INTRODUÇÃO À ARQUIVOLOGIA

1ª QUESTÃO
Na terminologia arquivística, a comissão responsável pela análise dos valores primário e secundário dos
documentos de uma instituição é denominada
A) Comissão de avaliação de documentos.
B) Comissão permanente de licitação.
C) Comissão de processamento digital.
D) Comissão da verdade histórica.
E) Comissão de avaliação de desempenho.

2ª QUESTÃO
O princípio central da teoria arquivística que define que arquivos de uma entidade produtora não devem ser
misturados com aqueles de outro produtor e devem ser mantidos em sua ordem original é denominado
A) princípio da custodialidade.
B) princípio da hegemonia.
C) princípio da proveniência.
D) princípio da autenticidade.
E) princípio da pertinência.

3ª QUESTÃO
O instrumento de gestão documental que permite recuperar o contexto de produção dos documentos de
arquivo, agrupando-os de acordo com a estrutura, a função ou o assunto é o
A) plano de descrição.
B) plano de atividades.
C) plano de avaliação.
D) plano de classificação.
E) plano de gestão.

4ª QUESTÃO
A ciência que tem por objeto os diplomas, as cartas e outros documentos oficiais, para determinar sua
autenticidade, sua integridade e a época ou a data em que foram produzidos e que ocupa-se da estrutura
formal dos atos escritos de origem governamental e/ou notarial é denominada
A) Diplomática.
B) Arquivística.
C) Tipologia.
D) Dialética.
E) Paleografia.
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5ª QUESTÃO
Leia os textos lacunados a seguir:
I.

“Consideram-se __________, 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”. (Lei nº 8.159/1991, art. 2º)

II. “Considera-se ______________ o conjunto de procedimentos e operações referentes à sua produção,
tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente”. (Lei nº 8.159/1991, art. 3º)
III. “É dever do ___________ a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivo, como
instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e
informação”. (Lei nº 8.159/1991, art. 1º)
IV. “A ____________ produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização
da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência”. (Lei nº 8.159/1991, art. 9º)
Completam CORRETAMENTE os textos lacunados acima, na ordem sequencial, os termos:
A) I – gestão de documentos; II – arquivos públicos; III – arquivo; IV – avaliação de documentos.
B) I – arquivos públicos; II – avaliação de documentos; III – gestor público; IV – administração de documentos.
C) I – avaliação de documentos; II – descrição de documentos; III – arquivista; IV – gestão de documentos.
D) I – gestão de documentos; II – avaliação de documentos; III – arquivo público; IV – descrição de documentos.
E) I – arquivos; II – gestão de documentos; III – poder público; IV – eliminação de documentos.

6ª QUESTÃO
A descrição arquivística tem como produto obras de referências que identificam, localizam, resumem ou
transcrevem, em diferentes graus e amplitudes, fundos, grupos, séries e peças documentais existentes em um
arquivo permanente, com a finalidade de controle e de acesso ao acervo. Essas obras são denominadas
A) materiais de divulgação.
B) instrumentos de pesquisa.
C) planos de conservação.
D) identificações de fundos.
E) representação temática.

7ª QUESTÃO
Em arquivologia, denomina-se Fundo de Arquivo
A) a instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e a
disponibilização de documentos.
B) a empresa privada responsável pelo custodiamento externo de uma instituição arquivística de economia mista.
C) a instalação onde estão custodiados os acervos arquivísticos.
D) o conjunto de documentos de uma mesma proveniência.
E) o móvel destinado à guarda de documentos.
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8ª QUESTÃO
O método de ordenação utilizado com o estabelecimento de um código numérico para os diversos
títulos e subtítulos de assuntos principais e correlatos é o
A) Duplex.
B) Variadex.
C) Mnemônico.
D) Geográfico.
E) Soudex.

9ª QUESTÃO
A descrição arquivística é o conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e
de conteúdo dos documentos para a elaboração de instrumentos de pesquisa. O instrumento de
pesquisa em que a descrição exaustiva ou parcial de um fundo ou de uma ou mais de suas
subdivisões toma por unidade a peça documental é denominado
A) guia.
B) índice.
C) inventário.
D) coleção.
E) catálogo.

