• Nas questões de 1 a 100, 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 GERAIS
QUESTÃO 1
1

4

7
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QUESTÃO 3

A grande e principal tese de Paulo Prado — tese
perturbadora — residia na sua convicção acerca da tristeza como
traço definidor do caráter nacional. Tristeza resultante de causas
profundas, a exemplo do estilo português de colonizar, dos povos
que aqui se mesclaram, das atitudes dos que ocuparam a terra,
bem como dos gestos de seus habitantes originais. Tristeza
consolidada pelo espírito romântico de viver e pensar o mundo,
consagrado no século XIX, a ensejar hipocrisias e a inibir
iniciativas criadoras. Tristeza alastrada pelo território, de norte a
sul, e a atravessar a sociedade de alto a baixo, ricos ou pobres.
Tristeza, imobilismo e arcaísmo somente superáveis por meio de
uma revolução.
Ronaldo Vainfas. In: Intérpretes do Brasil, v. II. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000, p. 9.
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Em relação ao texto acima, assinale a opção incorreta.
A Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir
“acerca da” (R.2) por cerca da.
B O recurso enfático de iniciar a maior parte dos períodos com a
mesma palavra, como ocorreu no texto acima, é inadequado para
textos de correspondência oficial.
C As expressões “a ensejar” (R.8), “a inibir” (R.8) e “a atravessar”
(R.10) podem, sem prejuízo para a correção gramatical, ser
substituídas por ensejando, inibindo e atravessando,
respectivamente.
D O emprego de vírgula após “Tristeza” (R.11) justifica-se para
isolar aposto.
QUESTÃO 2

No caso de Raízes do Brasil, é mesmo possível traçar certo
paralelismo entre a nostalgia que, para Sérgio Buarque, marcava os
portugueses no trópico, e o “desamor à terra” que Paulo Prado,
seguindo Capistrano, viu nos mesmos portugueses, agregando
evidência à sua convicção sobre a melancolia que grassava no Brasil.
Por outro lado, se é verdade que a noção de “homem cordial” como
traço de caráter do brasileiro desenvolvida por Sérgio Buarque é bem
mais complexa e diferente do que o “brasileiro melancólico” de Paulo
Prado, aludindo aquele à recusa aos formalismos e ritualismos em
favor de relações pessoais e emotivas, é possível estabelecer diálogo
entre os dois conceitos. Estabelecer oposições e diferenças, mais que
aproximações, pois em Raízes fala-se na dificuldade do brasileiro em
aceitar autoridades e em Retrato pinta-se um brasileiro submisso.
Idem, ibidem p. 16 (com adaptações).

Em relação às idéias do texto acima, assinale a opção incorreta.
A O ‘desamor à terra’ por parte dos portugueses agrega evidência à
convicção de Paulo Prado em relação à melancolia do brasileiro.
B A nostalgia destacada por Sérgio Buarque é comparável ao
“desamor à terra” visto por Paulo Prado nos portugueses.
C A noção de “homem cordial” desenvolvida por Sérgio Buarque
envolve preferência por formalismos e ritualismos e recusa a
relações pessoais e emotivas.
D Há diferenças entre Raízes e Retrato, pois o primeiro focaliza a
dificuldade do brasileiro em aceitar autoridade, e o segundo fala
de um brasileiro submisso.
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No Brasil, as primeiras tentativas nacionalistas
ligaram-se à declaração de independência dos Estados
Unidos da América, onde frutificava, no campo prático, a
propaganda iniciada pela Enciclopédia e pelos livros
incendiários de Voltaire, de Brissot e de Raynal,
precursores da própria Revolução Francesa. De 1770 a
1800, as idéias prediletas de Jean-Jacques inspiraram e
guiaram os movimentos revolucionários francoamericanos: soberania do povo, liberdade individual,
igualdade racial e política, infalibilidade da nação.
Aparecem na Proclamação da Independência e na
Constituição da Virgínia de 1776, assim como mais tarde,
em França, na Declaração dos Direitos do Homem. Até à
apagada existência do Brasil colonial chegaram os ecos
dessa renovação messiânica que abalava o mundo.
Idem, ibidem, p. 78 (com adaptações).

