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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 13/10/2019, às 14h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

O que você faz com seu corpo, te liberta ou te escraviza? 1 

É possível que se viva um grande mal entendido no que diz respeito à valorização do corpo e da liberdade que 2 

se tem de usá-lo, alcançada na nossa sociedade. É preciso entender que nunca antes foi possível movimentar-se, vestir-3 

se e expressar-se da forma que se pode hoje, mas há uma valorização às avessas que põe tudo a perder. 4 

O corpo é valorizado como um suporte, usado para exercer poder, por meio de venda de imagem e sedução. Este 5 

é o culto ao corpo e o cuidado com o corpo que visa alcançar os padrões vendidos, em primeiro lugar, pela pornografia, 6 

depois pela indústria da moda, pela indústria da estética e etc. 7 

A valorização do corpo como porção da vida que foi dada e como meio de experimentar o mundo está perdida. 8 

E está perdida em meio a uma luta perigosa contra o corpo “errado”, perigosa porque lutar contra o corpo é lutar contra 9 

si. O corpo “errado” é aquele que não alcança as vendas, nele o indivíduo que diz cuidar da aparência se torna escravo 10 

de rotinas pesadas, não em busca do bem-estar, mas em busca da imagem estética mais cara. 11 

Se o valor que o corpo tem para a indústria for o mesmo valor que o corpo tem para o indivíduo, então estamos 12 

perdidos! 13 

A indústria da “beleza” valoriza corpos para venda da imagem, o indivíduo deve valorizar seu corpo como meio 14 

de experimentar o mundo e de experimentar-se no mundo. 15 

Amar o corpo dessa forma é aventurar-se na originalidade e vencer as frustrações impostas pela indústria. A 16 

maioria prefere ser igual (padronizado) no medo de ser contrariado, mas infelizmente acabam enfrentando uma cansativa 17 

manutenção e experimentando menos de si mesmos. 18 

A estética escraviza na medida em que o indivíduo abre mão de muita coisa pela manutenção e o alcance do 19 

corpo “certo” e tem no ideal de corpo, um ideal de felicidade; vive uma limitação espacial, pois não pode se afastar dos 20 

lugares onde a estética está ao alcance, muitos não saem de casa sem os procedimentos necessários, pois não podem se 21 

mostrar assim. Assim está errado. 22 

A venda do procedimento é triste, funciona em fases: a primeira é a construção de um ideal de corpo, depois 23 

sugerir, através desse ideal de corpo, os defeitos dos corpos naturais e a necessidade de consertá-lo. Depois de um 24 

defeito consertado, o indivíduo já encontrou o caminho para achar os defeitos e continuará a achá-los sempre. 25 

O condenar o envelhecer pesa fortemente sobre o indivíduo e faz a condição humana ainda mais degradante, a 26 

ideia de perder "valor" com o envelhecer do corpo atormenta a todos e tira a possibilidade da velhice digna, o que, claro, 27 

seria o natural, já que é assim que funciona o corpo humano: envelhece naturalmente. 28 

Nesse caso, talvez se possa dizer que as mulheres estão mais aprisionadas, pois foram há muito educadas no 29 

sentido de competirem entre si para seduzirem homens, somando-se a isso a necessidade de venda de imagem, temos 30 

uma prisão de segurança máxima. 31 

Como sempre nos lembra Chimamanda Adichie, escritora nigeriana, em suas palestras e entrevistas da questão 32 

política que se tornou o cabelo, por exemplo. “Cabelo é uma questão política”, disse ela, existe um tipo de cabelo certo 33 
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e há agora uma luta para alcançá-lo e não parecer errada. Em outra entrevista, ousou dizer que: “Barack Obama não 34 

teria ganhado as eleições se Michelle Obama tivesse o cabelo natural”. 35 

É chocante! Mas um caso a se pensar, pois afinal, será preciso aquela originalidade de que falei, de vencer as 36 

frustrações impostas, para que haja mudança e para que se possam criar identidades e não cópias. 37 