10ª QUESTÃO
“O _______________ foi elaborado pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) do
Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) tendo como base os modelos e padrões internacionais e
considerando as práticas arquivísticas no Brasil, assim como a legislação específica existente. O
documento apresenta-se em duas partes e tem como objetivos orientar a implantação da gestão
arquivística de documentos e especificar os requisitos e os metadados para Sistemas
Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD).”
LACOMBE, Claudia; SILVA, Margareth da. Padrões para Garantir a Preservação e o Acesso aos Documentos Digitais. Acervo, Rio de
Janeiro, v.23, n.2, 2010, p. 120).

Completa, CORRETAMENTE, o texto lacunado acima o termo
A) ICP Brasil.
B) E-Sac Brasil.
C) ISAD (G).
D) e-ARQ Brasil.
E) Interpares Brasil.
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11ª QUESTÃO
Ordene os dossiês pessoais a seguir, obedecendo à numeração que lhes foi atribuída segundo o método
dígito-terminal.
I. 159.577 – Maria Angélida Aquino.
II. 183.733 – Felisberto Aguiar Machado.
III. 483.722 – Antônio Moura de Azeredo.
IV. 2663.552 – Maristela Aquino Xavier Braga.
V. 772.527 – Crespindo Xavier da Silva.
A sequência CORRETA, resultante da aplicação do método dígito-terminal, é:
A) V, IV, I, II, III.
B) III, V, II, IV, I.
C) I, III, IV, V, II.
D) II, I, IV, III, V.
E) II, IV, I, III, V.
12ª QUESTÃO
A Lei nº 12.527/2011 regula o acesso a informações previsto na Constituição Federal de 1988 e é
conhecida como LAI (Lei de Acesso à Informação). Os prazos máximos de restrição de acesso à
informação, segundo a classificação prevista na LAI, e que vigoram a partir da data de produção do
documento, são:
A) classificação ultrassecreta: 50 anos; classificação secreta: 25 anos; classificação confidencial: 15 anos; e
classificação reservada: 10 anos.
B) classificação ultrassecreta: 40 anos; classificação secreta: 30 anos; classificação confidencial: 20 anos; e
classificação reservada: 10 anos.
C) classificação ultrassecreta: 35 anos; classificação secreta: 25 anos; e classificação reservada: 15 anos.
D) classificação ultrassecreta: 30 anos; classificação secreta: 20 anos; e classificação reservada: 10 anos.
E) classificação ultrassecreta: 25 anos; classificação secreta: 15 anos; e classificação reservada: 5 anos.
13ª QUESTÃO
Em arquivologia, o termo datas-limite é compreendido como
A) o intervalo de tempo no qual o poder público, a empresa, ou qualquer interessado, pode invocar a tutela
do Poder Judiciário para fazer valer direito seu que entenda violado.
B) a sucessão de fases por que passam os documentos, desde o momento em que são produzidos até sua
fase de destinação final.
C) o prazo estipulado por metadados com utilização de algoritmos para a utilização de inteligência artificial,
que preconiza a transferência dos documentos para as nuvens, visando à eliminação do suporte físico.
D) a identificação cronológica em que são mencionados os anos de início e término do período abrangido
pelos documentos de uma série, um fundo ou uma coleção.
E) o intervalo de tempo durante o qual o documento produz efeitos administrativos e legais plenos,
cumprindo as finalidades que determinam a produção desse documento.
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14ª QUESTÃO
As relações administrativas refletem-se no conjunto de documentos produzidos por um órgão e/ou instituição.
O principio arquivístico que define que os arquivos espelham a estrutura, as funções e as atividades da
entidade produtora/acumuladora, em suas relações externas e internas, é o
A) Princípio da Pertinência.
B) Princípio da Territorialidade.
C) Princípio da Universalidade.
D) Princípio da Organicidade.
E) Princípio da Reversibilidade.