Considerando as estruturas lingüísticas e os sentidos do texto
acima, julgue os itens que se seguem.
I

Em lugar de “Aparecem” (R.11), estaria igualmente correta
e de acordo com as idéias do texto a seguinte redação:
Essas idéias aparecem.
II A expressão “em França” (R.13) pode, sem prejuízo para
a correção gramatical, ser substituída por na França.
III A palavra “messiânica” (R.15) diz respeito a um
movimento ou sistema ideológico que prega a salvação da
humanidade por meio da entronização de um messias que
pode ser um indivíduo, uma classe ou uma idéia.
IV Não há emprego de vírgula após “messiânica” (R.15)
porque a oração subseqüente tem natureza explicativa.
A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 4

As opções a seguir contêm trechos sucessivos de um texto.
Assinale a opção que apresenta erro gramatical.
A O progresso é uma indústria que, como na China, é
explorada, em uma rápida absorção, pelos capitais
estrangeiros e os poucos grupos financeiros nacionais que
só cogita — como é natural — dos próprios interesses.
B Nesses oásis, e revivendo o tempo das bandeiras, tudo se
deve à iniciativa privada.
C Foi o particular que desbravou a mata, que ergueu
plantações, que estendeu pela terra virgem os trilhos dos
caminhos de ferro, que fundou cidades, abriu fábricas,
organizou companhias e importou o conforto da vida
material.
D O poder público, pacientemente, esperou os frutos da
riqueza semeada.
Opções adaptadas. Idem, ibidem, p. 93.
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QUESTÃO 5
1
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QUESTÃO 7

Uma poética da escassez e da negatividade enuncia-se em
Vidas Secas como uma contraposição ao pitoresco, ao
descritivismo e ao gosto retórico presentes na tradição do
romance da seca, desde o naturalismo do século XIX até o
regionalismo dos anos 30. Além disso, o romance oferece um
ponto de fuga em relação à maioria dos textos literários que, no
período, desempenhavam a função de “desvendamento social” do
Brasil, na medida em que problematiza, com rigor incomum,
pressupostos identitários de integração nacional por eles
formulados. Para tanto, desfaz as certezas da terceira pessoa
narrativa, descentrando sua onisciência, e escolhe a forma
descontínua como recurso de montagem textual.
Wander Melo Miranda. In: Intérpretes do Brasil, v. II. Rio
de Janeiro: Nova Aguilar, 2000, p. 93 (com adaptações).

A partir das estruturas lingüísticas e dos sentidos do texto acima,
assinale a opção correta.
A A substituição do termo “enuncia-se” (R.1) por é enunciado
mantém a correção gramatical do período.
B A expressão “ponto de fuga” (R.6) tem o sentido de ponto de
observação de uma perspectiva.
C A correção gramatical do período estaria mantida caso se
substituísse a expressão “na medida em que” (R.8) por à medida
em que.
D A palavra “onisciência” (R.11) está sendo empregada, no texto,
com o significado de saber limitado, conhecimento restrito.

Os itens a seguir contêm trechos sucessivos de um texto.
Julgue-os quanto à pontuação.
I

Através das informações de Léry, de Gabriel Soares, de
Hans Staden, das crônicas dos jesuítas do século XVI, dos
livros de Ives d’Evreux e de Claude d’Abbeville, vê-se,
que, para a mulher tupi, a vida de casada era de contínuo
trabalho: com os filhos, com o marido, com a cozinha,
com os roçados.
II Isto sem esquecermos as indústrias domésticas a seu
cargo, o suprimento de água e o transporte de fardos.
Mesmo grávida a mulher índia, mantinha-se ativa dentro
e fora de casa, apenas deixando, de carregar às costas, os
volumes extremamente pesados.
III Mãe, acrescentava às suas muitas funções: a de tornar-se
uma espécie de berço ambulante da criança, de amamentála, às vezes até aos sete anos, de lavá-la, de ensinar as
meninas a fiar algodão e a preparar a comida.
IV E eram de suas próprias mãos os utensílios de que se
servia para fazer a comida, para guardá-la, para pisar o
milho ou o peixe, moquear a carne, espremer raízes,
peneirar as farinhas: os alguidares, as urupemas, as cuias,
as cabaças de beber água, os balaios.
Itens adaptados. Idem, ibidem, p. 337.

A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

Os períodos contidos nas seguintes opções compõem ordenadamente
um texto. Assinale a opção em que o período apresenta correção
gramatical.
A Se fôramos apurar a colaboração do índio no trabalho
propriamente agrário, temos que concluir contra Manuel Bonfim
— indianófilo até a raiz dos cabelos —, pela quase insignificância
desse esforço.
B O que não é de estranhar, se considerarmos que a cultura
americana ao tempo da descoberta era a nômade, a da floresta, e
não ainda a agrícola; que o pouco da lavoura — mandioca, cará,
milho, jerimum, amendoim, mamão — praticadas por algumas
tribos menos atrasadas eram trabalhos desdenhados pelos homens
— caçadores, pescadores, guerreiros.
C A lavoura era entregue as mulheres, diminuídas assim na sua
domesticidade pelo serviço de campo; tanto quanto os homens
nos hábitos de trabalho regular e contínuo pelo de vida nômade.
D Daí não terem as mulheres índias se revelado tão boas escravas
domésticas quanto as africanas, que mais tarde as substituíram
vantajosamente como cozinheiras e amas de menino, do mesmo
modo que os negros aos índios como trabalhadores de campo.
Opções adaptadas de Gilberto Freyre. Casa-Grande & Senzala. In:
Intérpretes do Brasil. v. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000, p. 315-6.
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C 3.

