
INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO

1. A prova contém 20 (vinte) questões sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa e 10 (dez)
questões de Conhecimentos Específicos.

2. Cada questão terá a duração de 03 minutos.

3. Conforme  item  6.10  do  Edital  01/2021:  Será  considerado  eliminado  do  Processo  Seletivo  o
candidato que:

a. Não acessar o AMBIENTE VIRTUAL DE AVALIAÇÃO no horário determinado em Edital, seja qual for o
motivo alegado;

b. Não realizar o prévio preparo de todo equipamento, verificando o seu regular funcionamento, bem
como acesso/qualidade da internet e energia elétrica no momento de realização da prova;

c. Não estiver em posição adequada (sentado à frente da tela), ou ainda estiver em posição suspeita
ou inadequada (deitado ou em diagonal ou em pé), ou não se posicionar com o rosto de forma
centralizada (em relação à câmera), ou se estiver olhando para outros pontos laterais, ou pontos
acima da tela do computador durante a realização da prova;

d. Não estiver direcionando o seu olhar frente da tela do computador durante à prova, mas para as
laterais, para cima, para baixo, ou para trás do seu equipamento, sem estar com o olhar focado na
tela de trabalho, onde está sendo executada a sua prova online;

e. For verificado, durante a monitoria ou auditoria das imagens durante ou após a realização da
prova,  um  registro  visual  que  comprove  o  não  enquadramento  de  sua  face  completa  ou  em
comportamento visual suspeito, conforme itens c e d;

f. Tentar  sair  ou  tentar  acessar  outro  browser  ou  navegador  fora  do  AMBIENTE  VIRTUAL  DE
AVALIAÇÃO, durante a execução da Prova Online;

g. Se ausentar da Plataforma AVA, ou não realizar a conclusão da prova, sem utilizar os comandos de
entrega e finalização determinados pelo sistema;

h. Se ausentar da Plataforma AVA por problemas com a conexão de internet, ou pela interrupção de
fornecimento de energia elétrica;

i. Abandonar a prova em qualquer momento de sua realização. O candidato nesta situação, não
poderá  retornar  à  execução  da  prova  online,  sendo  a  mesma automaticamente  finalizada  pelo
sistema;

j. Se utilizar de meios ilícitos para a execução das provas ou em tentativa de fraude em qualquer
etapa desta seleção, a ser averiguada pela Universidade Patativa do Assaré;

k. For surpreendido em comunicação com outras pessoas frente à câmera ou utilizando-se de livro,
anotação, impresso, máquina calculadora ou similar;

l. Estiver  fazendo uso  de  qualquer  tipo  de  aparelho  eletrônico  ou  de  comunicação,  mesmo que
desligado,  ou  com bateria  desacoplada  (telefone  celular,  fones  de  cabeça  ou  fones  de  ouvido,
tokens,  relógios  digitais,  agenda  eletrônica,  outros  notebooks,  palmtop,  receptor,  gravador,
smartphone ou outros equipamentos similares);

m. Obtiver nota zero na Prova Objetiva;

n. Descumprir as normas constantes deste Edital ou impostas pela Universidade Patativa do Assaré;

ALUNO: MATRÍCULA: 
AVALIAÇÃO: VALOR: 30.00 pontos 
POLO: DATA: 
LOCAL: 
CARGO: 
MODELO: PROCESSO SELETIVO MPDFT - ARQUIVOLOGIA 

Página 1 de 7



o. For constatado, de forma superveniente, qualquer irregularidade na identificação do candidato,
não se limitando à constatação de falsidade ideológica e/ou documental. A eliminação do candidato
poderá ocorrer em qualquer fase do Processo Seletivo, desde que comprovada a irregularidade.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 1 - 1,0 ponto 
A palavra destacada em “A humildade é sempre
boa conselheira, mesmo quando a autossegura
nça resulta de grande experiência ou baseia-se
no uso de avançada tecnologia” possui a grafia
de acordo com o novo acordo ortográfico.
Sendo  assim,  qual  alternativa  abaixo  possui,
também, uma palavra escrita de acordo com o
novo acordo ortográfico:

A onda

a onda anda
aonde anda
a onda?
a onda ainda
ainda onda
ainda anda
aonde?
aonde?
a onda a onda
Manuel  Bandeira  BANDEIRA,  M.  A  Estrela  da
Tarde, 1960