15ª QUESTÃO
Toda informação registrada em um suporte material e que pode ser utilizada para consulta, prova, estudo e
pesquisa, por comprovar fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem em determinada época
ou lugar, é definida como
A) comunicação.
B) dado.
C) documento.
D) suporte.
E) formato.

16ª QUESTÃO
O processo de descarte de documentos que já tiveram seus prazos de guarda cumpridos é denominado
A) eliminação.
B) arquivamento.
C) remoção.
D) encerramento.
E) descrição.

17ª QUESTÃO
São documentos do gênero textual:
A) disquete, disco rígido e disco óptico.
B) fotografias, gravuras e desenhos.
C) rolo, discos e fitas audiomagnéticas.
D) manuscritos, papéis datilografados e impressos.
E) filmes, fitas e cartão-jaqueta.
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18ª QUESTÃO
São espécies documentais provenientes de atos normativos:
A) tratado, convênio e contrato.
B) decreto, estatuto e portaria.
C) parecer, relatório e despacho.
D) termo, auto de infração e ata.
E) carta, circular e ofício.

19ª QUESTÃO
De acordo com a Teoria das Três Idades, os documentos em curso ou consultados frequentemente,
conservados nos escritórios ou nas repartições que os produziram ou em dependência próxima e de fácil
acesso, são denominados
A) primeira idade ou correntes.
B) segunda idade ou intermediários.
C) terceira idade ou permanentes.
D) segunda idade ou permanentes.
E) terceira idade ou intermediários.

20ª QUESTÃO
A gestão de documentos, instituída pela Lei nº 8.159/1991, pode ser conceitualmente divida em três fases: a
de produção, a de utilização e a de destinação. A fase de utilização refere-se
A) ao ato de elaborar documentos em razão das atividades específicas de um órgão ou setor.
B) à criação dos documentos, devendo ser evitada a produção daqueles não essenciais, diminuindo-se,
assim, o volume a ser manuseado, controlado e eliminado.
C) ao fluxo percorrido pelos documentos, necessário ao cumprimento de sua função administrativa e à sua
guarda após cessamento do trâmite.
D) à fase que envolve as atividades de análise, seleção e fixação de prazos de guarda dos documentos.
E) à fase que caracteriza a seleção e a destinação dos documentos que serão eliminados e dos documentos
que serão preservados.

21ª QUESTÃO
Os arquivos permanentes são constituídos por documentos de valor
A) primário.
B) fiscal.
C) administrativo.
D) jurídico.
E) histórico.
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22ª QUESTÃO
O arquivo intermediário caracteriza-se por armazenar documentos
A) com pequena frequência de uso.
B) relativos ao interesse da pesquisa histórica.
C) originários de valor secundário.
D) passíveis de eliminação.
E) sigilosos e ostensivos.

23ª QUESTÃO
O Plano de Classificação é utilizado durante a atividade de tratamento documental para classificar todo e
qualquer documento produzido e recebido por um órgão. Os três principais métodos de classificação são:
A) funcional, numérico e cronológico.
B) temático, estrutural e cronológico.
C) funcional, por assunto e estrutural.
D) numérico, alfabético e cronológico.
E) organizacional, cronológico e alfabético.

24ª QUESTÃO
O instrumento resultante da etapa de avaliação dos documentos e que determina o prazo de guarda dos
documentos em fase corrente e intermediária, bem como se a destinação final desses documentos será a
eliminação ou a guarda permanente, é denominado
A) Plano de Classificação.
B) Tabela de Temporalidade.
C) Plano de Destinação.
D) Planilha de Avaliação.
E) Lista de Eliminação.

25ª QUESTÃO
Guias, inventários, catálogos, repertórios, índices e edição de fontes são instrumentos para
A) avaliação.
B) descrição.
C) preservação.
D) conservação.
E) controle de qualidade.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir e responda às questões de 26 a 34.
Texto I
1

Governo da Inglaterra proíbe venda de pets

2

Comércio informal e pet shops não poderão comercializar animais com menos de dois meses

3
4
5
6

A Inglaterra tomou um passo importante para ajudar os pets. Na última quarta-feira, 22, o
governo lançou uma proposta para proibir a venda de animais de estimação em pet shops e
comércios informais. Apenas cães e gatos com menos de dois meses serão contemplados
pela novidade, que entra em vigor no dia 1º de outubro no país.