D 4.

QUESTÃO 8
1

QUESTÃO 6

B 2.

4

7

10

O retrato da administração colonial mostra, de alto
a baixo da escala administrativa, com raras exceções, a
mais grosseira imoralidade e corrupção que domina
desbragadamente. Os mais honestos e dignos delegados
da administração régia são aqueles que não embolsam
sumariamente os bens públicos, ou não usam dos cargos
para especulações privadas, porque, de diligência e bom
cumprimento dos deveres, nem se pode cogitar. Aliás, o
próprio sistema vigente de negociar os cargos públicos
abria naturalmente portas largas à corrupção. Eles eram
obtidos e vendidos como a mais vulgar mercadoria.
Caio Prado Júnior. Formação do Brasil contemporâneo. In: Intérpretes do
Brasil. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000, p. 1.425 (com adaptações).

Em relação às estruturas lingüísticas e aos sentidos do texto
acima, assinale a opção correta.
A A expressão “a mais grosseira imoralidade e corrupção”
(R.2-3) é complemento sintático de “escala administrativa”
(R.2).
B A palavra “diligência” (R.7) está sendo empregada, no
texto, no sentido de assiduidade, pontualidade.
C O sinal indicativo de crase em “à corrupção” (R.10)
deve-se à regência de “negociar” (R.9) e à presença de
artigo definido feminino acompanhando o substantivo
“corrupção”.
D O pronome “Eles” (R.10) retoma a expressão antecedente
“os cargos públicos” (R.9).
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QUESTÃO 9
1

A morte de Getúlio Vargas abriu em nosso flanco uma ferida secreta e incurável, mas, no plano político e malgrado alguma
inquietação e angústia, a crise foi resolvida de forma bastante civilizada com a eleição de Juscelino Kubitschek para a presidência
da República. Estava armada a equação de nossa futura história política, que, sendo, por alguns aspectos importantes, um

4

prolongamento do getulismo, era, pela orientação global, pelas perspectivas que abria e pelo espírito, uma ruptura definitiva com
ele. Dir-se-ia que a destruição de Getúlio Vargas tinha sido o rito indispensável para que o país se desligasse para sempre do ciclo
histórico e social iniciado com a Revolução de 1930.
Wilson Martins. História da inteligência brasileira. v. VII. São Paulo: T. A. Queiroz (Editor) p. 345 (com adaptações).

Considerando as estruturas lingüísticas e os sentidos do texto acima, assinale a opção correta.
A O emprego de vírgulas logo após “mas” (R.1) e “angústia” (R.2) justifica-se por isolar um aposto explicativo.
B A substituição de “a crise foi resolvida” (R.2) por resolveu-se a crise prejudica a correção gramatical do período e altera as
informações originais.
C O emprego do pronome de primeira pessoa do plural em “nossa futura história política” (R.3) introduz no texto as pessoas do autor
e do leitor.
D Em “se desligasse” (R.5), o pronome “se” é empregado como indeterminador do sujeito.
QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

Os trechos a seguir constituem seqüencialmente um texto.

1

Assinale a opção em que o período apresenta erro gramatical.
4

A A tradução de Tristes Trópicos veio incorporar Claude LéviStrauss ao circuito do pensamento brasileiro e, com ele, uma
nova maneira de ver a realidade — buscando-lhe o sentido e

7

a significação.
B Tristes Trópicos enriquecia a biografia intelectual do autor,
mas era também a intelectualização da matéria brasileira em
termos de estruturas mentais.
C A história deixava de ser sucessiva para ser sincrônica, não
apenas porque as populações primitivas coexistiam
materialmente com e na civilização, do século XX, mas
também porque a noção enriquecedora de tempos simultâneos
vinham concorrer com a idéia convencional do tempo
cronológico e linear.
D Esse livro e os estudos posteriores de Lévi-Strauss
introduziram, assim, um fator catalítico na evolução
intelectual, igualmente operante na história do livro, da
imprensa e da biblioteca.
Opções adaptadas. Idem, ibidem, p. 389.
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10

O livro Les Religions Africaines au Brésil, de Roger
Bastide, é a obra suprema a respeito do fenômeno religioso
em nosso país (e não apenas no que se refere aos cultos
negros), cuja verdadeira natureza, aliás, é mais
bem expressa pelo subtítulo do que pelo título: trata-se de
uma “sociologia das interpenetrações de civilizações”, na qual
as religiões africanas aparecem, ao mesmo tempo, como
exemplo privilegiado e como elemento de demonstração
ilimitadamente generalizável; no caso, elas importam por
serem religiões, não por serem africanas, sem prejuízo, bem
entendido, de sua inegável individualidade como religiões
africanas.
Idem, ibidem, p. 431 (com adaptações).

