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• Nas questões de 1 a 80, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões 1 e 2

Falei de esquisitices. Aqui está uma, que prova ao1

mesmo tempo a capacidade política deste povo e a grande

observação dos seus legisladores. Refiro-me ao processo

eleitoral. Assisti a uma eleição que aqui se fez em fins de4

novembro. Como em toda a parte, este povo andou em busca

da verdade eleitoral. Reformou muito e sempre; esbarrava-se,

porém, diante de vícios e paixões, que as leis não podem7

eliminar. Vários processos foram experimentados, todos

deixados ao cabo de alguns anos. É curioso que alguns deles

coincidissem com os nossos de um e de outro mundo. Os10

males não eram gerais, mas eram grandes. Havia eleições

boas e pacíficas, mas a violência, a corrupção e a fraude

inutilizavam em algumas partes as leis e os esforços leais dos13

governos. Votos vendidos, votos inventados, votos destruídos,

era difícil alcançar que todas as eleições fossem puras e

seguras. Para a violência havia aqui uma classe de homens,16

felizmente extinta, a que chamam pela língua do país,

kapangas ou kapengas. Eram esbirros particulares,

assalariados para amedrontar os eleitores e, quando fosse19

preciso, quebrar as urnas e as cabeças. Às vezes quebravam

só as cabeças e metiam nas urnas maços de cédulas. Estas

cédulas eram depois apuradas com as outras, pela razão22

especiosa de que mais valia atribuir a um candidato algum

pequeno saldo de votos que tirar-lhe os que deveras lhe foram

dados pela vontade soberana do país. A corrupção era menor25

que a fraude; mas a fraude tinha todas as formas. Enfim,

muitos eleitores, tomados de susto ou de descrença, não

acudiam às urnas.28

Machado de Assis. A semana. Obra completa, v. III.

Rio de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 757.

QUESTÃO 1

Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

A Após o termo “uma” (R.1), subentende-se a elipse da palavra

esquisitice.

B Caso a expressão “aqui se fez” (R.4) seja substituída por aqui

foi feita, prejudica-se a correção gramatical do período.

C Em “esbarrava-se” (R.6), o termo “se” indica indeterminação

do sujeito.

D O emprego da vírgula após “paixões” (R.7) justifica-se porque

a oração subseqüente é explicativa.

QUESTÃO 2

De acordo com o texto, julgue os itens a seguir.

I A reiteração da palavra “votos” (R.14) confere ênfase à idéia

apresentada no período.

II Pelos sentidos do texto, conclui-se que a palavra “esbirros”

(R.18) está sendo empregada com o mesmo significado que

tem atualmente a palavra capanga.

III A expressão “lhe foram dados” (R.24-25) pode, sem prejuízo

para a correção gramatical do período, ser substituída por

foram dados a ele.

IV A palavra “corrupção” (R.25) está sendo empregada como

sinônima de “fraude” (R.26).

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.

QUESTÃO 3

Assinale a opção que apresenta erro de pontuação.

A Pela primeira vez, a população de Belo Horizonte vai poder

escolher, por meio da Internet, as obras que serão executadas

na cidade. Disponível no período de 1.º a 30 de novembro, a

nova modalidade, conhecida por Orçamento Participativo

Digital, tem parceria entre a Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte (PBH) e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas

Gerais (TRE-MG).

B O novo sistema baseia-se em dados fornecidos pelo TRE-MG

à PBH (quantitativo de eleitores, número do título de eleitor

etc.), e foi solicitado pelo prefeito de BH, Fernando Pimentel,

há cerca de seis meses, ao então presidente da instituição,

Armando Pinheiro Lago.

C O voto via Internet será permitido apenas para aqueles com

domicílio eleitoral na capital (aproximadamente 1,7 milhão de

pessoas), que poderão decidir pelo conjunto de nove obras

(quatro em cada regional) que serão feitas no município em

um prazo máximo de dois anos.

D Para votar, o cidadão deve entrar no sítio da PBH. Quem não

tiver acesso à Internet em casa pode ir até um dos 175 postos

públicos montados, pela PBH onde haverá monitores para

ajudar aqueles que não estão acostumados a lidar com

computador.

Opções adaptadas. Internet: <www.tse.gov.br>.
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QUESTÃO 4

O diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Athayde
Fontoura Filho, reafirmou que a urna eletrônica apresenta risco zero de
fraude e que a segurança pode ser aferida por meio da votação paralela,
realizada no dia da eleição, concomitantemente ao pleito oficial.

Assinale a opção que não representa continuação coesa e coerente para
o trecho acima.

A Porquanto, no período entre o primeiro e o segundo turno das
eleições, o TSE tradicionalmente aproveita para verificar e corrigir
as urnas de locais em que foram verificados problemas.

B Athayde Fontoura destacou que, nos estados em que a eleição for
só para presidente da República, o tempo de votação deverá ser de
apenas 10 segundos. Nos estados onde houver eleição também para
governador, o TSE estima que cada pessoa leve, em média, 20
segundos para votar.

C Também lembrou a estimativa de que 90% dos votos de todo o país
para presidente da República estarão totalizados até às 22 h de
domingo. Segundo o diretor, até a meia-noite do mesmo dia, 99%
dos votos devem estar totalizados.

D O diretor-geral informou ainda que seis estados pediram ao TSE
tropas federais para garantir a segurança do segundo turno das
eleições. De acordo com ele, no total, 120 municípios do
Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Tocantins e Pará
receberão reforço na segurança.

Opções adaptadas. Internet: <www.tse.gov.br>.

Texto para as questões 5 e 6

Caro eleitor,

Nos últimos meses, a campanha política mobilizou1

vivamente os brasileiros. No primeiro turno, foram alcançadas
marcas extraordinárias: além do alto índice de comparecimento às
urnas e de uma irrepreensível votação, em que tudo aconteceu de4

forma tranqüila e organizada, a apuração dos resultados foi rápida
e segura, o que coloca o Brasil como modelo nessa área.

Amanhã serão definidos os nomes do presidente da7

República e dos governadores de alguns estados. O país, mais do
que nunca, conta com você.

Democracia é algo que lhe diz respeito e que se aperfeiçoa10

no dia-a-dia. É como uma construção bem-preparada, erguida sobre
fortes alicerces. Esses alicerces são exatamente os votos de todos
os cidadãos. Quanto mais fiel você for no exercício do direito de13

definir os representantes, mais sólidas serão as bases da nossa
democracia. Por isso, é essencial que você valorize essa escolha,
elegendo, de modo consciente, o candidato que julgar com mais16

condições para conduzir os destinos do país e de seu estado.
Você estará determinando o Brasil que teremos nos

próximos quatro anos. Estará definindo o amanhã, o seu próprio19

bem-estar e de sua família, o crescimento geral, a melhoria do
emprego, da habitação, da saúde e segurança públicas, do
transporte, o preço dos alimentos. O momento é decisivo e em suas22

mãos — entenda bem, em suas mãos — está depositada a confiança
em dias felizes.

