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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 51 a 100 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação à Política Nacional de Telecomunicações e serviços
relacionados, à luz da Lei n.º 9.472/1997 e suas alterações, que
dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a
criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais, julgue os itens a seguir.

51 É dever do poder público garantir, a toda população, o acesso às
telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições
adequadas.

52 O órgão máximo da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL) é o seu Conselho Consultivo.

53 Qualquer pessoa tem direito de peticionar ou de recorrer contra
ato da ANATEL no prazo máximo de trinta dias, devendo a
decisão da agência ser conhecida em até noventa dias.

54 A emissão de símbolo por meio ótico pode ser considerado
telecomunicação.

55 Não comportam prestação no regime público os serviços de
telecomunicações de interesse coletivo.

56 Depende de outorga o uso, pelas Forças Armadas, de
radiofrequências nas faixas destinadas a fins exclusivamente
militares.

57 Pode ser declarada a utilidade pública, para fins de
desapropriação ou instituição de servidão, de bens imóveis ou
móveis, necessários à execução do serviço de telecomunicações,
cabendo à concessionária a implementação da medida e apenas
ao poder público o pagamento da indenização e das demais
despesas envolvidas.

58 Autorização de serviço de telecomunicações é o ato
administrativo vinculado que faculta a exploração, no regime
público, de modalidade de serviço de telecomunicações, quando
preenchidas as condições objetivas e subjetivas necessárias.

59 O usuário do serviço de telecomunicações tem direito ao prévio
conhecimento das condições de suspensão do serviço que lhe é
prestado.

60 A ANATEL tem natureza de autarquia especial e é caracterizada
pela autonomia administrativa e pela ausência de autonomia
financeira. 

61 Compete ao Conselho Consultivo da ANATEL aprovar normas
próprias de licitação e contratação a serem realizadas pela
agência.

62 Serviço de valor adicionado constitui serviço de
telecomunicações, pois acrescenta novas utilidades relacionadas
ao acesso, movimentação ou recuperação de informações.

63 Concessão de serviço de telecomunicações é a delegação da
prestação de tal serviço, mediante contrato, por prazo
determinado, no regime público, não se sujeitando a
concessionária aos riscos empresariais.

64 A concessão de serviço de telecomunicações somente pode ser
outorgada a empresa constituída segundo as leis brasileiras,
com sede e administração no país, criada para explorar
exclusivamente os serviços de telecomunicações que são objeto
da concessão.

65 As concessões de serviço de telecomunicações são outorgadas
mediante licitação.

66 A concessão de serviço de telecomunicações pode extinguir-se
por encampação.

Acerca da regulação e das agências reguladoras, julgue os
itens que se seguem.

67 Os conselheiros e os diretores das agências reguladoras
somente perdem o mandato em caso de renúncia, de
condenação judicial transitada em julgado ou de
processo administrativo disciplinar, não podendo a lei de
criação da agência prever outras condições para a perda
do mandato.

68 Durante o período de impedimento para o exercício de
atividades no setor regulado, o ex-dirigente de agência
reguladora ficará vinculado à agência, fazendo jus a
remuneração compensatória equivalente à do cargo de
direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

69 O ex-dirigente de agência reguladora fica impedido para
o exercício de atividades ou de prestar qualquer serviço
no setor regulado pela respectiva agência, por um
período de quatro meses, contados da exoneração ou do
término do seu mandato.

70 O presidente, o diretor-geral ou o diretor-presidente das
agências reguladoras devem ser escolhidos pelo
presidente da República e por ele nomeados, após
aprovação pelo Senado Federal. 

Julgue os itens a seguir, que tratam dos seguintes aspectos
relacionados ao serviço de referência em bibliotecas:
educação do usuário, funções do bibliotecário de referência
e fontes de informação.

71 As diferentes concepções de competência informacional
envolvem diferentes níveis de complexidade. A
concepção ou nível de inteligência envolve mais que a
apropriação tecnológica ou a mudança nos processos
cognitivos e pressupõe um estado permanente de
mudança, essencial em uma visão de aprendizado como
fenômeno social.