Com base nas estruturas sintático-semânticas do texto acima,
assinale a opção correta.
A A substituição de “a respeito do” (R.2) por sobre o prejudica
a correção gramatical do período.
B A expressão “cuja verdadeira natureza” (R.4) refere-se a
“cultos negros” (R.3-4).
C Pelas informações do texto, pode-se considerar o livro de
Roger Bastide um tratado a respeito das religiões africanas.
D Na linha 9, a substituição do sinal de ponto-e-vírgula por
ponto final, com modificação da minúscula para maiúscula
em “no caso”, mantém a correção gramatical do texto.
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Texto para as questões de 12 a 14
1

4

7

10

13

16

19

22

Todo povo tem na sua evolução, vista a distância, um
certo “sentido”. Esse se percebe não nos pormenores de sua
história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos
essenciais que a constituem em um largo período de tempo.
Quem observa aquele conjunto, desbastando-o do cipoal de
incidentes secundários que o acompanham sempre e o fazem,
muitas vezes, confuso e incompreensível, não deixará de
perceber que ele se forma de uma linha mestra e ininterrupta
de acontecimentos que se sucedem em ordem rigorosa, e
dirigida sempre em uma determinada orientação. É isto que se
deve, antes de mais nada, procurar quando se aborda a análise
da história de um povo, seja, aliás, qual for o momento ou o
aspecto dela que interesse, porque todos os momentos e
aspectos não são senão partes, por si só incompletas, de um
todo que deve ser sempre o objetivo do historiador, por mais
particularista que seja.
Tal indagação é tanto mais importante e essencial que
é por ela que se define, tanto no tempo como no espaço, a
individualidade da parcela de humanidade que interessa ao
pesquisador: povo, país, nação, sociedade, seja qual for a
designação apropriada ao caso. É somente aí que ele
encontrará aquela unidade que lhe permite destacar uma tal
parcela da humanidade para estudá-la à parte.

QUESTÃO 14

A respeito das características textuais e das estruturas lingüísticas
do texto, assinale a opção correta.
A Como se trata de tema relativo à história, o texto é
predominantemente narrativo.
B O nível de linguagem do texto está adequado a uma
correspondência oficial, como um parecer, em vista da
objetividade e impessoalidade das escolhas lexicais e
sintáticas.
C Na linha 21, o termo “aí” refere-se a “caso”.
D Na linha 22, o emprego de “lhe” justifica-se, uma vez que
“permite” é verbo intransitivo.
QUESTÃO 15
1

Saint-Hilaire, viajando pelo Brasil em princípio do
século XIX, notará, com a acuidade de sua visão, a extrema
mobilidade da população brasileira. A preocupação

4

dominante das zonas novas já existia então: emigrava-se às
vezes por nada, e com simples e vagas esperanças de outras
perspectivas. Todo mundo imaginava sempre que havia um

Caio Prado Júnior. Op. cit., p. 1.130 (com adaptações).

QUESTÃO 12

7

ponto qualquer em que se estaria melhor que no presente.
Pensamento arraigado e universal que nada destruía, nem

Considerando as estruturas lingüísticas e os sentidos do texto,
assinale a opção correta.

experiências
10

A Na linha 2, o pronome “Esse” retoma a idéia antecedente de
‘sentido’.
B Em “que a constituem” (R.4), o pronome “a” retoma o
antecedente “sua evolução” (R.l).
C Os pronomes “o” (R.5) e “ele” (R.8) retomam a idéia de “um
largo período de tempo” (R.4), que, por sua vez, retoma a
expressão “sua história” (R.2-3).
D Em “que se deve” (R.10-11), o termo “se” tem valor reflexivo.

nem

fracassos

A Em “aspecto dela” (R.13), “dela”, contração de preposição e
pronome, refere-se a “história de um povo” (R.12).
B Segundo o texto, os objetivos do historiador devem ser os
incidentes secundários, os detalhes e os aspectos menores da
história de um povo.
C O pronome “ela” (R.18) retoma o antecedente “Tal indagação”
(R.17).
D Na linha 20, o emprego de vírgula após “povo”, “país” e
“nação” justifica-se para isolar elementos de mesma função
gramatical componentes de uma enumeração.
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Isto

que

impressionava o viajante francês, habituado a um continente
em que havia séculos o povoamento se estabilizara, é a feição
natural de todo território semivirgem da presença humana,

13

onde a maior parte da área ainda está por ocupar e onde as
formas de atividade mais convenientes para o homem ainda
não foram encontradas; onde, em uma palavra, o indivíduo

16

não se ajustou bem ao seu meio, compreendendo-o e
dominando-o.

QUESTÃO 13

Ainda com base nas estruturas lingüísticas e nos sentidos do
texto, assinale a opção incorreta.

sucessivos.

Idem, ibidem, p. 1.179 (com adaptações).

