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Concurso Público
Guaporé/RS
Seriedade e ética: nós
acreditamos nesses valores.

Agente Administrativo
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a substituição ao fiscal.

Caderno de questões • Instruções Gerais

•

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Português
Matemática
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos
Total de questões

•

Nº QUESTÕES
10
10
05
15
40

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 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de
Respostas.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.

•

Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

•

Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

•

A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no
ato da entrega do material na mesa do fiscal.

•

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.

Boa Prova!
Nº de inscrição

Nome do(a) Candidato(a)



Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

PORTUGUÊS
Músico toca saxofone enquanto seu cérebro é operado
Dan Fabbio é um professor de música dos
Estados Unidos que tinha um tumor no cérebro. Esse
tumor ficava justamente em uma área responsável pelas
atividades musicais – o que significa que a sua retirada
poderia comprometer seu trabalho (que também era sua
paixão) para sempre.
“Remover um tumor cerebral pode ter
consequências significativas dependendo de sua
localização. Tanto o tumor em si quanto a operação para
removê-lo podem causar danos ao tecido e comprometer
a comunicação entre diferentes partes do cérebro”,
explicou o ______________ Web Pilcher, da Universidade
de Rochester, em uma matéria publicada pelo site
Futurity.org.
Numa tentativa de reduzir os danos nas cirurgias,
Pilcher e o professor Brad Mahon, da mesma
universidade,
desenvolveram
um
programa
de
mapeamento cerebral. Segundo Mahon, o cérebro de todo
mundo é organizado mais ou menos da mesma forma,
mas a localização particular de certas funções pode variar
alguns centímetros de uma pessoa para outra – daí a
importância desse mapeamento personalizado.
Para identificar as áreas importantes para o
processamento de música e linguagem no cérebro de
Fabbio, os pesquisadores desenvolveram certos testes.
Por exemplo, enquanto monitoravam sua atividade
cerebral usando imagem por ressonância magnética,
colocavam uma música para tocar e pediam que ele
cantarolasse as melodias. Eles também fizeram testes
envolvendo identificar objetos e repetir frases.
Usando essas informações, criaram um mapa 3D
______________ para guiá-los na cirurgia. Mas não foi só
isso: a cirurgia foi feita com Fabbio acordado para que
pudessem testar se suas habilidades permaneceriam
intactas. Ele novamente teve de cantarolar reproduzindo
as melodias que eram tocadas na sala de cirurgia – a
diferença era que desta vez seu cérebro estava exposto.
Mais para o final do procedimento, Fabbio fez o
impensável: tocou seu saxofone deitado na mesa de
cirurgia, com o cérebro ainda exposto. É claro que
cuidados foram tomados: ele não podia ficar fazendo
força, por exemplo, então tocou uma música que permitia
sopros mais curtos.
Os dados obtidos com esse caso ajudaram os
pesquisadores a definirem com mais precisão a relação
entre as diferentes áreas cerebrais responsáveis pela
música e pelo processamento da linguagem – e o
procedimento como um todo, inédito, abriu um precedente
importantíssimo.
No fim, quando Fabbio tocou o saxofone, todo
mundo ficou emocionado. Suas habilidades musicais
permaneceram intactas.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) neuro cirurgião - super detalhado
b) neurocirurgião - super-detalhado
c) neuro-cirurgião - super-detalhado
d) neurocirurgião - superdetalhado

2) Com base no texto, analisar os itens abaixo:
I - Os médicos descobriram, através do procedimento ao
qual o professor foi exposto, que a área do cérebro
responsável pela música é distinta da responsável pelo
processamento da linguagem.
II - O mapeamento do cérebro antes de ser submetido a
uma cirurgia é importante porque a forma como ele é
organizado varia muito de pessoa a pessoa.
III - Mesmo tendo tido seu cérebro exposto durante a
cirurgia para a retirada do tumor, Dan Fabbio não
sofreu qualquer comprometimento de suas habilidades
musicais.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente o item III.
d) Somente os itens II e III.

3) Em “Mas não foi só isso: a cirurgia foi feita...”, a
conjunção sublinhada NÃO possui o mesmo sentido que:
a) Porém.
b) Todavia.
c) Portanto.
d) Contudo.

4) Em relação às classes de palavras, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Nos trechos “... os pesquisadores desenvolveram
certos testes.” e “... comprometer a comunicação entre
diferentes partes do cérebro”, as palavras sublinhadas
são da mesma classe gramatical.
(---) Ao se retirar o acento agudo da palavra “música”, ela
muda de classe gramatical.
a) C - E.
b) C - C.
c) E - E.
d) E - C.

https://super.abril.com.br/blog/como-pessoas-funcionam... - adaptado.
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5) Com relação à regência nominal, assinalar a alternativa
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:
Estava propenso ___ vender a estátua constituída ___
mármore.