Chimamanda também fala da utilidade da “beleza”, essa da indústria, que não resolve nada de fato, faz parte de 38 

um jogo extremamente nocivo e escravizador. Excelente reflexão para os seres humanos que nascem em corpo de fêmea 39 

e escolhem para si o gênero feminino, que já vem carregado de mitos, e se decidem por heterossexuais, se perguntarem 40 

da utilidade de seduzir homens: 41 

Os seduzidos unicamente pela beleza industrial valem a pena serem seduzidos? Ou valeria mais a pena ser livre?42 

43 

FONTE: http://obviousmag.org/inquietudes/2015/06/a-relacao-com-o-corpo-entre-a-liberdade-e-a-escravidao.html 
 
 

01) O texto 
 

(A) justifica de forma positiva os que se deixam levar pela 
cultura da beleza. 

(B) sustenta que a padronização de beleza é de acordo com 
a sua localidade e tempo.  

(C) defende que a pessoa deve se aceitar como é, com isso, 
tirar aproveito de sua condição, mas não  inventando 
um  modelo de beleza que lhe prejudica o  bem-estar. 

(D) evidencia que o culto à beleza  produz  uma das mais 
clarividentes formas de escravidão, tanto para homens 
quanto para mulheres. 

 

02) Está contida no texto uma: 
 

(A) informação publicitária. 

(B) interpretação de teses científicas. 

(C) exposição de fatos. 

(D) narrativa que envolve personagens. 
 

03) De acordo com a leitura do texto em sua totalidade, a 
frase interrogativa  “Ou valeria mais a pena ser livre?” 
(L.42) apresenta 

 

(A) uma comprovação. 

(B) um comentário. 

(C) uma denúncia. 

(D) uma justificativa. 
 

04) Exerce função predicativa o termo 
 

(A) “perigosa” (L.9). 

(B) “escravo” (L.10). 

(C) “cansativa” (L.17). 

(D) “feminino” (L.40). 

 

05) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
simples “encontrou” (L.25) e a composta em 

 

(A) tivesse encontrado. 

(B) tinha encontrado. 

(C) tem encontrado. 

(D) terá encontrado. 
 

06) Há predicado verbal em 
 

(A) “que foi dada” (L.8). 

(B) “O corpo “errado” é aquele” (L.10). 

(C) “A venda do procedimento é triste”. (L.23). 

(D) “É chocante” (L.36). 
 

07) Ocorrem, respectivamente, ditongo, dígrafo e 
encontro consonantal na alternativa 

 

(A) “valorização” (L.2), “avessas” (L.4), “vendidos” 
(L.6). 

(B) “pornografia” (L.6), “necessários” (L.21), 
“Excelente” (L.39). 

(C) “maioria” (L.17), “reflexão” (L.39), “nascem” (L.39). 

(D) “seduzirem” (L.30),  “unicamente” (L.42), “livre” 
(L.42). 

 

08) A locução  “na medida em que” (L.19) inicia uma 
declaração 

 

(A) explicativa. 

(B) causal. 

(C) proporcional. 

(D) concessiva. 
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09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 
correto afirmar 

 

(A) O termo “nunca” (L.3) tem valor adjetivo e expressa 
negação. 

(B) Na palavra “hoje” (L.4), o “-h” representa uma 
consoante brasileira. 

(C) Se for feita  anteposição do vocábulo “certo” (L. 20), 
em relação ao substantivo com o qual se relaciona, 
haverá alteração de sentido da frase.  

(D) Se houver a troca da forma verbal “existe” (L.33) pela 
correlata do verbo  “haver”, o termo “tipo” (L.33) 
manterá a mesma função sintática. 

 

10) Com referência ao texto, é correto afirmar 
 

(A) “que” e “que”, em “É possível que se viva um grande 
mal entendido no que diz respeito à valorização do 
corpo” (L.2), pertencem a classes de palavras 
diferentes. 

(B) As aspas da linha 27 indicam citação. 

(C) O vocábulo “se”, em “Nesse caso, talvez se possa dizer 
que as mulheres estão mais aprisionadas” (L.29), tem 
valor de condição. 