72 Nas funções de mediação do bibliotecário de referência,
que consideram o conceito de competência
informacional, o usuário é colocado no centro do
processo de aprendizagem.

73 O hipertexto é um recurso empregado em enciclopédias
eletrônicas para formar estruturas associadas entre si
mediante relações semânticas.

74 Distribuidores de bases de dados, como o Dialog e o
STN Internacional, adaptam os dados dos fornecedores
de bases de dados a seus padrões e fornecem acesso a
essas bases de dados por meio de software interativos.
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Julgue os itens que se seguem, acerca da ciência da informação e do

conceito de informação no contexto dessa ciência.

75 A pesquisa em ciência da informação emprega metodologia

quantitativa ou qualitativa, sendo que a metodologia quantitativa

torna a pesquisa mais objetiva e permite maior compreensão do

fenômeno social. 

76 A ciência da informação dispõe de um conjunto de teorias que

permitem interpretar de forma científica e racional as leis e

modelos empíricos empregados na recuperação da informação.

77 A informação é suscetível de ser medida e quantificada,

conservada e armazenada em diferentes suportes, podendo,

ainda, ser duplicada e reproduzida ad infinitum.

78 A conversão da informação em conhecimento é um processo

individual que depende da análise e compreensão da informação

e que requer conhecimento prévio dos códigos de representação

de dados utilizados no processo de comunicação.

SOUZA, M. Educação de usuários em bibliotecas digitais. Revisão

Técnica: LIMA, J.; CHAVES, C.; ALVES, R. São Paulo: Inovações,

2008. 120 p. (Informação, Usuários e Tecnologia, v. 1).

Acerca da referência bibliográfica hipotética acima, julgue os itens

seguintes de acordo com as normas da Associação Brasileira de

Normas Técnicas.

79 Segundo a NBR 6023, a indicação de responsabilidade da

revisão técnica está incorreta pois, quando houver mais de três

autores exercendo o mesmo tipo de responsabilidade, essa

indicação deverá ser feita em notas.

80 Por se tratar de obra em vários volumes, o sumário de toda a

obra deve ser incluído em todos os volumes, de forma que se

tenha conhecimento do conteúdo, independentemente do volume

consultado.

81 Caso a publicação referenciada possua índice, os indicativos dos

itens do índice devem apresentar os termos que representam os

assuntos tratados no documento.

Acerca da organização e do tratamento da informação em ambiente

digital, julgue os itens seguintes.

82 Na indexação baseada em conteúdo, as imagens digitais são

indexadas por atributos intrínsecos, como forma, cor e textura.

83 Assim como na indexação feita por seres humanos, a indexação

automática aplica métodos de indexação por atribuição e por

extração. Os critérios de frequência, posição e contexto dos

termos são aplicáveis à indexação automática por extração.

84 A sumarização é um método automático de organização da

informação que tem como produto um sumário do conteúdo de

textos digitais ou de páginas da Web.

Classificar é ordenar, organizar e reunir segundo
características comuns. Quanto à Classificação Decimal de
Direito (Dóris), à Classificação Decimal Universal (CDU) e
à Classificação Decimal de Dewey (CDD), julgue os itens a
seguir.

85 A Classificação Decimal de Direito possui uma tabela de
divisão de países baseada nas classificações de 930 a 990
CDD.

86 A CDU possui divisões próprias dentro de cada classe;
assim, a divisão de gênero para literatura é diferente
desta divisão em ciência política.

87 A CDD, derivada da CDU, buscou simplificar a
complexidade desta, ao usar a notação numérica em vez
da alfanumérica ou mista.

88 Na CDU, a classificação utilizada para um manual de
telecomunicações em português é 342.4(81).

Julgue os itens que se seguem, a respeito dos instrumentos de
organização da informação.

89 A nova edição do Código de Catalogação Anglo-
Americano (AACR), a ser publicada nos próximos anos,
será a AACR3 e incluirá um formato de metadados para
sua codificação.

90 AACR é o único código de catalogação utilizado no
ensino brasileiro, mantendo a mesma estrutura desde sua
publicação, em 1961.