10) Em relação à substituição do elemento sublinhado
pelo pronome correspondente, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Pedi ao atendente a conta. / Pedi-lhe.
(---) Façam os ajustes necessários. / Façam-os.

a) em - por
b) a - com
c) em - de
d) a - de

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

6) Quanto à formação de palavras, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

11) Analisar os itens abaixo:

(---) “Alcance” é formada por derivação regressiva.
(---) “Desabafo” é formada por derivação prefixal.
a) E - E.
b) E - C.
c) C - E.
d) C - C.

7) Assinalar a alternativa que
INCORREÇÃO quanto à ortografia:

apresenta

MATEMÁTICA

uma

a) Sempre procurou trabalhar com extrema excelência em
tudo o que fazia.
b) Para os sócios, era imprescindível que controlassem a
repercussão do ocorrido.
c) O candidato fez um discurso audacioso e suscinto, o
que foi uma exceção à regra.
d) Ingressar em uma universidade de prestígio como
aquela sempre fora um grande privilégio.

I - As palavras “QUATORZE” e “DEZENOVE” possuem a
mesma quantidade de anagramas.
II - Com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6 é possível formar 120
números naturais utilizando quatro algarismos distintos.
III - De um grupo composto de 6 Agentes Administrativos
e 5 Fiscais Sanitários é possível formar 150 comissões
diferentes compostas por 4 Agentes Administrativos e 3
Fiscais Sanitários.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

8) Considerando-se a regência dos verbos, assinalar a
alternativa que preenche as lacunas abaixo, CORRETA e
respectivamente:
As regras ______ você deve obedecer estão escritas no
mural da instituição. Conte-me se você se aborrecer
______ algo.
a) a que - com
b) que - com
c) de que - por
d) que - por

9) De acordo com as normas de concordância, numerar a
2ª coluna de acordo com a 1ª de forma a preencher as
lacunas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(1) só
(2) sós

12) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:
Considerando-se o capital inicial de R$ 4.000,00 aplicado
no regime de juros ___________ de 5% ao mês, durante
dois anos, o valor do(s) ___________ será igual a
R$ 8.800,00.
a) simples - juros
b) composto - juros
c) simples - montante
d) composto - montante

(---) Na verdade, o professor até preferia ler a ___.
(---) Olhando pela janela, viu que a garota estava ___.
(---) Perceberam que, ___, não conseguiriam terminar a
tarefa em tempo.
a) 1 - 2 - 1.
b) 1 - 1 - 2.
c) 2 - 2 - 1.
d) 2 - 1 - 2.
www.objetivas.com.br
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13) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) Certo produto com preço de custo de R$ 360,00 é
vendido pelo valor de R$ 540,00. Sendo assim, a taxa
de lucro sobre o preço de custo é igual a 50%.
(---) Certo produto vendido pelo valor de R$ 400,00 deverá
ter três aumentos sucessivos de 5% cada. Sendo
assim, passará a ser vendido pelo valor de R$ 463,50.
a) C - E.
b) E - C.
c) E - E.
d) C - C.

18) O valor de R$ 9.000,00 foi dividido de modo
inversamente proporcional à quantidade de dias de férias
que Antônio, Bruno e Carlos tiraram no mês de setembro
de 2017. Sabendo-se que Antônio tirou 15 dias de férias;
Bruno, 20; e Carlos, 30, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Antônio recebeu R$ 5.000,00 e Bruno R$ 4.000,00.
b) Carlos recebeu R$ 2.500,00 e Antônio R$ 6.000,00.
c) Bruno recebeu R$ 3.000,00 e Carlos R$ 2.000,00.
d) Antônio recebeu R$ 4.000,00 e Carlos R$ 3.000,00.

