disponibilidade 
será aposentado, ainda que verificada sua 
incapacidade definitiva. 

c) No aproveitamento terá preferência o servidor que 
estiver há menos tempo em disponibilidade. 

d) Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em 
disponibilidade será aposentado. 

 

39) De acordo com a Lei Complementar Municipal 

nº 001/01 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) É permitido em qualquer circunstância cometer ao 

servidor atribuições diversas das de seu cargo. 
(---) Função gratificada é a instituída por lei para atender a 

encargos de direção, chefia ou assessoramento, 
sendo privativa de detentor de cargo de provimento 
efetivo. 

(---) Os cargos públicos serão de provimento efetivo ou 
em comissão. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

40) Em conformidade com a Lei nº 8.429/92, constitui 
crime a representação por ato de improbidade contra 
agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da 
denúncia o sabe inocente, com pena de detenção de seis 
a dez meses e multa. Além da sanção penal, o 
denunciante fica sujeito: 
 
a) À prestação de um ano de serviços comunitários.  
b) Ao pagamento de 15 cestas básicas a entidades sem 

fins lucrativos. 
c) A indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais 

ou à imagem que houver provocado. 
d) Ao pagamento dos honorários ao(s) advogado(s) do 

réu. 
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41) De acordo com a Lei nº 8.666/93, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Considera-se contrato somente os ajustes entre 
Prefeituras e particulares (1ª parte). Somente quando 
houver um acordo de vontades para a formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações do licitante, seja 
qual for a denominação utilizada, é feito o contrato 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Totalmente correta. 
 

42) Considerando-se a Lei nº 10.520/02, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
adotar, nas licitações de registro de preços destinadas à 
aquisição de bens e serviços comuns da área da saúde, a 
modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico, 
observando-se o seguinte: 
 
I - São considerados bens e serviços comuns da área da 

saúde aqueles necessários ao atendimento dos órgãos 
e que não integram o Sistema Único de Saúde, cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos no edital, por meio de 
especificações usuais do mercado. 

II - Quando o quantitativo total estimado para a 
contratação ou fornecimento não puder ser atendido 
pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de 
tantos licitantes quantos forem necessários para o 
atingimento da totalidade do quantitativo, respeitada a 
ordem de classificação, desde que os referidos 
licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta 
vencedora. 

III - Na impossibilidade do atendimento referente ao 
atingimento da totalidade do quantitativo para 
contratação ou fornecimento, excepcionalmente, 
poderão ser registrados outros preços diferentes da 
proposta vencedora, desde que se trate de objetos de 
qualidade ou desempenho superior, devidamente 
justificada e comprovada a vantagem, e que as ofertas 
sejam em valor inferior ao limite máximo admitido. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
 

43) Segundo a Lei nº 12.527/11, em relação ao que 
compete aos órgãos e entidades do Poder Público, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Gestão transparente da informação, propiciando 

amplo acesso a ela e sua divulgação. 
(---) Proteção da informação, garantindo-se sua 

disponibilidade, autenticidade e sua divulgação. 
(---) Proteção da informação pessoal, observada a sua 

autenticidade, primariedade e eventual restrição de 
acesso. 

 
a) C - E - E. 
b) E - E - E. 
c) C - E - C. 
d) C - C - E. 
 

44) De acordo com DI PIETRO, são Poderes da 
Administração, entre outros: 
 
I - Poder Regulamentar. 
II - Poder Disciplinar. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

45) Em conformidade com ALEXANDRINO e PAULO, 
analisar a sentença abaixo: 
 
As atividades objeto de serviços públicos são de 
titularidade exclusiva do Estado, isto é, são livres à 
iniciativa privada (1ª parte). Os serviços públicos podem 
ser prestados por particulares, mediante delegação do 
Poder Público (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

46) Segundo KASPARY, em relação às partes do padrão 
ofício, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Não se deve, na correspondência oficial, usar o 

vocativo “Prezado Senhor”, salvo quando se trata de 
correspondência social da autoridade, emitida em razão 
de seu cargo ou função. 

b) O texto terá tantos parágrafos quantos forem 
necessários, seguidamente numerados (algarismos 
arábicos), desde o primeiro.  

c) Na correspondência civil, não se justifica a anteposição 
de qualquer título profissional ao nome do signatário, já 
que este assina o documento em razão do cargo que 
ocupa ou da função que exerce. 

d) A pontuação dos diversos elementos do endereço 
(virgulação do aposto e o ponto-final) não muda, em 
absoluto, sua função. 
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47) Conforme KASPARY, sobre digitação qualitativa, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Os artigos de um ato oficial devem ser numerados por 
meio de _____________ do primeiro ao nono, e por meio 
de ______________ do décimo em diante. 
 
a) algarismos ordinais - algarismos cardinais 
b) algarismos cardinais - algarismos ordinais 
c) algarismos romanos - algarismos arábicos 
d) números por extenso - números arábicos 
 

48) Conforme MEDEIROS, sobre os tipos de documentos 
na pesquisa documental, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Primários. 
(2) Secundários. 
(3) Terciários. 
 
(---) Bibliografias, resumos, traduções, reproduções de 

documentos originais, produzidos pelos serviços de 
documentação. 

(---) Estudos recapitulativos. 
(---) Livros, jornais, periódicos, artigos, relatórios etc. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 2 - 3 - 1. 
 

49) Conforme MEDEIROS, é um processo que protege e 
conserva os documentos vitais da empresa ou órgão 
público dos riscos de eventos, como incêndio, inundação 
ou furto, pois, além de representar cópias adicionais 
desses documentos, é facilmente guardado em cofres 
especiais: 
 
a) Centralização dos arquivos. 
b) Sistema de equipamento. 
c) Microfilmagem. 
d) Transferência. 
 

50) Em relação à contabilidade, analisar os itens abaixo: 
 
I - As informações de natureza econômica compreendem, 

principalmente, os fluxos de receitas e de despesas, 
que geram lucros ou prejuízos, e as variações no 
patrimônio da entidade. 

II - As informações de natureza financeira abrangem 
exclusivamente os fluxos de caixa. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Os itens I e II estão incorretos. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Somente o item II está correto. 
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