Compareça, participe. Não se omita, não transfira a outros25

uma escolha que é sua. Pense e vote com a firmeza de quem sabe
o que está fazendo, com a responsabilidade de quem realmente
compreende a importância de sua atitude para o progresso da nação28

brasileira. Esta é a melhor contribuição que você poderá dar a sua
Pátria.

Ministro Marco Aurélio de Mello. Pronunciamento

oficial. Internet: <www.tse.gov.br> (com adaptações).

QUESTÃO 5

Em relação ao texto, assinale a opção correta.

A Considerando-se o gênero textual, é correto afirmar que
o emprego de “você”, no decorrer do texto, indica um
interlocutor único.

B Na linha 3, a substituição do sinal de dois-pontos por
ponto final e o emprego de inicial maiúscula em “além”
provocam truncamento sintático, o que prejudica a
coerência do texto.

C A expressão “nessa área” (R.6) retoma a idéia implícita,

no parágrafo, de processo eleitoral.
D A substituição da expressão “serão definidos” (R.7) por

definir-se-ão garante a correção gramatical do período.

QUESTÃO 6

Assinale a opção em que a substituição sugerida prejudica
a correção gramatical do texto.

A “lhe diz respeito” (R.10) por diz respeito a você

B “se aperfeiçoa” (R.10) por é aperfeiçoado

C “no exercício do” (R.13) por ao exercitarem o 

D “serão” (R.14) por vão ser

QUESTÃO 7

A ética é o dia-a-dia de uma sociedade. Sociedades
não existem no abstrato: elas precisam de alguma espécie de
cimento que mantenha as suas peças bem-ajustadas e
sólidas. Antigamente, esse cimento era fornecido pelos
valores religiosos. Uma das diferenças entre o Ocidente
moderno e os países islâmicos é que lá o cimento continua
a ser religioso; enquanto aqui, chegou-se à conclusão de que
era melhor laicizar a política, deixando as crenças para a
consciência ou a convicção de cada um.

E assim, o que nos mantém unidos em torno deste ou
daquele projeto político é a idéia — concreta ou difusa —
de uma ética; de um tipo de comportamento que preste
homenagem a certos princípios. Esses princípios poderiam
ser resumidos em um só: o da coisa pública.

O Globo, 30/11/2006, p. 6 (com adaptações).

Em relação às idéias do texto acima, assinale a opção
correta.

A O cimento que mantém a sociedade ocidental
bem-ajustada e sólida são os valores religiosos.

B Os países islâmicos laicizaram a política em busca de
um princípio ético.

C O princípio da coisa pública resume os princípios a que
uma ética que embasa um projeto político presta
homenagem.

D Os países islâmicos relegam as crenças à consciência ou
à convicção de cada um.
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QUESTÃO 8

O terreno da ética é o próprio chão onde estão
fincadas as bases de uma sociedade. Essa construção é feita
todos os dias. Há algo de imaterial em todos os edifícios
políticos. Eles não estão aí por obra divina. Precisam ser
reforçados permanentemente, por meio de atos
significativos em que as pessoas reconheçam o interesse
público. É isso que mantém a ordem pública, e não somente,
nem, sobretudo, a força policial. Se as pessoas deixam de
acreditar em uma ética subjacente ao dia-a-dia em um
código de conduta que rege a ação dos políticos, pode-se
prever que todo o edifício da sociedade estará ameaçado.

O Globo, 30/11/2006, p. 6 (com adaptações).

Acerca das relações lógico-sintáticas textuais, as opções
seguintes apresentam propostas de associação, mediante o
emprego de conjunção, entre períodos sintáticos do texto
acima. Assinale a opção que apresenta proposta de
associação incorreta.

período conjunção período

A primeiro e segundo

B terceiro entretanto quarto

C quarto conquanto quinto

D quinto já que sexto

QUESTÃO 9

Assinale a opção que apresenta fragmento de texto
gramaticalmente correto.

A O presidente do TSE, Marco Aurélio de Mello, atribuiu
ao “aprimoramento” do processo eleitoral eletrônico a
velocidade da totalização dos votos. Nesta última
eleição, o TSE bateu o recorde histórico, alcançando a
totalização de 90% dos votos às 19 h. Às 21 h 15 min,
já haviam sido apuradas 99% das urnas.

B “Estamos num caminho certo, no caminho que consagra
o sistema que preserva, acima de tudo, a vontade do
eleitor”, destacou. O presidente lembrou de que a
expectativa inicial era de chegar ao patamar de 90% dos
votos totalizados em todo o país às 22 horas, mas o
índice foi alcançado às 19 h 30 min.

C O presidente do TSE avaliou que o sistema de votação
brasileiro é “satisfatório”, tendo sido preservado a
vontade do eleitor. Marco Aurélio ponderou que, diante
da agilidade na apuração dos votos, a antecipação do
resultado final em todo o país não é o mais importante
no momento.

D Ao responder uma questão sobre os resultados
apontados na apuração do segundo turno presidencial,
o ministro Marco Aurélio considerou que, “sem dúvida
alguma, a diferença maior de votos resulta por
legitimidade para o candidato eleito”. O ministro Marco
Aurélio congratulou aos eleitores brasileiros que, mais
uma vez, compareceram às urnas para exercer “esse
direito inerente à cidadania, que é o direito de escolher
os representantes”.

Opções adaptadas. Internet: <www.tse.gov.br>.

QUESTÃO 10

Um fator a ser revisto no MERCOSUL é o foco: não adianta1

debater uma agenda mirabolante, com 40 ou 50 temas. É preciso
focar as ações de modo pragmático, com as seguintes prioridades:
concluir a união aduaneira; eliminar barreiras jurídicas e4

monetárias; facilitar os negócios entre as empresas dos países-
membros e obter financiamentos em nome do bloco no Banco
Mundial, para ampliar a infra-estrutura regional, o que até agora7

sequer foi pleiteado. As questões alfandegária e fitossanitária
devem ser harmonizadas o mais rapidamente possível, pois não
haverá bloco econômico viável enquanto houver entrave no10

intercâmbio entre os Estados-membros. Finalmente, é preciso
considerar que, no mundo globalizado, as relações externas afetam
o cotidiano das empresas e das pessoas. O atual impasse no13

MERCOSUL só será superado se os empresários se organizarem na
defesa de seus interesses e direitos, por meio da informação e da
mobilização da sociedade sobre as implicações internas das16

decisões tomadas em fóruns internacionais.
Abram Szajman. O Globo, 26/11/2006 (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.

A Na linha 1, a substituição do sinal de dois-pontos por ponto final,
com a modificação de inicial minúscula para maiúscula na palavra
“não”, prejudica a correção gramatical do texto.