(D) O sufixo -mente, em “extremamente” (L.39), expressa 
valor comparativo. 

 

11) No texto, o termo 
 

(A) “mais” (L.11) modifica “cara” (L.11) quantificando a 
ação por ela expressa. 

(B) “um” (L.20) define o termo “ideal” (L.20). 

(C) “se”, em ““Barack Obama não teria ganhado as 
eleições se Michelle Obama tivesse o cabelo natural” 
(L.34/35) indica reflexibilidade. 

(D) “haja” (L.37) expressa uma ação hipotética. 
 

12)  
 

I. “É chocante!” (L.36). 
II. “Mas um caso a se pensar” (L.36).  

 
Em relação ao I, o segundo fragmento expressa uma ideia 
de  
 

(A) Adição. 

(B) Ressalva. 

(C) Explicação. 

(D) Conclusão. 
 

13) A alternativa em que há equivalência entre o 
fragmento transcrito e ideia indiada ao lado é 

 

(A) “porque lutar contra o corpo é lutar contra si” (L.9/10) 
- conclusão. 

(B) “mas em busca da imagem estética mais cara” (L.11) 
– explicação. 

(C) “Se o valor que o corpo tem para a indústria for o 
mesmo valor que o corpo tem para o indivíduo” (L.12) 
- condição. 

(D) “para que haja mudança” (L.37) – direção. 
 

14) Exerce a mesma função sintática de “dos corpos” 
(L.24) a expressão 

 

(A) “seu corpo” (L.1). 

(B) “de imagem” (L.5). 

(C) “do bem-estar” (L.11). 

(D) “de fêmea” (L.39). 
 

15) Observando o uso formal dos elementos linguísticos, 
a frase cuja sintaxe de concordância está incoerente 
quanto ao uso das pessoas do discurso é 

 

(A) “O que você faz com seu corpo, te liberta ou te 
escraviza?” (L.1).  

(B) “porque lutar contra o corpo é lutar contra si.” 
(L.9/10). 

(C) “e de experimentar-se no mundo.” (L.15). 

(D) “pois foram há muito educadas no sentido de 
competirem entre si para seduzirem homens” 
(L.29/30). 
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16)  A velocidade de comunicação entre os componentes 
internos do processador e a sua comunicação com a 
memória cache é medida em: 

 

(A) Megabytes. 

(B) Bits. 

(C) Hertz. 

(D) 4G. 
 

17) Em relação ao Filtro Smart Screen, elemento de 
segurança no Internet Explorer no Windows 7, 
assinala abaixo a alternativa incorreta: 

 

(A) O Filtro Smart Screen limita a maioria dos pop-ups nos 
sites, os quais, geralmente, são anúncios. 

(B) O Filtro Smart Screen funciona também com o 
Gerenciador de Downloads. 

(C) O Filtro Smart Screen verifica se há ameaças à 
segurança do computador nos sites que se visita e nos 
arquivos que se baixa. 

(D) O Filtro do SmartScreen ajuda a combater as ameaças 
com um conjunto de ferramentas sofisticadas, como 
por exemplo, Proteção antiphishing. 

 

18) Assinale a alternativa que se refere a uma 
característica do LibreOffice Writer 5.1.4: 

 

(A) Não permite abrir e salvar arquivos com extensão 
DOCX. 

(B) Permite controlar separadamente "Controle de linhas 
órfãs" e "Controle de linhas viúvas". 

(C) Há a necessidade de inserir "Quebras de seção" para 
alterar a configuração de página. 

(D) Assim como o Word, o Writer tem cinco modos de 
exibição. 

 

19) Dentro do Microsoft Excel 2010, na caixa de diálogo 
Formatar Células, ao selecionar a aba Alinhamento e 
seção Controle de Texto, dentre as opções, podemos 
observar que: 

 

(A) Reduzir para caber não necessariamente diminui o 
tamanho aparente dos caracteres para que todos os 
dados em uma célula selecionada caibam na coluna. 

(B) O tamanho dos caracteres é ajustado automaticamente 
se for alterado a largura da coluna, assim como o 
tamanho de fonte aplicado também é alterado. 