7
8
9

O objetivo da medida é interromper o mercado ilegal de compra e venda de pets, já que
esses animais, em sua maioria, apresentam muitos problemas de saúde porque vivem em
más condições e são forçados a reproduzir inúmeras vezes.

10
11
12
13

Na semana passada, foi aberta uma consulta pública sobre o tema. Caso a proposta tenha
aprovação, a lei pode ficar ainda mais rigorosa e os filhotes de até seis meses não poderão
mais ser vendidos em pet shops - quem quiser um filhotinho, terá de tratar diretamente com
quem tem licença para criar animais ou ir a um centro de gatos e cachorros resgatados.

14 A proposta foi motivada pela história de Lucy, uma cadela da raça Cavalier King Charles
15 Spaniel que foi maltratada e forçada a procriar várias vezes ao ano. Ela não resistiu aos
16 problemas de saúde e morreu em 2016, três anos após ser resgatada.
Disponível
em:
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/comportamento/governo-da-inglaterra-proibe-venda-depets,01855c68dbf251f90993b1dcada9500c5kntxzc0.html. Acesso em: 7 set. 2018. Adaptado.

26ª QUESTÃO
De acordo com o texto:
A) Todos os animais de estimação da Inglaterra estarão protegidos do comércio ilegal a partir de 1º de
outubro.
B) Com o principal objetivo de estimular a adoção de animais domésticos abandonados, a Inglaterra lançou
uma proposta de lei que visa a inibir a venda de inúmeras espécies de cães e gatos.
C) Como a Inglaterra faz parte da rota do tráfico de animais exóticos, um projeto de lei foi criado para
proibir essa triste realidade.
D) Na Inglaterra, há uma proposta de lei para que, a partir de 1º de outubro, cães e gatos com menos de
dois meses sejam proibidos de serem vendidos.
E) A Inglaterra proibiu a venda de animais domésticos e selvagens com o propósito de coibir o tráfico ilegal
desses animais.
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27ª QUESTÃO
Analise as afirmativas a seguir:
I. No título do texto, a expressão “pets” (linha 1), sem nenhum especificador, identifica que a proibição de
venda será referente a todos os animais de estimação, mas, o enunciado “Apenas cães e gatos com
menos de dois meses serão contemplados pela novidade” (linhas 5 e 6) revela que os pets a que o título
se refere são somente cães e gatos com menos de dois meses.
II. No título do texto, a expressão “proíbe” (linha 1) ressalta que uma ação, antes permitida, não será mais
autorizada, mas, na continuação da leitura do texto, o que se noticia de fato não são proibições, mas
recomendações de que os ingleses parem de comprar animais de estimação e passem a adotar cães e
gatos abandonados.
III. Há contradição no texto já que, no primeiro parágrafo, afirma-se que a medida valerá apenas para cães e
gatos de até dois meses (linha 5), mas depois revela-se que, caso a medida seja aprovada, ela valerá
para filhotes de até seis meses (linha 11).
É CORRETO o que se afirma em
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e III, apenas.
E) I, II e III.
28ª QUESTÃO
Considere as sentenças:
I. Governo da Inglaterra proíbe venda de pets (linha 1).
II. Na última quarta-feira, 22, o governo lançou uma proposta para proibir a venda de animais de
estimação em pet shops e comércios informais (linhas 3-5).
É CORRETO o que se afirma em:
A) A informação da sentença (II) é um esclarecimento exato e pontual daquilo que se afirmou na sentença
(I).
B) As informações da sentença (I) ilustram verossimilmente a afirmação da sentença (II).
C) A sentença (I) pressupõe que a lei já teria sido aprovada, mas a sentença (II) revela que se trata apenas
de uma proposta.
D) A informação da sentença (II) é resumida pela sentença (I).
E) A informação apresentada na sentença (II) é uma consequência da informação da sentença (I).
29ª QUESTÃO
O par de palavras, extraídas do texto, em que a segunda é uma retomada anafórica da primeira é:
A) Inglaterra (linha 3) – novidade (linha 6).
B) mercado (linha 7) – licença (linha 13).
C) objetivo (linha 7) – consulta (linha 10).
D) consulta (linha 10) – lei (linha 11).
E) proposta (linha 4) – proposta (linha 14).
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30ª QUESTÃO
No último parágrafo do texto,
A) há destaque para o resultado de determinadas ações (maltratar, forçar, resgatar), e não para o agente
que as promoveu.
B) as ações expressas pelos verbos maltratar, forçar e resgatar são representativas de que nenhum ser
humano tem condições de cuidar de animais.
C) os verbos maltratar, forçar e resgatar, no particípio, indicam que as ações estão em curso e que, somente
por essa razão, estão na voz passiva.
D) as verbos resistir e morrer também estão na voz passiva, porque o sujeito sofreu as ações expressas por
esses verbos.
E) a primeira oração pode ser alterada para “a história de Lucy motivou a proposta”, bem como as demais
orações também podem ser usadas na voz ativa, porque em todas elas o agente da passiva está
plenamente expresso.
31ª QUESTÃO
Em “Caso a proposta tenha aprovação, a lei pode ficar ainda mais rigorosa e os filhotes de até seis meses não
poderão mais ser vendidos em pet shops [...]” (linhas 10-12), o conector “e”
A) adiciona dois enunciados interrogativos, ressaltando uma dúvida.
B) acumula uma série de enunciados, formando um polissíndeto complexo.
C) finaliza um enunciado, tornando implícito o conhecimento necessário para produção de sentido.
D) mantém contato entre dois elementos distintos, marcando uma relação de negação.
E) adiciona dois temas, concorrendo para a progressão temática.
32ª QUESTÃO
Analise as afirmativas a seguir:
I. O termo “esses” (linha 8) refere-se a “mercado ilegal” (linha 7).
II. O termo “quem” (linha 13) refere-se a “pet shops” (linha 12).
III. O termo “que” (linha 15) refere-se a “cadela” (linha 14).
IV. O termo “ela” (linha 15) refere-se a “Lucy” (linha 14).
É CORRETO o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.
E) II e IV, apenas.
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33ª QUESTÃO
Identifique, nos parênteses da Coluna II, as relações de sentido estabelecidas pelos conectivos apenas, e,
já que, porque e caso, nos excertos da Coluna I, extraídos do texto.
COLUNA I