B O emprego de sinal de ponto-e-vírgula (R.4-5) justifica-se por isolar
elementos de uma enumeração.

C Na linha 7, o termo “o que” retoma o antecedente “ampliar a infra-
estrutura regional”.

D O vocábulo “se” (R.14) exerce a mesma função sintática em ambas
as ocorrências.

Texto para as questões 11 e 12

A figura acima mostra uma janela do Windows Explorer, executado em
um computador que usa o Windows XP como sistema operacional.

QUESTÃO 11

Com relação à figura, ao Windows Explorer e ao Windows XP,
assinale a opção correta.

A Ao se clicar o símbolo , imediatamente à esquerda do ícone
, abre-se uma janela cuja função é a de

formatar o disquete.
B Ao final da seguinte seqüência de ações, o ícone

estará selecionado: clicar o ícone ; clicar

. 
C Ao se clicar o ícone  e, em seguida, clicar ,

à esquerda de , a pasta Documentos Antigos será apagada.
D Ao se clicar o ícone  e, em seguida, se clicar o menu

, será exibida uma lista de opções, incluindo a opção Abrir,
que permite abrir o arquivo Dados Eleição.
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QUESTÃO 12

Ainda com relação à janela do Windows Explorer, assinale a opção que
contém um procedimento que permite mover o arquivo  para
dentro da pasta .

A Aplicar um clique duplo no ícone , o que faz surgir uma
lista com diversos comandos; na lista de comandos, clicar Copiar;
abrir, de alguma forma, a pasta ; pressionar

simultaneamente as teclas � e �.
B Com o botão direito do mouse, clicar o ícone ; na lista de

opções que surge, clicar Recortar; aplicar um duplo clique na pasta
; clicar o menu  e, na lista que surge em

decorrência dessa ação, clicar Colar.
C Com o botão direito do mouse, clicar o ícone ; na lista de

opções que surge, clicar Recortar; aplicar um clique simples na pasta
; clicar o menu  e, na lista que surge em

decorrência dessa ação, clicar Colar.
D Com o botão direito do mouse, clicar o ícone ; na lista de

opções que surge, clicar Recortar; aplicar um duplo clique na pasta
; clicar o menu  e, na lista que surge em

decorrência dessa ação, clicar Copiar.

Texto para as questões de 13 a 15

A figura acima mostra uma janela do Word 2002, executado em um
computador que usa o Windows XP como sistema operacional.

QUESTÃO 13

Com relação à figura e ao Word 2002, assinale a opção correta.

A Considerando que a palavra “Daniel” esteja selecionada, caso se

pressione a tecla �, a letra “o” aparecerá à esquerda da palavra
“Daniel”, que será, então, afastada um espaço para a direita.

B Para centralizar o título — “Daniel” —, é suficiente clicá-lo e, em

seguida, clicar . Ao se clicar, em seguida, o botão , essa ação
será desfeita.

C Ao se clicar o botão , é aberta uma outra janela, mostrando o
conteúdo da área de transferência do Windows XP.

D Para se esconder a barra de ferramentas padrão, é suficiente clicar o

botão , à direita dessa barra.

QUESTÃO 14

Ainda com relação à figura e ao Word 2002, assinale a
opção correta.

A Ao se aplicar um duplo clique em qualquer local do
texto, o Assistente do Office é acionado
automaticamente, o que permite a busca de respostas
sobre dúvidas a respeito de funcionalidades do Word
2002.

B Para se abrir uma janela do PowerPoint, é suficiente

clicar o botão .
C Considerando que a palavra “Daniel”, no título, esteja

selecionada, ao se clicar o menu  e, depois, a
opção Copiar, essa palavra será copiada para a área de
transferência.

D Ao se clicar o ícone , no canto superior esquerdo
da janela, a janela será minimizada.

QUESTÃO 15

Ainda com relação à figura e ao Word 2002, assinale a
opção correta.

A Considerando que a palavra “Daniel” esteja

selecionada, caso se clique o botão , todo o
parágrafo iniciado em “Daniel é um dos” será
circundado com uma borda retangular.

B É correto concluir, pela análise da figura mostrada,
que a palavra “Nabucodonosor” foi sublinhada pelo

usuário por meio do botão .

C A ferramenta   permite definir a cor da fonte
usada em um texto selecionado.

D Como o botão  está exibido, no canto superior
direito da janela, é correto afirmar que a mesma está
maximizada.

Texto para a questões 16 e 17

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002,
executado em um computador que usa como sistema
operacional o Windows XP.
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QUESTÃO 16

Com relação à figura e ao Excel 2002, assinale a opção correta.

A Ao se clicar o menu , é exibida uma lista de opções,

sendo que algumas permitem alterar a largura da coluna ou a

altura da linha em que está contida a célula selecionada.

B Ao se clicar o botão , todas as células da planilha

assumirão a cor atualmente associada a esse botão.

C Ao se clicar o botão , é aberta a caixa de diálogo

Assistente de gráfico, que auxilia o usuário na elaboração de

gráficos com os dados da planilha.

D Ao se clicar a célula B2 e se clicar o botão , o conteúdo da

célula B2 será exibido como 63,00%.

QUESTÃO 17

Ainda com relação à figura e ao Excel 2002, assinale a opção que

apresenta a descrição correta de uma forma de aplicar negrito às

células B1, C1, A4 e A5.

A Clicar a célula B1; pressionar e manter pressionada a tecla

�, e clicar a célula C1, liberando então a tecla �;

clicar ; clicar ; com o ponteiro do mouse posicionado

no centro da célula A4, pressionar e manter pressionado o

botão esquerdo do mouse; mover o mouse de forma a

posicionar seu ponteiro no centro da célula A5, liberando

então o botão esquerdo do mouse.

B Clicar a célula B1; clicar a célula B2; pressionar

simultaneamente as teclas � e �; clicar a célula A4;

pressionar e manter pressionada a tecla �, clicando então

a célula A5; clicar .

C Aplicar um duplo clique na célula B1 e outro duplo clique na

célula C1; pressionar simultaneamente as teclas � e �;

selecionar as células A4 e A5; pressionar simultaneamente as

teclas � e �.

D Clicar a célula B1; clicar ; clicar a célula C1; pressionar

simultaneamente as células � e �; clicar a célula A4;

pressionar e manter pressionada a tecla � e clicar A5,

liberando então a tecla �; clicar .

QUESTÃO 18

A figura acima mostra uma janela do PowerPoint 2002, com um
slide de uma apresentação. Com relação a essa janela e ao
PowerPoint 2002, assinale a opção correta.

A Para se fazer que o slide seja exibido de forma que ocupe toda

a tela do monitor de vídeo, é suficiente clicar o botão .
B Ao se clicar o gráfico mostrado na figura e se alterar o

número 18, em , para 9, o gráfico será exibido com
metade do tamanho.

C As funcionalidades do botão  permitem alterar o
design do slide, por meio da seleção de modelos de design.