91 Os programas de Controle Bibliográfico Universal
(CBU) recomendam a utilização de padrões oriundos da
catalogação, como a ISBD (International Standard
Bibliographic Description).

Julgue os itens a seguir, a respeito das tecnologias de
informação e comunicação.

92 Na produção de documentos eletrônicos, é possível
utilizar diversas linguagens de marcação. A utilização da
XML (Extended Markup Language) apresenta vantagens
em relação à linguagem HTML, pois, em vez de
descrever como os dados devem ser mostrados nos
navegadores web, as marcas desta linguagem indicam o
que cada dado significa.

93 Na página web da ANATEL, está acessível, no link
biblioteca, o acervo documental desta agência, que
contém acordos, memórias e manuais, entre outros tipos
de documentos em formato PDF (portable document
format).

94 A migração é uma estratégia de preservação de
documentos eletrônicos que envolve cópia, conversão ou
transferência de informação de uma base tecnológica
para outra mais atualizada. 

95 Os documentos eletrônicos na Internet utilizam um
localizador denominado URI (uniform resource
identifier), padrão do W3C que define uma sintaxe para
nome e endereço de objetos digitais.
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Regulamentando dispositivo previsto no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal de 1988, a Lei n.º 8.666/1993 veio a dispor,
em substituição ao Decreto-lei n.º 2.300/1986, para todos os entes da Federação, da administração direta e indireta, sobre as compras,
alienações, concessões e permissões de serviços públicos, bem como sobre obras, serviços e locações da administração pública. Como
objetivo maior dessa lei, tem-se a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, respeitando a isonomia entre os
participantes do certame. Com relação ao procedimento licitatório e sua concretização via a contratação, julgue os itens que se seguem.

96 Por não fazerem parte da administração pública direta, ou mesmo indireta, e terem recursos exclusivamente das empresas
privadas, as entidades componentes do sistema S conseguiram, recentemente, reverter, a seu favor, posicionamento do Tribunal
de Contas da União que dispunha sobre a obrigatoriedade de observância dos princípios licitatórios às entidades integrantes desse
sistema.

97 A modalidade licitatória do pregão, hoje disposta na Lei n.º 10.520/2002, já contava com assento na lei de criação da ANATEL,
para as obras e serviços de engenharia civil da agência.

98 O artigo pertinente da Lei n.º 8.666/1993, ao tratar dos casos de inexigibilidade de licitação, dá espaço ao administrador, dada
a redação de seu caput, para enquadrar nessa espécie de contratação direta outros casos além dos exclusivamente arrolados nos
seus incisos. 

99 O regime de contratação do direito privado diverge fundamentalmente do adotado no âmbito público. Como característica de
todos contratos feitos com base na Lei n.º 8.666/1993 tem-se a existência das denominadas cláusulas exorbitantes.

100 Segundo liminar em mandado de segurança deferida à PETROBRAS, o Supremo Tribunal Federal abriu a possibilidade para que
as empresas públicas e sociedades de economia mista que atuem em atividades econômicas e tenham regulamentos próprios
licitatórios não precisem seguir a Lei n.º 8.666/1993.
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova — que vale vinte pontos, sendo cinco pontos para cada questão —, faça o que se pede, usando os espaços para

rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS
DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais
indevidos.

• Em cada questão, respeite o limite máximo de vinte linhas, pois qualquer fragmento de texto além desse limite será
desconsiderado. Será também desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.

• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

QUESTÃO 1

TELECOMUNICAÇÕES

A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) foi a segunda agência reguladora a ser criada no país e a
primeira a ser instalada. Ela foi concebida para viabilizar o atual modelo das telecomunicações brasileiras, sendo dotada de
inovadora personalidade institucional.

A composição de sua direção favorece a transparência, a tomada de decisões de seus membros e evita
personalismos. Já as suas características permitem dar respostas rápidas a questões operacionais, estruturais e
administrativas, sendo as suas atividades apoiadas nos princípios da universalização e da competição.