(C) A referência de célula para uma célula mesclada é a 
célula superior direita no intervalo selecionado 
original. 

(D) O número de quebras de linha depende da largura da 
coluna e do comprimento do conteúdo das células. 

 
 

20) No Internet Explorer 11, que recurso nos permite 
navegar na Web sem deixar vestígios? 

 

(A) Cookies. 

(B) Active X. 

(C) Anti-phishing. 

(D) Navegação InPrivate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMÁTICA            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Assinale a alternativa que se refere a característica da 
ordenação ideográfica de arquivos: 

 

(A) Este método classificativo foi idealizado por 
bibliotecário norte-americano que a definia, na 
essência, como uma classificação de assuntos 
relacionados a um índice relativo. Não só foi criada 
para a arrumação dos livros nas prateleiras, mas 
também para indicações nos catálogos, recortes notas, 
manuscritos e de um modo geral, todo material 
literário de qualquer espécie. 

(B) Tem por base a possibilidade em agrupar determinado 
número de documentos de acordo com as divisões 
naturais do tempo: anos, meses, semanas, dias e horas. 

(C) Para aplicar este sistema é necessário elaborar um 
instrumento de trabalho que sirva de orientação para a 
classificação de assuntos nos arquivos e que se designa 
normalmente por classificador ou listagem por 
assuntos. O classificador deve ser elaborado 
respeitando um determinado número de regras, tais 
como, evitar as abstrações e afastar a utilização de 
palavras com significados análogos, colocando-se na 
lista uma remissiva para a palavra-chave que está a ser 
utilizada. 

(D) Consiste, essencialmente, na divisão dos assuntos ou 
matérias em 10 grupos de primeira ordem ou categoria 
(0 a 9) que por sua vez se podem subdividir em grupos 
de segunda ordem e assim sucessivamente. 

 

22) As conservatórias do Registro Civil, por exemplo, são 
serviços onde a ordenação e pesquisa de documentos 
é elaborada mediante recurso de que método de 
classificação de arquivos. 

 

(A) Classificação Decimal. 

(B) Classificação Cronológica. 

(C) Classificação Geográfica. 

(D) Classificação Ideológica. 
 

23) Dentro de uma organização, para se atingir um grau 
razoável de disponibilidade de bens, é necessário 
manter estoques, que agem como “amortecedores” 
entre a disponibilidade e a necessidade (oferta e 
demanda). Dentre os fatores de ressuprimento, ao 
multiplicar o Consumo Médio Mensal pelo Intervalo 
de Aquisição, obtém-se: 

 

(A) O estoque mínimo a se considerar. 

(B) O ponto de ruptura do estoque. 

(C) A quantidade máxima a se estocar. 

(D) A quantidade a ressuprir. 
 

24) Dentro dos dados coletados em um levantamento 
estatístico, as medidas de posição são as estatísticas 
que representam uma série de dados orientando-nos 
quanto à posição da distribuição em relação ao eixo 
horizontal do gráfico da curva de frequência. Se todos 
os valores tem a mesma frequência, isso caracteriza 
um valor: 

 

(A) Amodal. 

(B) Mediano. 

(C) Médio. 

(D) Singular. 
 

25) O departamento de compras tem a função primordial 
de aferir junto ao mercado de fornecimento de 
materiais, quais são as melhores opções, para tal, são 
utilizados critérios que exerçam reflexo direto na 
produção. Na seleção dos melhores fornecedores, 
deve-se levar em conta: 

 

(A) Capacidade de exportação. 

(B) Tipo de sociedade. 

(C) Nível de investimento. 

(D) Localização geográfica. 
 

26) Assinale a afirmação abaixo que não é verdadeira: 
 

(A) Identificada com o Estado, a autarquia é uma entidade 
estatal, que age por delegação na medida da parcela de 
direito que lhe foi outorgado pela lei que a criou. 

(B) A autarquia é forma de descentralização 
administrativa, através da personificação de um 
serviço retirado da Administração centralizada. 