D Para se aplicar itálico ao título do slide mostrado na figura, é

suficiente selecionar esse título e clicar .

QUESTÃO 19

A respeito da Internet e de conceitos a ela relacionados, assinale
a opção correta.

A A linguagem html é útil na elaboração de páginas da Web que
contenham figuras. Entretanto, essa linguagem não permite a
elaboração de páginas que contenham apenas texto e
hyperlinks.

B O TCP/IP é usado em redes do tipo Ethernet, mas não tem
função relevante na comunicação realizada por meio da www.

C Uma característica da www é a absoluta segurança e
privacidade. Como todas as informações que circulam na
Web são fortemente criptografadas, não existe o risco de
interceptação ou uso indevido de informações transmitidas
por computadores a ela conectados.

D As funcionalidades do FTP podem ser úteis na transferência
de arquivos entre dois computadores conectados à Internet.
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QUESTÃO 20

A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 6, com
uma página da Web em exibição. Com relação a essa janela,
assinale a opção correta.

A A página web em exibição é um website cuja principal
aplicação é permitir o envio de mensagens de correio
eletrônico. 

B Considerando que a palavra  seja um hyperlink,
então, ao se clicar essa palavra, será aberto o aplicativo Paint,
do Windows XP, que permite a elaboração de desenhos e a
edição de imagens.

C Ao se clicar o botão , é aberta uma janela cuja principal
função é permitir a configuração das opções de segurança do
Internet Explorer 6.

D Ao se clicar o menu  , será exibida uma lista de
opções, incluindo uma denominada Opções da Internet, que
permite configurar diversos parâmetros que controlam o
funcionamento do Internet Explorer 6.

QUESTÃO 21

Considere a seguinte assertiva: o Supremo Tribunal Federal (STF)
elegeu, em votação aberta e nominal, entre seus componentes, três
juízes para comporem o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essa
assertiva é errada porque

A apenas o presidente do TSE é integrante do STF.
B os membros do STF que fazem parte do TSE são eleitos pelo

Conselho Nacional da Magistratura.
C os membros do STF que fazem parte do TSE são eleitos em

votação secreta.
D os membros do STF que fazem parte do TSE não são eleitos,

mas escolhidos pelo presidente da República.

QUESTÃO 22

Recentemente, os jornais noticiaram o falecimento do
jurista Rui, que, desde a promulgação da atual Constituição da
República, foi o único brasileiro a ter ocupado cargos de
presidente, vice-presidente e de corregedor do TSE. 

Para que essa notícia hipotética fosse verdadeira, seria necessário
que Rui tivesse sido

A ministro do STF e também ministro do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).

B presidente do STF.
C indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para

ocupar no TSE vaga destinada a advogados.
D membro do Ministério Público Eleitoral.

QUESTÃO 23

Na qualidade de advogado, Walter foi ministro do TSE no

período de 5/3/1995 a 5/2/1999 e também no período

compreendido entre 7/7/2002 e 6/7/2006. Quanto aos dois

períodos em que Walter foi membro do TSE, assinale a opção

correta.

A Houve irregularidade nos dois períodos, pois é vedado a

qualquer membro do TSE permanecer na Corte por mais de

dois anos consecutivos.

B Houve irregularidade no segundo período, pois é vedado a

qualquer membro permanecer no TSE por mais de

quatro anos.

C Houve irregularidade no segundo período, porque Walter

não poderia ter sido reconduzido ao TSE antes de 2003.

D As informações não indicam irregularidade.

QUESTÃO 24

Considerando que Augusto atualmente seja juiz do Tribunal

Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), é correto inferir que

ele não é

A integrante de tribunal regional federal.

B juiz de direito do estado de São Paulo.

C membro do Ministério Público.

D advogado regularmente inscrito na OAB.

QUESTÃO 25

O TSE, em decisão tomada por maioria absoluta, indeferiu um

mandado de segurança impetrado contra ato do presidente do

TRE-PE. Nesse caso, com base na Constituição da República, a

decisão do TSE é recorrível, pois

A as decisões do TSE são recorríveis, exceto quando tomadas

por maioria qualificada de dois terços.

B as decisões do TSE são recorríveis, exceto quando unânimes.

C são recorríveis as decisões do TSE que indefiram recursos.

D cabe recurso da denegação de mandado de segurança pelo

TSE.

QUESTÃO 26

Considere a seguinte afirmação: diversamente da aposentadoria,

o falecimento de servidor ocupante de cargo comissionado

acarreta vacância do cargo público que ele ocupava. Essa

afirmação é

A correta.

B incorreta, porque a aposentadoria acarreta vacância do cargo.

C incorreta, porque o falecimento do servidor não gera vacância

do cargo.

D incorreta, porque não ocorre vacância de cargo público

comissionado.
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QUESTÃO 27

Beatriz ocupa cargo de provimento efetivo lotado na sede
do TRE-BA. Seu marido foi nomeado para cargo de provimento
efetivo no TRE-MT, razão por que Beatriz solicitou à
administração do TRE-BA sua remoção para cargo idêntico no
TRE-MT. 

Nessa situação hipotética, a solicitação da servidora

A deve ser indeferida, pois só há previsão legal de remoção de
ofício.

B deve ser indeferida, pois é descabida a remoção de servidores
de um TRE para outro.

C deve ser deferida, independentemente de haver interesse da
administração na remoção de Beatriz.

D pode ser deferida, desde que haja interesse da administração.

QUESTÃO 28

Arnaldo tomou posse, mediante ato de um procurador
constituído especificamente para essa finalidade, em cargo de
analista judiciário do TSE. Porém, passado um mês da nomeação,
ele não se apresentou para entrar em exercício, por ter desistido
de ingressar no serviço público. 

Diante dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

A Arnaldo deve ser demitido por abandono de cargo.
B Arnaldo deve ser exonerado de ofício.
C A nomeação de Arnaldo deve ser anulada, por decurso de

prazo.
D A posse de Arnaldo é inválida, pois a lei veda expressamente

a posse mediante procuração.

QUESTÃO 29

Considere a seguinte assertiva: a nomeação é uma forma de
provimento inaplicável a cargos públicos comissionados, pois a
investidura nesses cargos independe da aprovação em concurso
público. Esta assertiva é

A correta. 
B errada, pois nomeação não é uma forma de provimento, mas

um tipo específico de investidura.
C errada, pois o provimento de cargos comissionados é

tipicamente feito mediante nomeação.
D errada, pois a investidura em qualquer cargo público depende

de prévia aprovação em concurso.

QUESTÃO 30

Adalberto foi condenado administrativamente a pena de
demissão, pela prática de corrupção. Um ano depois, ele foi
absolvido, por falta de provas, no processo penal em que era
acusado da prática do ato de corrupção que originou seu
desligamento do serviço público. Nessa situação,

A Adalberto deve ser reinvestido no seu cargo original, mediante
reintegração.