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

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

O PAPEL DA ANATEL NA SOCIEDADE BRASILEIRA

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< natureza jurídica da ANATEL;
< características da natureza jurídica da ANATEL;
< pelo menos três atribuições da ANATEL.

RASCUNHO – QUESTÃO 1
1
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4

5
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7

8

9

10
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13

14
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17

18

19

20
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QUESTÃO 2

O agravamento da crise global no fim de 2008 aprofundou ainda mais a recessão na economia da zona do euro,
arrastando todos os grandes países do bloco para a retração e encolhendo mais até que os Estados Unidos da América, o
epicentro dos problemas. Com a Alemanha, a sua principal economia, registrando a maior retração desde a reunificação,
em 1990, o PIB dos 15 países da zona do euro (neste ano, a entrada da Eslováquia levou o número de integrantes do bloco
a 16) encolheu 1,5% no quarto trimestre do ano passado em relação aos três meses anteriores. A região já vinha de dois
trimestres seguidos de contração (que é a definição técnica de recessão), mas, em compensação, ela era muito mais amena:
de 0,2%.

Folha de S.Paulo, 14/2/2009, p. B1 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija texto dissertativo acerca do seguinte tema.

CRISE ECONÔMICA MUNDIAL, A OUTRA FACE DA GLOBALIZAÇÃO

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente os seguintes aspectos:

< globalização: tecnologia, aumento da produção e ampliação dos mercados mundiais;
< mundialização da atual crise econômica;
< efeitos da crise econômica.

RASCUNHO – QUESTÃO 2
1
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QUESTÃO 3

O levantamento Mapa da Violência: os Jovens da América Latina indicou que o Brasil ocupa o quinto lugar entre
os países do continente com maior número de homicídios de jovens. A pesquisa indicou ainda que o Brasil também ostenta
um dos mais altos índices de vitimização juvenil do mundo, o que significa que a taxa de homicídios entre os jovens é bem
maior do que entre os não-jovens. Nesse quesito, o país aparece em terceiro lugar no ranque, atrás apenas de Porto Rico
e Venezuela. Traduzindo em números: entre 1994 e 2005, a taxa de homicídio total no Brasil passou de 20,2 para 25,2
mortes para cada 100 mil habitantes. No mesmo período, esse índice, apenas entre os jovens, subiu de 34,9 para 51,6
homicídios.

Família Cristã, fev./2009, p. 19 (com adaptações).
.

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

A TRAGÉDIA DA VIOLÊNCIA E OS JOVENS

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< violência como característica do mundo contemporâneo;
< drogas ilícitas, álcool, trânsito e violência;
< oportunidades educacionais, culturais e profissionais: caminho para reduzir a violência juvenil.

RASCUNHO – QUESTÃO 3
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QUESTÃO 4

Os presídios brasileiros, habitados por 450.000 sentenciados, têm cheiro de creolina. O produto químico é usado
para disfarçar outro odor, o de esgoto, que sai das celas imundas e impregna corredores e pátios. O exemplo mais
repugnante é o Presídio Central de Porto Alegre, considerado o pior do país — o que, convenhamos, é um feito e tanto.
Em um de seus pavilhões, as celas não têm sequer portas: elas caíram de podres. No extremo oposto, figura a Penitenciária
Industrial de Joinville, em Santa Catarina. Ela não cheira a prisão brasileira. Os pavilhões são limpos, não há superlotação
e o ar é salubre, pois os presos são proibidos até de fumar. Muitos deles trabalham, e um quarto de seu salário é usado para
melhorar as instalações do estabelecimento. Nada que lembre o espetáculo de horrores que se vê nas outras carceragens,
onde a maioria dos presos vive espremida em condições sub-humanas, boa parte faz o que quer e os chefões continuam
a comandar o crime nas ruas a partir de seus celulares. A penitenciária catarinense é uma das onze unidades terceirizadas
existentes no Brasil.

Veja, 25/2/2009, p. 85 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO EM QUESTÃO

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< penitenciárias: fábrica de crime ou caminho para a recuperação;
< crime: a decisão de punir ou vingar;
< reinserção social do presidiário: o grande desafio.

RASCUNHO – QUESTÃO 4
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