RASCUNHO

14) Assinalar a alternativa que apresenta a capacidade
máxima de armazenamento de um copo no formato de
cilindro reto com 3cm de raio e 15cm de altura:
(usar π = 3,14 )
a) 395,4mL
b) 423,9mL
c) 526,6mL
d) 618,2mL
15) Certa pesquisa realizada com 500 clientes de certa
companhia de viagens, com objetivo de identificar se seus
clientes conheciam ou não as cidades de Londres e Paris,
obteve como resultado que 395 clientes conheciam a
cidade de Londres, 205 clientes conheciam a cidade de
Paris e 125 conheciam ambas as cidades. Com base
nessas informações, ao todo, quantos clientes não
conheciam nenhuma das duas cidades?
a) 35
b) 15
c) 45
d) 25
16) Em certa loja de vestuário, com o valor de
R$ 1.000,00 é possível comprar 9 camisas, 5 calças e 4
bermudas; ou 6 camisas, 4 calças e 9 bermudas; ou 5
camisas, 7 calças e 9 bermudas, sem haver troco nem
descontos. Considerando-se que nessa loja todas as
camisas possuem o mesmo valor, assim como as calças e
as bermudas, mas as camisas, as calças e as bermudas
possuem valores diferentes, é CORRETO afirmar que o
preço de cada camisa é de:
a) R$ 75,00
b) R$ 80,00
c) R$ 85,00
d) R$ 90,00
17) A quantidade de vendas de ingressos para
determinado show cresceu em progressão aritmética nos
primeiros 15 dias de vendas, de modo que no primeiro dia
foram vendidos 26 ingressos e no 15º dia, 124 ingressos.
Ao todo, quantos ingressos foram vendidos no 10º dia de
vendas?
a) 85
b) 89
c) 92
d) 96
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19) Certo processo avaliativo é composto por 3 questões,
sendo que cada questão possui apenas duas alternativas.
Qual a probabilidade de certo candidato não conseguir
resolver as questões, marcar ao acaso qualquer uma das
duas alternativas e acertar todas as 3 questões?
a) 9%
b) 12,5%
c) 15%
d) 18,5%

21) Sobre tipos de periféricos de um computador, analisar
os itens abaixo:
I - A impressora permite a edição de arquivos de texto.
II - Dependendo das configurações de um computador, é
possível utilizar várias telas ao mesmo tempo.
III - Alguns comandos de teclado também estão presentes
no botão direito do mouse.
IV - É possível adaptar uma antena Wi-Fi em um
computador desktop.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.
22) São exemplos de hardware:

 1 2
5 
20) Considerando-se as matrizes A = 
 e B =  ,
3 4
6 
assinalar a alternativa que apresenta o resultado para
A x B:
17 
a) A x B =  
39

a) Placa mãe - processador.
b) Memória - antivírus.
c) Mouse - pacote Office.
d) Sistema operacional - caixas de som.
23) Considerando-se o Windows 7, qual o atalho de
teclado que permite editar o nome de um arquivo, quando
este estiver selecionado pelo mouse?
a) F2
b) Delete
c) Enter
d) F5

 5 10 
b) A x B = 

18 24
15 
c) A x B =  
42

24) Analisar a sentença abaixo:
É possível renomear arquivos de texto no Word 2007,
mesmo que estejam abertos, ou seja, em utilização pelo
usuário (1ª parte). A exclusão de uma célula que contenha
fórmulas no Excel 2007 não altera quaisquer resultados
posteriores da planilha (2ª parte).

 5 15
d) A x B = 

10 18

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
25) De acordo com a CERT.BR., sobre Spam, analisar os
itens abaixo:
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.
www.objetivas.com.br

I - Não é responsável pela propagação de códigos
maliciosos, disseminação de golpes e venda ilegal de
produtos.
II - É o termo usado para se referir aos e-mails não
solicitados, que geralmente são enviados para um
grande número de pessoas.
III - Quando possui conteúdo exclusivamente comercial,
também é referenciado como UCE (Unsolicited
Commercial E-mail).
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
Conhecimentos Gerais
26) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) Os direitos e deveres são elementos distintos, devem
ser tratados separadamente. Nossas obrigações em
nada interferem no exercício de direito alheio.
(---) Cidadão é aquele que se identifica culturalmente
como parte de um território, usufrui dos direitos e
cumpre os deveres estabelecidos em lei.
(---) Exercer a cidadania é ter consciência de suas
obrigações e lutar para que o que é justo e correto
seja colocado em prática.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
Legislação e Conhecimentos Específicos
27) De acordo com a Constituição Federal, são privativos
de brasileiro nato os seguintes cargos, EXCETO:
a) Presidente da República.
b) Vice-Presidente da República.
c) Prefeito.
d) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

28) Considerando-se a Lei Orgânica do Município,
analisar a sentença abaixo:
É vedado ao Município a oferta de incentivos fiscais para
estimular as empresas à absorção de mão de obra dos
deficientes físicos, sensoriais e mentais (1ª parte). O
planejamento municipal deve orientar-se por alguns
princípios básicos, dentre eles, os princípios da
democracia e transparência no acesso às informações
disponíveis e eficiência na utilização dos recursos
financeiros, técnicos e humanos disponíveis (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.
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29) Em conformidade com a Lei nº 3.004/2009 - Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) Na reintegração, reintegrado o servidor e não existindo
vaga, aquele que houver ocupado o cargo será
reconduzido ao cargo de origem, com direito à
indenização.
b) É facultado ao servidor efetivo do Município, quando
nomeado para o exercício de cargo em comissão, optar
pela designação para o exercício da função gratificada
correspondente.
c) A gratificação natalina deverá ser paga aos servidores
até o dia dez do mês de dezembro de cada ano.
d) Os adicionais de insalubridade, penosidade e
periculosidade são acumuláveis.