B Adalberto deve ser reinvestido no seu cargo original, mediante
recondução.

C a demissão deve ser anulada, de ofício, pela autoridade
competente.

D a absolvição penal de Adalberto, por falta de provas, não
invalida sua demissão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

Considerando que a documentação ocupa-se da informação
registrada, assinale a opção correta.

A A documentação tem como finalidade principal organizar o
acervo de uma biblioteca.

B A documentação reúne, classifica e difunde os suportes da
informação, de modo a colocar seu conteúdo à disposição do
usuário.

C A documentação baseia-se em uma série de operações
técnicas tendo em vista a preservação dos suportes.

D As atividades inerentes à documentação visam basicamente
à adequação das coleções de livros ao espaço físico
disponível.

QUESTÃO 32

Segundo Le Coadic, a ciência da informação identificou e
delimitou seu objeto de estudo. Com base nessa afirmação,
assinale a opção que apresenta o objeto de que trata a ciência da
informação.

A As técnicas de busca e recuperação da informação, com
utilização da lógica booleana.

B O estudo das propriedades gerais da informação (natureza,
gênese, efeitos) e a análise de seus processos de construção,
comunicação e uso.

C A construção de vocabulários controlados especializados,
como instrumentos de indexação e recuperação da
informação.

D A elaboração de grandes bases de dados a partir de
conhecimentos interdisciplinares.

QUESTÃO 33

Vista por Le Coadic como uma prática de organização e a arte de
organizar bibliotecas, a biblioteconomia lida com problemas
suscitados por

A acervos, bibliotecas e leitores.
B livros, revistas e estantes.
C recursos tecnológicos e financeiros.
D literatura especializada, geral e cinzenta.

QUESTÃO 34 

A biblioteca tradicional, que conservava apenas livros, foi
sucedida por outra que reúne acervos diversificados, como
imagens, sons e textos. Além disso, não só abriga obras legadas
do passado, como passou a prestar informações atuais e em
tempo real. Acerca dessa evolução, é correto afirmar que

A a biblioteca passou a ser um sistema de informações.
B a biblioteca deve utilizar sistemas de informações

diferenciados para cada tipo de material.
C os bibliotecários tornaram-se desenvolvedores de sistemas

automatizados.
D a ordem atual de importância dos suportes é: vídeos;

publicações periódicas; livros eletrônicos e atas de
congressos.
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QUESTÃO 35

Considerando as modernas bibliotecas como sistemas de

informação e os computadores como pressuposto para o

funcionamento do sistema, assinale a opção correta.

A A unidade central de processamento (CPU) engloba a unidade

de controle, a memória principal e os periféricos de entrada.

B A unidade aritmética e lógica conserva os dados de

processamento até o desligamento do computador.

C Teclado, mouse e monitor de vídeo são dispositivos de

entrada.

D A CPU engloba a unidade de controle, a unidade aritmética e

lógica e a memória principal.

QUESTÃO 36

Com relação aos tipos e funções dos catálogos, assinale a opção

correta.

A Os catálogos internos são os que dão suporte às atividades dos

catalogadores e abrangem o catálogo de autoridade; de

assuntos; de número de classificação; de séries; de títulos

uniformes; decisório; topográfico; oficial e de registro.

B Os catálogos externos são voltados ao público e são

denominados também de catálogos coletivos.

C Na catalogação, o código da biblioteca destina-se a qualquer

tipo de catálogo, independentemente de ele ser individual ou

coletivo.

D O catálogo consiste na descrição completa do item dentro de

um acervo específico, tendo como função principal a sua

localização nas estantes.

QUESTÃO 37

Em função da proliferação de regras ao longo do tempo e da

diversificação dos suportes de informação, é correto afirmar que

as AACR2

A tratam exclusivamente de monografias.

B não incluem materiais cartográficos.

C aplicam-se a todos os tipos de material.

D não se aplicam a publicações periódicas.

QUESTÃO 38

Considerando as características da gravação de som, os critérios

de descrição previstos nas AACR2 e as áreas de descrição

especificadas na ISBD, informações sobre disco sonoro e

polegadas devem constar em

A área de notas.

B designação geral do material.

C área da descrição física.

D outras informações sobre o título.

QUESTÃO 39

De acordo com o que prescrevem as AACR2, para se fazer a
entrada do registro bibliográfico pelo nome de um congresso,
aplica-se o tipo de cabeçalho.

A entidades internacionais permanentes.
B entidades culturais e científicas.
C entidades não-governamentais.
D entidades de caráter temporário.

QUESTÃO 40

Ao se considerar duas fotografias pertencentes a um mesmo
conjunto de fotos, mostrando, respectivamente, as partes externa
e interna de um carro-biblioteca, e de acordo com o código das
AACR2, assinale a opção que indica a forma correta de se fazer
o registro dessas fotos.

A A palavra ilustração como designação geral do material, e a
descrição do objeto fotografado na área de notas.

B Ilustração na área de descrição física, e o termo carro-
biblioteca na área de título.

C Nome do reprodutor da foto na área de responsabilidade, e
especificação do acervo na área de edição.

D Número de fotos, cor e dimensões na área de descrição física,
e a palavra ilustração em notas.

QUESTÃO 41

Na catalogação de O homem aranha, a especificação desse
material como DVD e a informação de que foi originalmente
editado como filme cinematográfico devem constar,
respectivamente, nas áreas

A designação geral de material e edição.
B descrição física e notas.
C título e notas.
D imprenta e descrição física.

QUESTÃO 42

Assinale a opção correta acerca da descrição bibliográfica em
formato MARC.

A Somente o campo de título admite subcampo.
B O campo 260 refere-se à imprenta.
C Os campos de MARC não levam em conta o código AACR2.
D Somente o campo de responsabilidade é repetível.

QUESTÃO 43

Com relação ao formato MARC, é correto afirmar que sua
estrutura se divide em

A áreas de descrição, campos de controle e indicadores.
B campos, caracteres e etiquetas.
C códigos, espaços e designações alfanuméricas.
D líder, diretório e campos de dados.



UnB/CESPE – TSE Caderno 8-EQUADOR

Cargo 8: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Biblioteconomia – 9 –

QUESTÃO 44

No formato MARC, os números compostos de três dígitos são
destinados à identificação dos campos. Esses números são
denominados de

A cabeçalho.
B etiqueta.
C subcampo.
D indicador.

QUESTÃO 45

Além das etapas típicas da administração — planejar, organizar,
dirigir, coordenar e avaliar — o bibliotecário gerente precisa
considerar também a dinâmica específica da biblioteca e os
recursos necessários ao seu bom funcionamento. Com base nessa
assertiva, assinale a opção correta.

A O bibliotecário gerente deve priorizar as coleções impressas
em função de sua importância intrínseca.