COLUNA II

(1) “Apenas cães e gatos com menos de dois meses serão
contemplados pela novidade [...]” (linhas 5 e 6).

(

) explicação

(2) “[...] vivem em más condições e são forçados a reproduzir
inúmeras vezes [...]” (linha 8 e 9).

(

) condição

(3) “[...] o mercado ilegal de compra e venda de pets, já que esses
animais, em sua maioria, apresentam problemas de saúde [...]”
(linhas 7 e 8).

(

) adição

(4) “[...] apresentam muitos problemas de saúde porque vivem em
más condições [...]” (linhas 8 e 9).

(

) restrição

(5) “Caso a proposta tenha aprovação, a lei pode ficar ainda mais
rigorosa [...]” (linhas 10 e 11).

(

) causa

A sequência numérica CORRETA que preenche os parênteses da Coluna II, de cima para baixo, é:
A) 2, 5, 4, 1, 3.
B) 3, 2, 5, 4, 1.
C) 2, 1, 4, 5, 3.
D) 1, 5, 2, 3, 4.
E) 3, 5, 2, 1, 4.

34ª QUESTÃO
O texto I é
A) uma reportagem que prioriza a narração.
B) uma crônica que valoriza o passado.
C) uma notícia que preza pela informação.
D) um editorial que manifesta uma opinião.
E) uma carta do leitor que apresenta uma reclamação.
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Leia o texto a seguir e responda às questões de 35 a 39.
Texto II

Foto HUMANE SOCIETY/Projeto Esperança Animal (PEA)
Foto:
Disponível em: <http://nadafofo.com>. Acesso em: 28 ago. 2018.