Questão 2 - 1,0 ponto 
Sobre os tipos de linguagem, é CORRETO afirmar
que predomina no texto o uso da linguagem:

Questão 3 - 1,0 ponto 
Ao  se  redigir  um  texto  manuscrito,  faz-se
necessário  conhecer  as  regras  de  separação
silábica.  Levando  em  conta  essa  afirmação,
assinale  a  alternativa  em  que  os  vocábulos
apresentam separação silábica correta:

Questão 4 - 1,0 ponto 
Leia  o  trecho  de  uma  canção  de  Cartola, tal
como registrado em gravação do autor: 
(...) Ouça-me bem, amor, 
Preste atenção, o mundo é um moinho, 
Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, 
Vai reduzir as ilusões a pó. 
Preste atenção, querida, 
De cada amor tu herdarás só o cinismo 
Quando notares, estás à beira do abismo 
Abismo que cavaste com teus pés. 
 
Cartola, “O mundo é um moinho”. 
https://www.vagalume.com.br/cartola/o-mundo-
e-um-moinho.html
 
Hipérbole  é  uma  figura  de  linguagem  que
consiste  em  um  exagero  das  ideias
apresentadas. Dessa forma, em qual dos trechos
destacados a seguir ocorre essa figura:

Questão 5 - 1,0 ponto 
As palavras ansioso, bacharel e apto regem,
respectivamente, as preposições:

Questão 6 - 1,0 ponto 
A concordância nominal  está de acordo com a
norma-padrão em:

a) Auto-retrato.

b) Auto-suficiente.

c) Auto-sugestão.

d) Autorreflexão.

e) Autohipnose.

a) Conotativa.

b) Denotativa.

c) Regional.

d) Técnica.

e) Mista.

a) Pro-ce-sso.

b) Sub-al-ter-no.

c) Pneu.

d) A-ve-ri-gue-i.

e) Ál-cool

a) “Ouça-me bem, amor”.

b) “o mundo é um moinho”.

c) “De cada amor tu herdarás só o cinismo”.

d) “Quando notares, estás à beira do abismo”.

e) “Abismo que cavaste com teus pés”.

a) Por, em, para.

b) Sob, de, a.

c) Para, de, a

d) Por, em, de.

e) Em, por, a.

a) Diversão  e  trabalho  são  compatível  com
tudo aquilo em que acreditamos.

b) É  necessário  muita  tolerância  com  certos
acontecimentos. 

c) Enviaram  anexo  ao  recebido  daquela
semana os documentos solicitados.

d) Água é bom para saúde.

e) Ela está menas cansada que você.
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Questão 7 - 1,0 ponto 
São palavras antônimas:

Questão 8 - 1,0 ponto 
Algumas  palavras,  em  língua  portuguesa,
possuem  dificuldades  na  escrita,  o  que  acaba
gerando confusão por parte de alguns nativos da
língua  portuguesa.  A  alternativa  a  seguir,  em
que  todas  as  palavras  foram  grafadas  de
maneira correta, é:

Globalização  significa  que  todos  nós
dependemos  uns  dos  outros.  As  distâncias
pouco importam agora. O que acontece em um
lugar pode ter consequências mundiais. Graças
aos  recursos,  instrumentos  técnicos  e
conhecimentos  adquiridos,  nossas  ações
abrangem enormes distâncias  no  espaço e  no
tempo. Por mais localmente limitadas que sejam
nossas intenções, erraríamos se não levássemos
em conta  os  fatores  globais,  pois  eles  podem
decidir o êxito ou o fracasso de nossas ações. O
que fazemos (ou nos abstemos de fazer) pode
influir nas condições de vida (ou de morte) de
gente  que  vive  em  lugares  que  nunca
visitaremos  e  de  gerações  que  jamais
conheceremos.
(Zygmunt  Bauman,  O  desafio  ético  da
globalização, Correio Braziliense, 21/07/2001)

Questão 9 - 1,0 ponto 
De acordo com o texto, o principal objetivo do
autor  pode  ser  expresso  com  um  dos  ditados
populares. Assinale-o:

Questão 10 - 1,0 ponto 
São acentuadas graficamente de acordo com a
mesma regra as palavras:

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 11 - 2,0 pontos 
Considerando a Lei Nº 8.159, de 8 de Janeiro de
1991, - que Dispõe sobre a Política nacional de
arquivos  públicos  e  privados  e  dá  outras
providências,  marque  V  para  as  alternativas
verdadeiras e F para as alternativas falsas:
(     )  Consideram-se  documentos  correntes
aqueles  em  curso  ou  que,  mesmo  sem
movimentação,  constituam objeto  de consultas
frequentes.
(    ) Consideram-se documentos intermediários
os conjuntos de documentos de valor histórico,
probatório e informativo que devem ser
definitivamente preservados.
(    ) A eliminação de documentos produzidos por
instituições  públicas  e  de  caráter  público  será
realizada  mediante  autorização  da  instituição
arquivística pública, na sua específica esfera de
competência.
(    ) Os documentos de valor intermediário são
inalienáveis e imprescritíveis.
A sequencia está correta em:

a) Pavor - Pânico.

b) Pânico - Susto.

c) Dignidade - Indecoro.

d) Dignidade - Integridade.

e) Susto - Horror.

a) Rerpecução.

b) Perturbação.

c) Opnião.

d) Exceço.

e) Obcessão.

a) “Cavalo dado, não se olham os dentes”.

b) “Nem tudo que reluz é ouro”.

c) “Vão-se os anéis, ficam os dedos”.

d) “De grão em grão, a galinha enche o papo”.

e) “Uma andorinha só não faz verão”.

a) “Cenário”, “sequência”, “audiência”.

b) “trás”, “sérias”, “repórteres”.

c) “âncoras”, “alguém”, “há”.

d) “dá”, “há”, “aí”.

e) “Pajé”, “caráter”, “fóssil”.

a) V, V, F, F.

b) V, F, V, F.

c) F, V, F, V.

d) F, F, V, V.

e) V, F, F, V.
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Questão 12 - 2,0 pontos 
Tendo como base a Lei Nº 8.159, de 8 de Janeiro
de 1991 que Dispõe sobre a Política nacional de
arquivos  públicos  e  privados  e  dá  outras
providências  -  leia  as  afirmações  a  seguir  e
marque a opção errada:

Questão 13 - 2,0 pontos 
Na gestão de documentos, um procedimento de
fundamental  importância  é  registrar  o  ciclo  de
vida do documento e o prazo de guarda. Assim
utiliza-se o seguinte instrumento para este fim:

Questão 14 - 2,0 pontos 
Os  arquivos,  em  um  ambiente  de  trabalho,
devem  ser  organizados  e  bem  administrados,
assim tais  ações dependem fundamentalmente
de:

Questão 15 - 2,0 pontos 
A  conservação  compreende  os  cuidados
prestados  aos  documentos  e,  ao  local  de  sua
guarda.  Com  referência  à  conservação  e
restauração de documentos de arquivo, assinale
a opção correta:

Questão 16 - 2,0 pontos 
No  que  se  refere  aos  cuidados  gerais  na
conservação dos documentos arquivístivos deve-
se seguir os seguintes procedimentos, exceto:

a) É  dever  do  Poder  Público  a  gestão
documental  e  a  proteção  especial  a
documentos de arquivos, como instrumento
de  apoio  à  administração,  à  cultura,  ao
desenvolvimento  científico  e  como
elementos de prova e informação.

b) Consideram-se arquivos, para os fins desta
Lei, os conjuntos de documentos produzidos
e recebidos por órgãos públicos, instituições
de caráter público e entidades privadas, em
decorrência  do  exercício  de  atividades
específicas,  bem  como  por  pessoa  física,
qualquer que seja o suporte da informação
ou a natureza dos documentos.

c) Considera-se  gestão  de  documentos  o
conjunto  de  procedimentos  e  operações
técnicas  referentes  à  sua  produção,
tramitação, uso, avaliação e arquivamento
em fase corrente e intermediária, visando a
sua  eliminação  ou  recolhimento  para
guarda permanente.

d) Todos  têm  direito  a  receber  dos  órgãos
públicos  informações  de  seu  interesse
particular ou de interesse coletivo ou geral,
contidas em documentos de arquivos, que
serão prestadas no prazo da lei, sob pena
de  responsabilidade,  ressalvadas  aquelas
cujos sigilo seja imprescindível à segurança
da  sociedade  e  do  Estado,  bem  como  à
inviolabilidade  da  intimidade,  da  vida
privada,  da  honra  e  da  imagem  das
pessoas.