B A definição dos objetivos da biblioteca deve se basear na
missão institucional da organização à qual pertence e no
conhecimento da comunidade à qual atende.

C O bibliotecário gerente não necessita compatibilizar objetivos
específicos e recursos orçamentários.

D A biblioteca deverá priorizar o espaço físico para conforto de
funcionários e usuários.

QUESTÃO 46

O processo de aquisição constitui uma das etapas iniciais do ciclo
documentário. Diante da necessidade de dotar a biblioteca dos
materiais adequados à sua finalidade, o bibliotecário gerente
deverá escolher uma das modalidades de aquisição. Assinale a
opção que apresenta corretas modalidades de aquisição.

A compra; empréstimo; intercâmbio; solicitação
B compra; assinatura; permuta; doação
C assinatura; doação; captação de recursos; coleta junto a

editoras
D assinatura parcial; compra a prazo

QUESTÃO 47

Suponha que o profissional da informação seja incumbido, pelo
diretor de uma entidade de pesquisa, de realizar o planejamento
da biblioteca. Considerando essa hipótese, assinale a opção
correta. 

A O objetivo principal do planejador deve ser o de atender o
diretor quanto ao número de livros que a biblioteca abrigará.

B O planejamento deve ter como enfoque central a assinatura de
bases de dados em linha.

C O primeiro passo deve ser interpretar a missão institucional e
fixar objetivos que colaborem para o cumprimento dessa
missão.

D O planejamento deve incluir obrigatoriamente a aquisição de
periódicos impressos.

QUESTÃO 48

Considerando que uma bibliotecária aproveite a inauguração de
um museu para distribuir um folder referente aos excelentes
serviços oferecidos por sua biblioteca, assinale a opção correta
a propósito dessa atividade. 

A A promoção da biblioteca dispensa a distribuição de folders.
B A distribuição de folders constitui uma estratégia

ultrapassada de marketing.
C O folder é um dos instrumentos de promoção da biblioteca.
D O folder é o principal instrumento de promoção de uma

biblioteca.

QUESTÃO 49

Em função da diversidade de suportes da informação, do
crescimento contínuo da literatura em determinadas áreas e do
acesso à Internet, o desenvolvimento de coleções assume grande
importância nas bibliotecas. Assinale a opção que apresenta
finalidades do acervo em uma biblioteca jurídica. 

A Compatibilizar o tamanho da coleção com o espaço físico da
biblioteca e criar bases de dados especializadas.

B Suprir as necessidades informacionais da instituição a que
pertence e disponibilizar as obras mais atualizadas na área
jurídica.

C Desenvolver uma coleção especializada em jurisprudência e
instalar computadores de última geração.

D Tornar-se um centro de referência em obras de cunho
doutrinário e armazenar teses e dissertações em direito
agrário.

QUESTÃO 50

Para assegurar qualidade na aquisição de materiais para a
biblioteca, alguns critérios de seleção devem ser seguidos.
A respeito desse tema, assinale a opção que apresenta critérios de
seleção.

A Adequação do material aos objetivos da instituição;
autoridade do autor e(ou) editor e atualidade.

B Tamanho dos volumes dos livros; apresentação gráfica das
revistas e periodicidade das revistas.

C Preferência temática do bibliotecário; facilidade de manuseio
do material e custo.

D Estantes em tamanho adequado; predomínio de obras raras e
encadernações luxuosas.

QUESTÃO 51

O descarte de livros deve fazer parte do planejamento e
desenvolvimento de coleções da biblioteca. Os critérios de
descarte, incluem

A obsolescência da literatura; baixa utilização e ocupação
indevida de espaço na estante.

B elevada utilização; autoria pouco conhecida e caráter de
raridade bibliográfica.

C necessidade de espaço; escassez de livros e autoria famosa.
D preferência do bibliotecário e pedido de doação por parte de

outra biblioteca.
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QUESTÃO 52

Acerca de um serviço de disseminação seletiva da informação

(DSI), assinale a opção correta.

A Trata-se de um serviço baseado em alto nível de tecnologia,

caro e restrito a poucas pessoas.

B É um serviço no qual o usuário não precisa especificar sua

área de interesse, já que a biblioteca proporciona acesso a

múltiplas bases de dados.

C É um serviço que disponibiliza todas as informações sobre

determinado assunto em tempo recorde.

D Consiste em um serviço personalizado que fornece ao usuário

informações selecionadas correntes, de acordo com seu perfil

de interesse.

QUESTÃO 53

Assinale a opção que apresenta serviços que devem ser oferecidos

aos usuários por uma biblioteca especializada.

A Instrução sobre bases de dados; visita guiada; consulta a

cabeçalhos de assuntos e atualização de vocabulários

controlados.

B Serviços de alerta; recomendação de livros-texto; consulta

local a documentos e estudo dirigido. 

C Realização de workshops; criação de grupos de discussão e

oferecimento gratuito de cópias de documentos.

D Pergunta e resposta; pesquisa bibliográfica; disseminação

seletiva da informação; fornecimento de artigos e informações

sobre sítios web e fontes eletrônicas.

QUESTÃO 54

Um jurista solicitou ao bibliotecário que elaborasse uma

bibliografia para ser utilizada como material de referência para

um estudo histórico. Entre os títulos encontrados, havia um artigo

sobre elaboração legislativa. De acordo com a norma da ABNT

– NBR 6023, assinale a opção que apresenta a referência

corretamente. 

A CAVALCANTI, T.B. Considerações sobre a elaboração

legislativa. Revista Forense, Rio de Janeiro, v.106, n.514,

p.262-265, abr. 1946.

B CAVALCANTI, Temístocles Brandão. “Considerações sobre

a elaboração legislativa”. Revista Forense, Rio de Janeiro, v.

106, n.514, p.262-265, abr. 1946.

C CAVALCANTI, T.B. Revista Forense. Considerações sobre

a elaboração legislativa. Rio de Janeiro, v.106, n.514,

p.262-265, abr. 1946.

D CAVALCANTI, T.B. Considerações sobre a elaboração

legislativa. Revista Forense, v.106, n.514, p.262-265, abr.

1946.

QUESTÃO 55

De acordo com a Norma ABNT – NBR 6023, assinale a opção

que apresenta a referência corretamente.

A PINSKY, Jaime. A escola que queremos. Correio Braziliense,

Brasília, Seção Opinião, p. 17, 10 dez. 2006

B Pinsky, Jaime. “A escola que queremos”. Correio Braziliense,

Brasília, 10 dez. 2006. Seção Opinião, p. 17

C PINSKY, J. A escola que queremos. Correio Braziliense, 10

dez. 2006, p. 17

D PINSKY, Jaime. A escola que queremos. Correio

Braziliense, Brasília, 10 dez. 2006. Seção Opinião, p. 17

QUESTÃO 56

Para artigos de periódicos online, a norma ABNT – NBR 6023

estabelece critérios específicos de referência bibliográfica. De

acordo com tais critérios, assinale a opção correta.