Texto no centro da imagem:
1
2
3
4

Milhões de cães são vendidos nesse esquema cruel por ano no mundo
Somente em São Paulo, são mais de 500 mil provenientes de criadouros clandestinos. Há mais de
280 mil cães, entre machos e fêmeas, mantidos em cativeiro,
cativeiro, para reprodução no mundo. E, ao
ano, mais de 3 milhões sofrem eutanásia.

35ª QUESTÃO
De acordo com o texto,
A) Os animais mantidos em cativeiros clandestinos tornam-se
tornam se psicologicamente abalados.
B) Milhões de cães são submetidos, anualmente, a condições degradantes em cativeiros clandestinos.
C) Diversos animais são submetidos, anualmente, a um “corredor da morte” em cativeiros devidamente
legalizados.
D) O mercado ilegal de animais impede os governos de criarem políticas públicas de salvamento desses
animais.
E) Os cães mantidos em cativeiros são utilizados como matéria-prima
matéria prima pelas indústrias de cosméticos.
36ª QUESTÃO
A respeito de termos empregados no texto, é CORRETO afirmar:
A) A expressão “mais de 500 mil” (linha 2) contradiz a informação anterior “milhões de cães” (linha 1),
possibilitando que o texto perca a credibilidade.
credibilidade
B) O termo “provenientes” (linha 2) pode ser substituído, sem prejuízo para a construção do sentido global
do texto, por “coniventes”.
C) A expressão “esquema
esquema cruel” (linha 1)
1 não engloba o termo “eutanásia” (linha 4).
D) Se o termo “há” (linha 2)) fosse substituído por uma flexão do verbo existir,, a sentença, sem se desviar da
norma padrão da língua portuguesa,
portuguesa seria: “Existe mais de 280 mil cães...”
E) A expressão “machos e fêmeas” (linha 3) reforça que a manutenção de cães em cativeiro, com a
finalidade de reprodução, independe do sofrimento a que foram submetidos.
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37ª QUESTÃO
O texto II é um informe publicitário e insere-se no domínio discursivo
A) literário.
B) jornalístico.
C) histórico.
D) científico.
E) filosófico.

38ª QUESTÃO
É objetivo do texto II
A) influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos à conscientização contra os maus tratos de
animais.
B) questionar o fato de o homem se preocupar com o lucro na venda de pets.
C) facilitar a compra de animais em criadouros clandestinos.
D) defender a importância do conhecimento da realidade de vários animais provenientes de criadouros.
E) definir propostas para a adoção de animais provenientes de criadouros clandestinos.

39ª QUESTÃO
No texto II, a palavra “entre” (linha 3) faz referência a:
A) cães.
B) mundo.
C) criadouro.
D) São Paulo.
E) esquema.

Considere os textos I e II para responder às questões 40 e 41.

40ª QUESTÃO
Os textos I e II
A) complementam-se, porque a temática principal de ambos os textos é a geração de lucro das pet shops.
B) contradizem-se, porque as realidades dos animais de estimação são diferentes na Inglaterra e no Brasil.
C) complementam-se, porque em ambos os textos trata-se da temática das condições insólitas a que animais
de estimação são submetidos para alimentar o comércio desses animais.
D) contradizem-se, porque enquanto a preocupação, na Inglaterra, é com a saúde dos animais, no Brasil, a
preocupação é com a eutanásia.
E) complementam-se, porque em ambos os textos comemora-se a criação de um dispositivo legal que
protege os animais.
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41ª QUESTÃO
As linhas da tabela abaixo são constituídas de três colunas. Na Coluna I há excertos do Texto I, na Coluna
II há excertos do Texto II e na Coluna III há a indicação do tema tratado nesses excertos. Analise cada
linha da tabela e empregue V (verdadeira) e F (falsa) para a indicação temática dos excertos em destaque.
Coluna I

Coluna II

Coluna III

“Comércio informal e pet shops
não
poderão
comercializar
animais com menos de dois
meses” (linha 2).