Com relação ao texto acima, assinale a opção correta.
A As vírgulas após “Saint-Hilaire” (R.1) e “século XIX” (R.2)
justificam-se por isolar oração com valor substantivo.
B O emprego da forma verbal “notará” (R.2) indica que o autor
escreveu o texto antes da ocorrência relatada.
C A substituição de “em que” (R.7) por no qual mantém a
correção gramatical do período.
D Em “compreendendo-o e dominando-o” (R.16-17), as duas
ocorrências de “o” retomam o antecedente “indivíduo” (R.15).
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 18

Entre as opções abaixo, que, em seu conjunto, constituem um
texto, assinale a que apresenta erro gramatical.
A A história registra muitas questões insolúveis, do mesmo
modo que temas controversos. Não seria o caso de tentar
inventariá-los.
B De todos os modos, há circunstâncias que não podem deixar
de ser referidas por sua relevância. A principal controvérsia
diz respeito ao papel dos jesuítas.
C Varnhagen afirmou que “justo é reconhecer que a Ordem
prestou ao Brasil alguns serviços, bem como, por outro lado,
parcialismo ou demência seria negar, quando os fatos
evidenciam que, por vezes, pela ambição e orgulho de seus
membros, chegou à provocar no país não poucos distúrbios.”
D O desdobramento dessa hostilidade seria a expulsão dos
jesuítas de nosso país, não se podendo perder de vista que o
fenômeno ocorreu em outras nações, culminando com a
própria extinção da Ordem, determinada pelo Vaticano.
Opções adaptadas de Antonio Paim. Momentos decisivos da
história do Brasil. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 35.

Entre as opções a seguir, que se encadeiam formando um texto,
assinale a que contém erro gramatical.
A Entre as últimas décadas do século XVI e meados do século
XVII criaram-se no litoral brasileiro, sobretudo no Nordeste,
uma civilização fluorescente em torno da produção
açucareira.
B Naquele período, o Brasil chegou a responder por cerca de
80% da oferta mundial de açúcar. Havia, anteriormente, em
alguns pontos do país, produção artesanal daquela
mercadoria.
C Entretanto, o que teve lugar no Recôncavo Baiano e no litoral
pernambucano foi algo de muito diverso: a implantação de
grandes engenhos, que requereu vultosos investimentos.
D A liderança da iniciativa esteve a cargo dos cristãos-novos, os
judeus convertidos à força. Essa conversão forçada tivera
lugar ainda em fins do século XV e fora conseqüência de uma
imposição da Espanha, por motivos não plenamente
esclarecidos.
Opções adaptadas de Antonio Paim. Op, cit., p. 49.

Texto para as questões 19 e 20
1

QUESTÃO 17

Nas últimas décadas do século XVII, o comércio de
especiarias, efetivado pela Coroa Portuguesa com o Oriente,
reduziu-se drasticamente, não só pela concorrência de outras
nações que despontavam no norte da Europa como pela retomada
das caravanas que cruzavam o Oriente Médio para alcançar
portos do Mediterrâneo.
Antonio Paim. Op. cit., p. 73 ( com adaptações).

Assinale a opção em que o trecho constitui continuação coesa,
coerente e gramaticalmente correta para o texto acima.

4

7

10

Na época atual, embora a avareza ou o ócio devam
continuar merecendo a nossa condenação, no seio dos
detentores da riqueza (ou dos que se proponham a alcançá-la),
há uma figura digna de ser exaltada: o empresário. Pela razão
muito simples de que agora estamos diante de uma sociedade
de abundância (ao contrário da sociedade primitiva, vitimada
pela escassez) e a única maneira de a imensa maioria ter
acesso à variada gama de bens e serviços disponíveis na
sociedade é por intermédio do emprego. E ainda que a busca
da riqueza pelo empresário não vise diretamente ao bem-estar
geral, ao propiciar novos empregos, ele está desempenhando
função primordial na economia.
Antonio Paim. Op. cit., p.290 ( com adaptações).

QUESTÃO 19

A Lembra que a participação dos entrepostos dos Países Baixos
no comércio do açúcar, em fins do século XVI e começos do
seguinte, é conhecida. E acrescenta: “Menos conhecida é a
contribuição dos comerciantes e financistas portugueses de
Lisboa.”
B Com exceção de parte reduzida dos comerciantes portugueses
que se dedicavam ao mister, as principais fortunas de Lisboa
retiraram-se do chamado comércio com a Índia.
C Acrescenta que os portugueses também acumularam capital,
de modo significativo, e investiram no Brasil e no comércio
com o Atlântico. Pernambuco, a primeira e maior região
produtora de açúcar no Brasil, e também a mais rica,
desenvolveu-se por um conjunto de famílias portuguesas,
originárias do Porto e de Lisboa, com experiência de cultivo
de cana na Madeira.
D Esclarecendo que, embora este tivesse continuado, voltandose para outras mercadorias (seda, porcelana e produtos
exóticos), “a contribuição mais original dos comerciantes
privados portugueses consistiu no desenvolvimento do Brasil
e na constituição da rede comercial que ligou o Brasil, a
África, a Ásia e a América Espanhola”.
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Em relação ao texto, assinale a opção correta.
A O emprego de “nossa” (R.2) e de “estamos” (R.5) confere
subjetividade ao texto, tornando a linguagem nele utilizada
inadequada para documentos oficiais.
B Na linha 3, a substituição dos parênteses por vírgulas
prejudica a correção gramatical do texto.
C Nas linhas 6 e 7, a substituição dos parênteses por travessões
prejudica a coesão e a coerência do período.
D Mantêm-se a correção gramatical e as idéias originais do texto
ao se substituir o termo “ainda que” (R.9) por qualquer um dos
seguintes: mesmo que, embora, conquanto.
QUESTÃO 20