A MALOFF, Joel. A Internet e o valor da “Internetização”.

Ciência da Informação, v.26, n.3, 1997. Disponível em:

<http://www.ibict.br/cionline/>

B MALOFF, Joel. A Internet e o valor da “Internetização”.

Ciência da Informação, Brasília, v.26, n.3, 1997. p. 20-26.

Disponível em: <http://www.ibict.br/cionline/>. Acesso em:

18 maio 1998.

C MALOFF, Joel. A Internet e o valor da Internetização.

Ciência da Informação, v.26, n.3, 1997. Acesso em: 18 maio

1998 <http://www.ibict.br/cionline/>

D MALOFF, Joel. A Internet e o valor da Internetização.

Disponível em: <http://www.ibict.br/cionline/>. Acesso em:

18 maio 1998.

QUESTÃO 57

Acerca das bibliografias, é correto afirmar que

A se trata de uma compilação de títulos de livros com

determinado propósito.

B não incluem material do tipo e-book.

C são requisito formal em trabalhos científicos.

D devem conter não mais que cinqüenta referências.

QUESTÃO 58

Considerando a evolução histórica da bibliografia, assinale a

opção correta.

A A primeira bibliografia surgiu em 1494 e intitulou-se Ratio

Studiorum.

B A primeira bibliografia universal é de 1545.

C Hoje em dia, a bibliografia compreende todos os materiais, a

exceção dos recursos virtuais.

D O século XVIII caracterizou-se pelo predomínio da

bibliografia especializada.
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QUESTÃO 59

Diante da grande massa de informação presente na literatura
científica, o resumo constitui um importante recurso para o acesso
à informação desejada. Quanto à sua finalidade, o resumo

A ajuda o leitor a decidir se determinado item tem possibilidade
de satisfazer sua necessidade de informação e contribui para
manter o leitor informado sobre a bibliografia recente
publicada em seus campos de interesse.

B esclarece o conteúdo de documentos escritos em língua que o
leitor desconheça e substitui o texto integral de um
documento.

C serve de fundamentação teórica para outros resumos e de
suporte para novas pesquisas.

D evita ao pesquisador a leitura de trabalhos originais completos
e ajuda a organizar seus fichários e arquivos pessoais.

QUESTÃO 60

Foram feitas entrevistas telefônicas em 2005, por
amostragem probabilística, com correntistas de um banco.
Registraram-se as seguintes opiniões: 1) O banco não tem
dispositivos de segurança confiáveis; 2) O banco deve fechar
agências em locais considerados perigosos; 3) O banco deve
procurar uma interação mais transparente com seus clientes. 

Com base no relato apresentado e nos tipos de resumo
identificados por Lancaster, é correto classificar o texto acima
como um

A resumo crítico.
B resumo indicativo.
C resumo informativo.
D extrato.

QUESTÃO 61

Segundo Lancaster, a indexação de assuntos e a redação de
resumos são atividades intimamente ligadas porque

A se referem à parte física dos documentos.
B implicam uma representação do conteúdo temático dos

documentos.
C visam exclusivamente ao compartilhamento de recursos.
D são instrumentos típicos de bibliotecas públicas.

QUESTÃO 62

Na indexação, o emprego de termos em número suficiente para
abranger o conteúdo temático do documento de modo bastante
completo refere-se a um critério específico. Assinale a opção que
apresenta esse critério.

A especificidade
B abrangência
C exaustividade
D extensão

QUESTÃO 63

Considerando os diferentes tipos de índices, é correto afirmar

que o KWIC consiste em palavra-chave

A fora do contexto.

B próxima ao contexto.

C sem contexto.

D no contexto.

QUESTÃO 64

Cabeçalhos de assunto, tesauros, vocabulários controlados e

esquemas de classificação constituem linguagens documentárias.

Com base nessa afirmação, assinale a opção correta. 

A Os tesauros são organizados segundo uma estrutura

hierárquica de conceitos e procuram eliminar a ambigüidade

causada por homonímias, homografias e polissemias.

B A função dos cabeçalhos de assunto é estabelecer hierarquia

de conceitos e possibilitar opções diversificadas de

indexação.

C Os vocabulários controlados servem à indexação de

documentos pertencentes a áreas distintas de conhecimento

e por isso requerem conhecimentos específicos.

D A indexação tem como principal objetivo a organização de

documentos congêneres em listas alfabéticas.

QUESTÃO 65

O Diário Oficial da União, publicado pela Imprensa Nacional,

constitui o principal veículo de informação oficial do país. Sua

estrutura compreende 

A vinte seções.

B dez seções.

C cinco seções.

D três seções.

QUESTÃO 66

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE),

órgão do Ministério da Justiça, publicou um aviso de licitação

para contratação de empresa especializada no serviço de

telefonia fixa comutada e telefonia móvel para o CADE. Assinale

a opção que apresenta fonte primária de informação sobre o

referido aviso. 

A Diário da Justiça, seção 2

B Sistema de Informação do Congresso Nacional (SICON)

C Diário Oficial da União, seção 5

D Diário Oficial da União, seção 3
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QUESTÃO 67

Com relação a fontes primárias de informação, assinale a opção
correta. 

A A publicação de atos relativos a pessoal da administração
pública federal encontra-se na seção 2 do Diário Oficial da
União.

B A publicação de atos normativos dos três poderes e das
entidades de fiscalização do exercício das profissões liberais
consta no Diário Oficial da União, seção 3.

C Os atos do Tribunal Regional do Trabalho (10.ª Região), do
TRE-DF, do Tribunal Marítimo, do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e da OAB/DF encontram-se publicados no
Diário da Justiça, Seção 2.

D A publicação de atos dos tribunais superiores do Poder
Judiciário, do Ministério Público da União e do Conselho
Federal da OAB é feita na seção 3 do Diário Oficial da União.

QUESTÃO 68

Entre os sistemas de classificação existentes, um dos mais
utilizados é a Classificação Decimal de Dewey (CDD). O sistema
CDD é composto de dez grandes categorias de assuntos, sendo
que cada uma dessas categorias possui suas próprias subdivisões.
Com base nessa assertiva, assinale a opção correta.

A A hierarquia, na CDD, é composta de classes principais,
divisões dessas classes e subdivisões.

B As tabelas auxiliares se referem exclusivamente à forma do
documento.

C A CDD é composta por treze partes, em cinco volumes e seis
anexos.

D O índice relativo consiste em um anexo contendo instruções
secundárias sobre a CDD.

QUESTÃO 69

Considerando as classes que compõem a CDD, assinale a opção
correta.

A Um manual de direito estará corretamente registrado na classe
700.

B Um livro referente à História do Mundo deverá ser incluído na
classe 500.

C A CDD possui divisões de forma, língua, literatura,
geográficas e de tempo.