“Milhões de cães são vendidos nesse
esquema cruel por ano no mundo”
(linha 1).

( ) Venda de animais
de estimação.

“O
objetivo
da
medida
é
interromper o mercado ilegal de
compra e venda de pets [...]” (linha
7).

“Somente em São Paulo, são mais de
500 mil provenientes de criadouros
clandestinos” (linha 2).

( ) Necessidade de leis
mais severas.

“[...]
apresentam
muitos
problemas de saúde porque vivem
em más condições e são forçados
a reproduzir inúmeras vezes”
(linhas 8 e 9).

“Há mais de 280 mil cães, entre
machos e fêmeas, mantidos em
cativeiro, para reprodução no mundo
(linhas 2 e 3)”.

( ) Manutenção de
animais em cativeiro
para fins de reprodução.

“Ela não resistiu aos problemas de
saúde e morreu em 2016 [...]”
(linhas 15 e 16).

“E, ao ano, mais de 3 milhões sofrem
eutanásia” (linhas 3 e 4).

( ) Importância das
clínicas veterinárias.

A sequência CORRETA de (V) e (F) que preenche os parênteses da Coluna III, de cima para baixo, é
A) V, V, F, F.
B) F, F, V, V.
C) F, V, V, F.
D) V, F, V, F.
E) F, V, F, V.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 42 a 44.
Texto III

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/134878-charge.shtml?loggedpaywall#_=_>, em 21 out. 2013. Acesso em: 7 set. 2018.
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42ª QUESTÃO
A análise dos elementos constitutivos do texto III demonstra que a finalidade do texto é
A) informar a respeito de uma pesquisa realizada sobre o uso de animais em laboratórios.
B) expor a opinião de um dos personagens sobre o uso de animais em laboratórios.
C) aconselhar o leitor sobre o não uso de animais em laboratórios.
D) expressar uma opinião crítica do autor do texto sobre o uso de animais em laboratórios.
E) ensinar o leitor como se realiza uma pesquisa com animais em laboratórios.

43ª QUESTÃO
Analise as seguintes afirmativas acerca do texto III:
I. A menção à opinião pública (“saber se a sociedade é contra ou a favor”) é uma referência à pesquisa.
II. As decisões tomadas nos gabinetes de pesquisa sempre cometem erros, porque não levam em
consideração os sentimentos humanos nem a dor e o sofrimento dos animais.
III. O fato de ter um animal “opinando”, no segundo quadro, é uma referência ao fato de que, acerca desse
tema, não se trata apenas de ouvir os seres humanos, mas também de se considerar o bem-estar dos
próprios animais.
É CORRETO o que se afirma em
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e III, apenas.
E) I, II e III.

44ª QUESTÃO
A partir da leitura da charge (texto III), é CORRETO afirmar que o uso de animais em pesquisas de laboratório
é um tema
A) fácil.
B) polêmico.
C) confortável.
D) obsoleto.
E) claro.
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Considere os textos I e III para responder à questão 45.

45ª QUESTÃO
A respeito das relações entre os textos I e III, é CORRETO afirmar:
A) Enquanto o texto I trata dos males da prisão de animais domésticos em cativeiro para fins de reprodução
e consequente venda dos filhotes, o texto III trata dos males da prisão de animais domésticos em
cativeiro para satisfazer interesses de pesquisa.
B) Enquanto o texto I trata dos males da prisão de animais de raça na Inglaterra, que possuem um alto
valor no mercado internacional, o texto III trata dos males da prisão de animais brasileiros, que não
possuem nenhum tipo de valor financeiro para o público nacional.
C) Enquanto o texto I trata dos benefícios da adoção de animais selvagens, que geralmente são subjugados
em relação aos animais domésticos, o texto III trata da pouca importância dos ratos e demais animais
peçonhentos utilizados em pesquisas científicas.
D) Enquanto o texto I trata dos avanços científicos nas pesquisas com animais pela indústria farmacêutica, o
texto III apresenta aspectos importantes relacionados à venda de animais em mercados clandestinos, o
que inviabiliza o trabalho das pet shops.
E) Enquanto o texto I destaca que animais domésticos mantidos em cativeiro, para fins de comercialização,
estão sempre sujeitos a maus-tratos de seus mantenedores, no texto III justifica-se a necessidade de um
tratamento mais ameno aos animais para fins de pesquisa, uma vez que esse tratamento interfere nos
resultados científicos.