Em relação às idéias do texto, assinale a opção correta.
A A avareza e o ócio são características da época a que o texto
se refere.
B No seio dos detentores da riqueza, o empresário é o símbolo
da avareza.
C O emprego permite que a maioria tenha acesso aos bens e
serviços disponíveis na sociedade.
D Ao propiciar novos empregos, o empresário visa diretamente
ao bem-estar geral da sociedade.
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QUESTÃO 21

Desejando obter informações acerca de um processo, um indivíduo acessou o sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima —
http://www.tj.rr.gov.br— e, após algumas operações de navegação, obteve a página web mostrada na janela do Internet Explorer 6
(IE6) ilustrada na figura acima.
Considerando essa figura e conceitos relativos à Internet, assinale a opção que apresenta o protocolo utilizado para se obterem
informações processuais por número do processo.
A POP3.

B SMTP.

C HTTP.

D IRC.

QUESTÃO 22

A figura ao lado ilustra uma janela do Word
2000, que contém parte de um texto extraído
e adaptado do sítio http://www.tj.rr.gov.br.
Considerando essa figura, assinale a opção
que descreve o procedimento para obter uma
formatação justificada do texto.

A Selecionar o texto e clicar

.

B Selecionar o texto e clicar

.

C Selecionar o texto e clicar

.

D Selecionar o texto e clicar

.
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QUESTÃO 23

No que se refere ao navegador Internet Explorer 6 (IE6), assinale
a opção correta.

A Não é possível imprimir as figuras apresentadas em um sítio.
B Existe apenas uma forma de localizar sítios na Internet com
a utilização do IE6.
C Uma vantagem de colocar sítios como favoritos no IE6 é a
possibilidade de acessá-los sem conectar a Internet.
D Se o usuário estiver prestes a enviar informações sigilosas,

QUESTÃO 27

Assinale a opção que apresenta medida de segurança correta em
relação aos dados do computador.
A Para fazer o backup é importante copiar os arquivos para o
plugin.
B Uma medida correta de segurança dos arquivos é copiá-los
para o boot.
C Para fazer backup dos arquivos mais utilizados é importante
compactá-los e copiá-los para outro computador.
D A compactação deve ser feita utilizando o roteador.
QUESTÃO 28

como o número do cartão de crédito, a um sítio não-seguro,
o IE6 poderá avisá-lo de que o sítio não é seguro.
QUESTÃO 24

Para que um documento do Word seja numerado em todas as
páginas, exceto na primeira, deve-se desmarcar a opção
correspondente na

No Word 2000, uma das opções para guardar o arquivo com

A opção Números de páginas do menu Inserir.

outro nome é clicar o menu Arquivo e selecionar

B aba Margens, em Configurar página, no menu Arquivo.
C aba Editar, em Ferramentas, no menu Arquivo.

A Salvar.
B Salvar Especial.

D opção Cabeçalho e rodapé do menu Formatar.
QUESTÃO 29

C Salvar Como.

Para colocar cabeçalho e rodapé em uma planilha do Excel

D Novo.

deve-se clicar a opção do menu

QUESTÃO 25

Considerando o Outlook Express (OE), assinale a opção correta.

A Inserir.
B Formatar.
C Dados.

A Para se encaminhar um arquivo anexo a uma mensagem é
necessário salvá-lo no formato xlm.
B No OE, é possível criar um modelo de e-mail padrão.
C O limite para se encaminhar mensagem com anexo no OE é
de 100 kb.
D No OE, não é possível trabalhar no modo offline.
QUESTÃO 26

Assinale a opção que descreve uma área do Outlook Express
conveniente para armazenar informações sobre contatos e que é

D Arquivo.
QUESTÃO 30

A função da ferramenta

do Excel 2003 é

A formatar o segundo plano da célula.
B realizar AutoSoma de dados da planilha.
C copiar o formato de um texto para outra célula.
D criar um link com uma página na Internet.
QUESTÃO 31

O Windows Explorer pode

de recuperação fácil por meio de outros programas.
A impedir a invasão de vírus no computador.
A
B
C
D

Lista de pessoas

B gerar arquivos de documentos de segurança no formato xst.