D As religiões não são assunto tratado na CDD.

QUESTÃO 70

De acordo com a CDD, os diferentes ramos do direito são
identificados de forma unívoca. Assinale a opção que apresenta
a correspondência correta entre a CDD e os ramos do direito.

A 342 Direito Administrativo e Constitucional
B 346 Direito do Trabalho, Serviço Social, Educação e Direito

Cultural
C 345 Leis, estatutos, regulamentos e casos
D 343 Direito Canônico

QUESTÃO 71

As subdivisões dos números da CDD são feitas a partir de

critérios referentes à forma de apresentação (dicionário,

periódico etc.) e à área e à localização geográfica. Assinale a

opção que apresenta as tabelas correspondentes a esses critérios.

A Tabelas de Temas e Tabelas de Locais

B Tabelas de Números e Tabelas de Siglas

C Tabelas de Subdivisões Standard e Tabelas de Áreas

D Tabelas de Formas e Tabelas de Logradouros

QUESTÃO 72

Com relação à documentação jurídica, assinale a opção correta.

A Um conjunto de leis, sentenças e artigos especializados

constitui documentação jurídica.

B A documentação jurídica é composta por todos os

documentos contidos em uma biblioteca jurídica.

C A documentação jurídica pode ser dividida em duas partes:

legislação e jurisprudência.

D Os cartórios são os fiéis depositários da documentação

jurídica.

QUESTÃO 73

Considerando que a informação jurídica origina-se

fundamentalmente no tripé informacional composto de

legislação, doutrina e jurisprudência, é correto afirmar que seus

principais e mais fidedignos veículos disseminadores são

A os escritórios de advocacia.

B os portais virtuais das faculdades de direito.

C os tribunais superiores.

D as bibliotecas jurídicas.

QUESTÃO 74

Considerando a grande quantidade de documentos expedidos

pelas autoridades legislativas, judiciárias e administrativas,

constata-se uma verdadeira explosão de informações jurídicas.

Diante dessa realidade, são fontes de informação jurídica

A a Enciclopédia Jurídica Soibelman, o Dicionário Jurídico de

Maria Helena Diniz e o Dicionário Enciclopédico de Direito,

de Marcus Cláudio Acquaviva.

B somente o Diário Oficial da União, o Diário da Justiça e os

jornais oficiais estaduais.

C exclusivamente a Constituição Federal de 1988 e as coleções

existentes no STF.

D somente os sítios específicos na Internet.
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QUESTÃO 75

A Editora Saraiva, considerada como fonte de informação

jurídica, foi fundada em 1914 por Joaquim da Fonseca Saraiva.

A propósito dessa editora, assinale a opção correta.

A Edita o Boletim dos Cursos de Direito, publicação gratuita

distribuída aos profissionais de Direito em todo o Brasil.

B Possui livrarias em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e

Bahia.

C Lançou em 1977 uma edição da Enciclopédia Saraiva de

Direito, em 78 volumes.

D Publica obras de autoria coletiva e institucional, porém não

de autores individuais.

QUESTÃO 76

Numerosas bases de dados são atualmente acessadas a partir de

bibliotecas brasileiras. Com relação a esse assunto, assinale a

opção correta.

A A base SCielo disponibiliza consulta no catálogo das

bibliotecas integrantes do sistemas de bibliotecas da USP.

B A BIREME possibilita pesquisa bibliográfica nas bases

internacionais PAHO, da Organização Pan-americana de

Saúde, e WHOLIS, do Sistema de Informação Bibliotecária da

Organização Mundial de Saúde.

C A base Normas Jurídicas Agrícolas sofreu algumas

reformulações e será incluída no sítio da Biblioteca Nacional

de Agricultura (BINAGRI).

D A Juris on-line é uma base de dados especializada em direito

agrário, cobrindo, entre outros assuntos, os direitos dos

produtores.

QUESTÃO 77

Entre os recursos informacionais da atualidade, uma grande

quantidade de bases de dados vem sendo disponibilizada na

Internet, nos portais corporativos especializados. A Constituição

Federal de 1988, composta pelo texto integral e emendas

constitucionais posteriores, foi disponibilizada em hipertexto.

Assinale a opção que apresenta o órgão produtor desse hipertexto.

A Secretaria de Divulgação/Presidência da República

B Secretaria de Legislação/Ministério da Justiça

C Subsecretaria de Edições Técnicas/Câmara dos Deputados

D PRODASEN/Senado Federal

QUESTÃO 78

De acordo com Rowley (1994), os sistemas de gerenciamento de

bibliotecas são sistemas de bases de dados de finalidade

específica, projetados para controlar as atividades essenciais de

uma biblioteca. Com base nessa assertiva, assinale a opção

correta.

A Um sistema de gerenciamento de bibliotecas visa

basicamente o controle de empréstimos e a circulação de

pessoas nas dependências da biblioteca.

B O controle de circulação, como parte do sistema de

gerenciamento de bibliotecas, refere-se à circulação do

acervo, envolvendo empréstimos, devoluções, registros de

leitores, reservas e multas.

C Um sistema de gerenciamento de bibliotecas contém

normalmente uma série de módulos, tais como: aquisição,

catalogação, controle de circulação, catálogo em linha de

acesso público e controle de periódicos.

D Não é permitido que o sistema de gerenciamento de

bibliotecas contenha módulos adicionais referentes a

empréstimo entre bibliotecas e/ou informações gerenciais ou

comunitárias.

QUESTÃO 79

Acerca dos sistemas de informação internacionais, é correto

afirmar que o

A INIS utiliza um tesauro para indexação dos registros

bibliográficos.

B INIS se refere exclusivamente a informação e documentação

ambiental.

C Brasil não participa do sistema INIS.

D sistema INIS, com sede em Viena, Áustria, foi implantado em

1980.

QUESTÃO 80

Acerca do sistema AGRIS, assinale a opção correta.

A As bases de dados do AGRIS de registros bibliográficos

sobre agricultura ainda não se encontram disponíveis na

Internet.

B O sistema AGRIS é um sistema cooperativo tripartite de

informação e documentação agrícola.

C São dez as categorias de assunto utilizadas na indexação dos

documentos incluídos no sistema AGRIS.

D O Brasil participa do sistema AGRIS desde 1974, por

intermédio da BINAGRI.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando os espaços indicados no presente caderno para rascunho. Em

seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois

não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de oitenta linhas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

A democracia, na América Latina, vem avançando pela via formal. Eleições, posses

de novos governantes, crescimento econômico médio e saudável caracterizam o

ambiente democrático na região.

Considerando o tema acima, redija um texto dissertativo, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

• relações entre as regras da democracia formal e os avanços da democracia participativa na América Latina;

• novos governos eleitos em 2006 e suas proposições políticas;

• lugar dos setores sociais menos favorecidos nesse ambiente democrático;

• lugar da educação nas democracias latino-americanas.
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