Considere os textos II e III para responder à questão 46.

46ª QUESTÃO
Comparando-se o texto II com o texto III, é CORRETO afirmar que
A) a menção a cães aprisionados no texto II complementa a crítica presente no texto III.
B) é inapropriado utilizar o texto II para ilustrar a temática abordada no texto III, tendo em vista que cães
não são utilizados em pesquisas de laboratório.
C) o texto II se referiria diretamente ao texto III, desde que se remetesse a ratos, e não a cães.
D) o texto II justifica o texto III, pois só há aprisionamento de animais com a finalidade de se fazer
pesquisas.
E) o texto II considera somente a situação dos cães nas pesquisas brasileiras, diferentemente do texto III,
que considera todos os animais.
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Leia o texto a seguir e responda às questões de 47 a 49.
Texto IV

Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-tematicas/insumos-agropecuarios/anosanteriores/ibge-populacao-de-animais-de-estimacao-no-brasil-2013-abinpet-79.pdf/view. Acesso em: 9 set. 2018.

47ª QUESTÃO
A partir da leitura do texto IV, é CORRETO afirmar:
A) No Brasil, segue-se uma tendência mundial de serem os cães os animais de estimação mais comuns.
B) Há coincidência entre a ocorrência das diferentes espécies de animais de estimação no Brasil e no mundo,
embora a ordenação dessa ocorrência não seja exatamente a mesma.
C) O objetivo da tabela, organizada pelo IBGE, é enfatizar como os brasileiros possuem muitos animais de
estimação maltratados.
D) Os animais considerados exóticos, por exemplo, aqueles oriundos da região amazônica, são frequentemente
animais de estimação.
E) Os animais de estimação mais adotados no mundo são os cães.
48ª QUESTÃO
Com base no texto, analise as afirmações abaixo, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) No Brasil, em 2013, havia cerca de 52,2 milhões de cães como animais de estimação.
( ) O Brasil está entre os cinco países no mundo que mais possuem animais de estimação.
( ) Os gatos são os animais de estimação mais adotados no Brasil.
A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é:
A) V, V, V.
B) F, V, V.
C) V, V, F.
D) F, V, F.
E) V, F, V.
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49ª QUESTÃO
Conclui-se a partir da comparação entre os dados quantitativos da população de animais de estimação no
Brasil e no mundo que
A) o Brasil se destaca mundialmente em número de cães, gatos e aves canoras e ornamentais como animais
de estimação, ocupando o segundo lugar em ocorrências mundiais.
B) o Brasil se destaca como o maior exportador de animais de estimação no mundo.
C) a maioria dos peixes ornamentais no mundo são provenientes do Brasil.
D) o número de animais de estimação no Brasil é o dobro do número de animais de estimação no mundo.
E) há mais aves no Brasil que no mundo, considerando-se o total dos animais de estimação.

Considere os textos II e IV para responder à questão 50.

50ª QUESTÃO
A partir da leitura dos textos II e IV, é CORRETO afirmar:
A) o texto II trata do esquema cruel a que são submetidos muitos animais domésticos, e o texto IV informa,
em milhões, quantos são os animais de estimação que sofrem no Brasil.
B) o texto IV apresenta índices que evidenciam o quanto os animais domésticos sofrem no Brasil e no
mundo, enquanto o texto II não aborda o sofrimento de animais.
C) o texto IV apresenta índices de ocorrência de animais de estimação no Brasil e no mundo, enquanto o
texto II denuncia o que ocorre com todos esses animais.
D) tanto no texto II quanto no texto IV, pode-se constatar a indignação dos autores desses textos em
relação ao número excessivo de animais de estimação.
E) o texto II e o texto IV se diferem quanto aos propósitos comunicativos, embora ambos tenham como
tema animais de estimação.
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