(C) Autarquia é pessoa jurídica de Direito Público, com 
função pública própria e típica, outorgada pelo Estado, 
sendo então titular de direitos e obrigações distintos 
daqueles pertencentes ao ente que a instituiu. 

(D) O que diversifica a autarquia do Estado são os métodos 
operacionais de seus serviços, mais especializados e 
mais flexíveis que os da Administração centralizada. 

 

27) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em 
seguida assinale a alternativa correta: 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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I. Apesar dos atos que compõem o procedimento da 

Licitação terem, cada um, finalidade específica, eles 
têm um objetivo comum: a seleção da melhor 
proposta. Este ato derradeiro do procedimento é um 
ato unilateral, assim como nos contratos, que se 
inclui dentro do próprio certame. 

II. O edital é o instrumento pelo qual a Administração 
leva ao conhecimento público a abertura de 
concorrência, de tomada de preços, de concurso e de 
leilão, fixa as condições de sua realização e convoca 
os interessados para a apresentação de suas 
propostas. É a fase do procedimento em que se 
analisa a aptidão dos licitantes. 

III. O critério de classificação, Licitação de melhor 
técnica, privilegia a qualidade do bem, obra ou 
serviço propostos em função da necessidade 
administrativa a ser preenchida.  

 

(A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação III é verdadeira. 

(C) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
 

28) A maneira como se dá a instituição do poder na 
sociedade e como se dá a relação entre governantes e 
governados, é denominada de: 

 

(A) Sistema de governo. 

(B) Regime de governo. 

(C) Forma de governo. 

(D) Política de governo. 
 

29) Dentro da Administração Pública, assinale a 
alternativa que se refere ao texto descrito abaixo: 

 
Essas instituições, embora oficializadas pelo estado, não 
integram a Administração direta nem a indireta, mas 
trabalham ao lado do Estado, sob seu amparo, cooperando 
nos setores, atividades e serviços que lhes são atribuídos, 
por considerados de interesse específico de determinados 
beneficiários. Recebem, por isso, oficialização do poder 
Público e autorização legal para arrecadarem e utilizarem 
na sua manutenção contribuições parafiscais, quando não 
subsidiadas diretamente por recursos orçamentários da 
entidade que os criou. Assim, os serviços sociais 
autônomos, como entes de cooperação, do gênero 
paraestatal, estabelecem-se ao lado do estado e sob seu 
amparo, mas sem subordinação hierárquica a qualquer 
autoridade pública. 

 

(A) INSS. 

(B) DNER. 

(C) SESI. 

(D) IBGE. 
 

30) A metodologia 5´s surgiu de uma filosofia japonesa e 
se solidificou no meio empresarial como ferramenta da 
qualidade aplicada aos processos e útil para estruturar, 
desenhar e evitar desperdícios com maior economia de 
recursos e tempo. São alguns dos conceitos dessa 
metodologia: 

 

(A) Senso de mobilidade, flexibilidade e agilidade. 

(B) Senso de custos, despesas e investimentos. 

(C) Senso intuitivo, emocional e intelectual. 

(D) Senso de utilização, seleção e descarte. 
 

31) Na rotina financeira de uma organização, a liquidez se 
refere: 

 

(A) A geração de lucros e seu direcionamento. 

(B) A capacidade da empresa em honrar seus 
compromissos, sejam eles de curto, médio ou longo 
prazo, dentro dos vencimentos previstos e ainda contar 
com uma reserva para possíveis ocorrências eventuais. 

(C) Ao resultado positivo alcançado pela organização 
frente ao que nessa foi investido, ou seja, toda 
organização se orienta para obtenção de lucros, quanto 
maior for o êxito nessa obtenção, maior a rentabilidade 
alcançada 

(D) A solvência da organização, através de fluxo de caixa 
que supra as obrigações e ao mesmo tempo adquira 
ativos que permitam o cumprimento dos objetivos, 
isso através do regime de caixa. 

 

32) O banco tem como atividade principal a intermediação 
e aplicação de recursos financeiros próprios ou de 
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a 
custódia de valor de propriedade de terceiros. Dentre 
as suas atividades passivas, podemos citar: 

 

(A) Investimento em CDB. 