Catálogo de contatos

C enviar e receber arquivos por meio da opção do menu

Contatos
Catálogo de endereços
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Ferramentas.

D criar pastas e organizar arquivos.
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QUESTÃO 32

As extensões de nome de arquivo
A indicam o tamanho do arquivo.
B indicam a quantidade de informações que podem ser
armazenadas no arquivo.
C encontram-se após o ponto de um nome de arquivo e indicam
o tipo de informação armazenada nele.
D encontram-se sempre ocultas, mas apresentam informações
referentes ao tamanho e ao tipo do arquivo.
QUESTÃO 33

O utilitário do Windows XP que ajuda a criar uma cópia das
informações no disco rígido é o(a)
A backup.
B central de controle.
C configurador.
D gerenciador de sistemas.
QUESTÃO 34

A intranet é um(a)
A rede mundial de computadores que permite o envio de
qualquer tipo de informação.
B rede dentro de uma organização que usa tecnologias e
protocolos da Internet, mas está disponível somente para
determinadas pessoas, como os funcionários de uma empresa.
C rede mundial com muitos segmentos de rede conectados por
roteadores.
D um serviço oferecido pela Internet que permite a comunicação
online.
QUESTÃO 35

Para transferir uma planilha do Excel para o Word são utilizados
os recursos Copiar e Colar. Ao copiar os dados, eles são
transferidos para
A a área de arquivos.
B o armazenador de dados.
C a área de transferência.
D os arquivos de programas.
UnB/CESPE – TJRR
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QUESTÃO 36

Antônio ajuizou ação de indenização contra o município
de Boa Vista – RR em razão de abalroamento entre veículo da
fazenda pública local e seu automóvel, por culpa exclusiva do
servidor público que dirigia caminhonete da Secretaria de Saúde.
O carro do município foi comprado com dinheiro de convênio
administrativo celebrado com a Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA), que é uma fundação federal.
Considerando a situação hipotética acima, e em face do Código
de Organização Judiciária do Estado de Roraima, assinale a
opção correta.
A A causa em apreço será julgada pelo juiz de direito da 2.ª
Vara Cível da Comarca de Boa Vista.
B As ações contra o município de Boa Vista, desde que de
natureza indenizatória, são processadas e julgadas pelos juízes
de direito da 4.ª, 5.ª e 6.ª Varas Cíveis da capital.
C A circunstância de o carro do município ter sido comprado
com verba federal implicará que a FUNASA deverá ser parte
no processo, retirando a competência da justiça estadual.
D De acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima (TJRR), a causa em questão deverá ser
julgada pelo juiz da 1.ª Vara Cível de Boa Vista.
QUESTÃO 37

Em relação às formas de provimento de cargos públicos no estado
de Roraima, assinale a opção correta.
A A posse implica efetivo desempenho das atribuições de cargo
público ou de função de confiança.
B Não é possível a posse em cargo público, mediante
procuração, ainda que esta seja específica.
C O servidor que assumiu pela primeira vez um cargo público
em decorrência de concurso público, se não for aprovado no
estágio probatório, será demitido.
D A readaptação é a investidura do servidor em cargo de
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental
verificada em inspeção oficial.
QUESTÃO 38

No que se refere às licenças que são direito do servidor, assinale
a opção correta.
A É legal o ato administrativo que concede licença para tratar de
assuntos particulares, pelo período de um ano, para servidor
que retornou há seis meses, de viagem de estudo ao exterior,
em que cursou mestrado por dois anos.
B A licença por motivo de doença de pessoa da família é
concedida sem remuneração.
C A licença para tratar de assuntos particulares será concedida
sempre no interesse da administração, somente aos servidores
de cargo efetivo estáveis, por até três anos consecutivos e sem
remuneração.
D A licença de servidor para atividade política que vise
concorrer a mandado público é concedida sem remuneração.
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QUESTÃO 39

Acerca do regime disciplinar dos servidores públicos, assinale a

QUESTÃO 42

Quanto ao Conselho da Magistratura, assinale a opção correta.

opção correta.
A Um médico da secretaria de saúde estadual pode cumular seu
cargo com o de professor de matemática da Prefeitura de Boa
Vista.
B O servidor que praticar crime contra a administração pública
será, após procedimento administrativo, exonerado.
C A inassiduidade habitual, apta a ensejar perda de cargo
público, é aquela caracterizada pela ausência sem causa
justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o
período de doze meses.
D A ação disciplinar prescreve em dois anos para as infrações
punidas com advertência.
QUESTÃO 40

A O Conselho da Magistratura é composto pelo presidente, pelo
vice-presidente e pelo desembargador mais antigo do TJRR.
B Compete ao Conselho da Magistratura julgar os recursos
interpostos contra as decisões do corregedor-geral de justiça.
C Compete ao Conselho da Magistratura julgamento de
mandado de segurança contra decisões do presidente do
tribunal.
D Competem ao Conselho da Magistratura as exceções de
suspeição

e

de

impedimento

ajuizadas

contra

desembargadores do tribunal.
QUESTÃO 43

No que se refere ao processo administrativo disciplinar dos

Com referência aos atos e termos do TJRR, assinale a opção

servidores públicos estaduais, assinale a opção correta.

correta.