e) Fica  resguardado  o  direito  de  indenização
pelo dano material ou moral decorrente da
violação  do  sigilo,  sem  prejuízo  de  ação
penal, apenas.

a) Guia de Classificação.

b) Tabela de equivalência.

c) Tabela de Temporalidade.

d) Guia de avaliação de documentos.

e) Tabela documental.

a) Espaço  compatível,  recurso  financeiro,
órgão capacitado.

b) Pessoal treinado, layout moderno, gestores
democráticos.

c) Trabalho  em  equipe,  layout  moderno,
gestores democráticos.

d) Métodos e sistemas avançados, acervo de
qualidade, apoio instrumental.

e) Layout moderno, pessoal treinado, sistemas
avançados.

a) A temperatura ideal para conservação dos
documentos  em  um  depósito  de  arquivo
deve ser superior a 24°C.

b) A  desinfecção  é  responsável  por  eliminar
manchas de documentos e de espaços de
guarda.

c) O ar seco é um elemento que beneficia as
condições físicas do papel.

d) A limpeza dos documentos em papel, fase
posterior  à  fumigação,  pode  ser  feita  em
mesas higienizadas ou com um pano macio,
uma escova ou um aspirador.

e) A  desinfestação  consiste  em  mergulhar  o
documento em banho de gelatina ou cola,
aumentando, assim, a resistência das fibras
do papel.

a) Não utilizar fitas adesivas.

b) Umedecer os dedos com saliva ou qualquer
outro líquido.

c) Deve-se  manter  as  mãos  limpas  e  evitar
qualquer  tipo  de  comida  ao  manusear  os
documentos.

d) Não escrever nos documentos.

e) Não dobrar o documento.
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Questão 17 - 2,0 pontos 
Os  agentes  exteriores  que  danificam  os
documentos  podem  ser:  físicos,  químicos  ou
biológicos.  São  exemplos  de  agentes  Físicos,
exceto:

Questão 18 - 2,0 pontos 
A  microfilmagem  é  uma  técnica  que  permite
criar  uma  cópia  do  documento  em  formato
micrográfico (microfilme ou microficha). Marque
a única opção correta no que diz  respeito  aos
benefícios para o uso da microfilmagem.

Questão 19 - 2,0 pontos 
Leia as afirmações abaixo, que dizem respeito à
conservação dos documentos.
I.  A  umidade  e  o  ar  seco  são  fatores  de
enfraquecimento do papel, sendo que a primeira
provoca mofo.
II.  A  luz  artificial  deve  ser  abolida  na  área  de
armazenamento,  por  acelerar  o
desaparecimento das tintas.
III.  A desinfestação e a restauração incluem-se
entre as principais operações de conservação de
documentos.
IV.  A utilização ininterrupta de aparelhos de ar
condicionado,  mantendo  a  temperatura  muito
baixa, destrói as fibras do papel.
São corretas as afirmações:

Questão 20 - 2,0 pontos 
A gestão de documentos engloba, entre outras,
as fases de:

a) Luminosidade.

b) Temperatura.

c) Umidade.

d) Insetos.

e) Microrganismos.

a) O  acesso  é  complicado  e  lento,  o  que
impede  a  sua  utilização  de  forma  mais
eficiente.

b) Com a microfilmagem, há a possibilidade de
falsificação, e não é proporcionado o sigilo
das informações.

c) A  microfilmagem  permite  a  redução  do
espaço  físico  na  guarda  de  documentos,
mas o seu uso ainda é restrito devido a não
aceitação do microfilme como prova legal.

d) A opção pelo  uso da microfilmagem deve
embasar-se apenas no exame dos custos ou
da economia decorrentes de seu emprego.

e) O microfilme de substituição é aquele que
serve  à  preservação  das  informações
contidas  em  documentos  que  são
eliminados, tendo em vista a racionalização
e o aproveitamento de espaço.

a) I e III apenas.

b) III e IV apenas.

c) I, II e III apenas.

d) I, II e IV apenas.

e) I, III e IV apenas.

a) Criação e aquisição.

b) Emulação e migração.

c) Produção e destinação.

d) Conservação e restauração.

e) Gerenciamento e organização.
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FOLHA DE RASCUNHO
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