(B) Desconto de títulos. 

(C) Abertura de crédito em conta corrente. 

(D) Concessão de empréstimo para capital de giro. 
 

33) É vedado na comunicação com agentes públicos 
federais o uso das formas de tratamento abaixo, 
exceto: 
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(A) Vossa Senhoria. 

(B) Senhor. 

(C) Doutor. 

(D) Ilustríssimo. 
 

34) A redação oficial é peculiar no que diz respeito à 
algumas características específicas. O princípio da 
economia linguística se refere: 

 

(A) À impessoalidade do texto. 

(B) À formalidade e uniformidade do texto. 

(C) À linguagem culta padrão. 

(D) À concisão textual. 
 

35) Na comunicação telefônica, é fundamental que o 
interlocutor se sinta acolhido e respeitado, sobretudo 
porque se trata da utilização de um canal de 
comunicação a distância. Quanto à comunicação 
telefônica, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) O uso correto da língua portuguesa e a qualidade da 
dicção também são fatores importantes para assegurar 
uma boa comunicação telefônica. 

(B) A pessoa que atende ao telefone deve considerar o 
assunto como seu, ou seja, comprometer-se e, assim, 
garantir ao interlocutor uma resposta rápida. 

(C) Quem atende a chamada não deve definir quando 
pessoa deve voltar a ligar (dia e hora) ou quando é que 
a empresa ou instituição vai retornar a chamada, mas 
dar a liberdade da pessoa que está ligando, em que 
ocasião que irá realizar o retorno. 

(D) Nenhuma informação deve ser negada, mas há que se 
identificar o interlocutor antes de a fornecer, para 
confirmar a seriedade da chamada. 

 

36) Antes de utilizar qualquer função da impressora, é 
importante conferir se o driver de instalação está 
configurado corretamente e atualizado. Para saber a 
resolução das imagens a imprimir, deve-se se observar 
a seguinte medida. 

 

(A) DPI. 

(B) PPM. 

(C) HZ. 

(D) MB. 
 

37) Quando uma pessoa começa a participar de um grupo, 
há uma base interna de diferenças que englobam várias 
questões, o que traz inevitáveis diferenças de 
percepções, opiniões, sentimentos em relação a cada 

situação compartilhada. Assinale a alternativa que se 
refere à uma dessas questões que compõe a base 
interna de cada pessoa: 

 

Representa a convicção básica de que, um modo 
específico de conduta ou de condição de existência, é 
individualmente ou socialmente preferível à outro modo 
contrário ou oposto de conduta ou de existência. 

 

(A) Valores. 

(B) Experiências anteriores. 

(C) Status quo. 

(D) Preconceitos. 
 

38) A organização formal consiste em camadas 
hierárquicas ou níveis funcionais estabelecidos pelo 
organograma e com ênfase nas funções e nas tarefas. 
Em uma estrutura organizacional funcional, 
encontramos: 

 

(A) Aspecto piramidal. 

(B) Centralização das decisões. 

(C) Ênfase na especialização. 

(D) Linhas formais de comunicação. 
 

39) Os documentos digitais são armazenados em 
dispositivos de armazenamento eletrônicos, 
magnéticos e ópticos. Do ponto de vista tecnológico, 
distinguem-se três tipos de memória. Que tipo de 
memória é a mais adequadas para armazenamento de 
arquivos? 

 

(A) Apenas a memória principal. 

(B) Apenas as memórias secundária e terciária. 

(C) Apenas a memória principal e secundária. 

(D) Apenas a memória terciária. 
 

40) Cartório ou serventia extrajudicial é um nome 
genérico que designa uma repartição pública ou 
privada que tem a custódia de documentos (cartas) e 
que lhes dá fé pública. As finalidades das serventias 
notariais e registrais, são: 

 

(A) Autenticidade, formalidade, gestão e padronização. 

(B) Padronização, publicidade, impessoalidade e 
formalidade. 

(C) Segurança, eficácia, concisão e gestão. 

(D) Publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. 
 
 