30) Acerca dos adicionais de insalubridade, penosidade e
periculosidade, conforme disposto na Lei nº 3.004/2009 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:
(---) O laudo pericial que atesta se o ambiente de trabalho
é insalubre, ou cuja atividade desenvolvida é perigosa
ou penosa, deverá ser realizado por Médico ou
Engenheiro do Trabalho.
(---) O direito ao adicional de insalubridade, penosidade ou
periculosidade cessará com a eliminação das
condições ou dos riscos que deram causa a sua
concessão.
a) C - E.
b) E - C.
c) E - E.
d) C - C.

31) Em conformidade com as disposições expressas na
Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa,
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à
autoridade administrativa responsável pelo inquérito
representar
ao
________________,
para
a
indisponibilidade dos bens do indiciado.
a) Ministério da Justiça
b) Congresso Nacional
c) Ministério Público
d) Tribunal de Justiça
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32) Considerando-se a Lei nº 8.666/1993, que institui
normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

34) Em conformidade com a Lei nº 12.527/2011, que
regula o acesso a informações, o acesso à informação
NÃO compreende o direito de obter:

(---) Nenhuma compra será feita sem a adequada
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos
orçamentários para seu pagamento, sob pena de
nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver
dado causa.
(---) Na concorrência para a venda de bens imóveis, a
fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do
recolhimento de quantia correspondente a 2% da
avaliação.

a) Orientação sobre os procedimentos para a consecução
de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser
encontrada ou obtida a informação almejada.
b) Informação contida em registros ou documentos,
produzidos ou acumulados por seus órgãos ou
entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos.
c) Informações referentes a projetos de pesquisa e
desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado.
d) Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada.

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

35) Em conformidade com ALEXANDRINO e PAULO,
acerca do princípio da publicidade, analisar os itens
abaixo:

33) Em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, a fase
externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados. Quanto às regras dessa fase, analisar os
itens abaixo:

I - A publicidade não está ligada à validade do ato, mas à
sua eficácia, isto é, enquanto não publicado, o ato não
está apto a produzir efeitos.
II - Uma de suas acepções diz respeito à exigência de
transparência da atuação administrativa.

I - No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais alto
e os das ofertas com preços até 10% menores àquelas
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a
proclamação do vencedor.
II - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregão é
cancelado, não podendo o pregoeiro examinar as
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes.
III - Para o julgamento e classificação das propostas, será
adotado o critério de menor preço, observados os
prazos máximos para fornecimento, as especificações
técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade definidos no edital.

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.

36) Segundo DI PIETRO, os favores fiscais que estimulem
atividades consideradas particularmente benéficas ao
progresso material do país são:
a) Da polícia administrativa.
b) Do serviço público.
c) De intervenção.
d) De fomento.

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

37) Na concepção de ALEXANDRINO e PAULO, a
prestação indireta de serviços públicos é aquela realizada
por:
a) Particulares mediante delegação.
b) Autarquia.
c) Empresa pública.
d) Sociedade de economia mista.
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38) Segundo o Manual de Redação da Presidência da
República, a redação oficial caracteriza-se pela:
a) Complexidade.
b) Impessoalidade.
c) Informalidade.
d) Incongruência.

39) De acordo com o Manual de Redação da Presidência
da República, analisar os itens abaixo:
I - Deve-se empregar Vossa Excelência para as seguintes
autoridades, entre outras: Prefeitos Municipais,
Embaixadores, Presidente da República e Ministro do
Tribunal de Contas da União.
II - O vocativo a ser empregado em comunicações
dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo
Senhor, seguido do cargo respectivo, por exemplo:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
III - Em comunicações oficiais, é permitido o uso do
tratamento Digníssimo.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

40) Em conformidade com MEDEIROS e HERNANDES,
assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Existem três espécies de arquivos públicos: correntes,
temporários e permanentes.
b) Considera-se sistema de arquivamento indireto aquele
em que o arquivo pode ser consultado diretamente,
sem necessidade de recorrer a um índice. Nesse
sistema, inclui-se, principalmente, o método alfabético
de arquivamento e suas variações.
c) No que se refere à frequência do uso ou consulta,
existem três tipos de arquivos: arquivo ativo, arquivo
inativo e arquivo morto.
d) O arquivo deve ser organizado de forma que
proporcione condições de segurança, precisão,
simplicidade, flexibilidade e acesso.
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