A O servidor afastado preventivamente para que não exerça
influência em procedimento administrativo disciplinar não
perde o direito à sua remuneração durante o período de
afastamento.
B A comissão do processo administrativo disciplinar será
formada por três servidores, dos quais pelo menos dois
deverão ser estáveis.
C O inquérito administrativo disciplinar obedece ao princípio
inquisitório, vedando-se o acesso do acusado aos elementos
de investigação da comissão disciplinar.
D É facultado, no inquérito administrativo, que a testemunha
traga o seu depoimento por escrito.
QUESTÃO 41

Acerca da organização do TJRR, assinale a opção correta.
A Os conflitos de competência são julgados pelo Pleno do
tribunal.
B O corregedor-geral de justiça ficará dispensado das funções
normais nos julgamentos, salvo nas questões relativas à
competência do Pleno e do Conselho da Magistratura.

A O presidente do tribunal expedirá provimento com a
finalidade de uniformizar a aplicação de dispositivo de lei.
B O corregedor-geral de justiça expedirá decretos judiciários
para disciplinar o estágio probatório dos juízes de direito
substitutos.
C Os atos ordinatórios dos feitos judiciais não poderão ser
delegados aos serventuários de justiça.
D Serão consignadas em forma de resolução as decisões do
Pleno do tribunal sobre propostas de lei de sua iniciativa.
QUESTÃO 44

No que concerne à ordem dos serviços no TJRR, assinale a opção
correta.
A A Câmara Única reunir-se-á em sessão ordinária na primeira
e na terceira terça-feira do mês.
B Os conflitos de competência preferem aos mandados de
segurança na ordem de preferência de julgamento.

C A Câmara Única é constituída de cinco desembargadores,

C Os processos constantes de pauta e não julgados deverão ser

sendo a Turma Cível presidida pelo presidente do tribunal,

objeto de nova intimação para o fim de possibilitar a

que funcionará apenas como vogal, e a Turma Criminal
presidida pelo vice-presidente do tribunal, a quem caberá

sustentação oral dos advogados da causa.

metade dos feitos distribuídos aos demais membros da Turma.

D Antes da distribuição, serão certificados nos autos os nomes

D A Turma Criminal julgará as ações rescisórias dos próprios

dos juízes que tenham funcionado no primeiro grau, bem

acórdãos.
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como o impedimento de qualquer desembargador.
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QUESTÃO 45

No que se refere aos julgamentos no TJRR, assinale a opção

QUESTÃO 48

Acerca das eleições no TJRR, assinale a opção correta.

correta.
A É vedada a reeleição para presidente do tribunal.
A Nas ações penais originárias, o prazo para sustentação oral
será de uma hora, prorrogável pelo tribunal.
B Nos julgamentos, o pedido de vista de um dos
desembargadores implica que os demais integrantes do
colegiado não poderão votar até o retorno da discussão pelo
que pediu vista.
C A sustentação oral nos agravos terá duração de dez minutos.
D A publicação da pauta de julgamento de processo cível no
Diário do Poder Judiciário será feita com antecedência
mínima de dez dias.
QUESTÃO 46

Com relação à organização e ao funcionamento do TJRR,
assinale a opção correta.
A O presidente do TJRR não exerce funções judicantes; sua
atuação está adstrita à atividade de natureza administrativa.
B O presidente do TJRR, ordinariamente, não participa das
sessões da Câmara Única.
C O Conselho Pleno julga as infrações penais praticadas pelo
presidente do TJRR.
D O presidente do TJRR é órgão do Poder Judiciário desse
estado, assim como o são os desembargadores, os juízes de
direito e os seus substitutos.

B O corregedor é eleito em escrutínio secreto do qual
participam todos os magistrados estaduais.
C O corregedor, após eleito, poderá recusar a aceitação do
cargo.
D O Regimento Interno prevê a possibilidade de um
desembargador concorrer simultaneamente em eleições para
presidente e para corregedor.
QUESTÃO 49

Ainda acerca do Código de Organização Judiciária do Estado de
Roraima, assinale a opção certa.
A As atribuições conciliatórias do juiz de paz de natureza
jurisdicional exigem a presença de advogado.
B Os juízes de paz devem receber o mesmo subsídio dos juízes
de direito.
C O alistamento dos jurados deve ser feito no mês de outubro de
cada ano, pelo presidente do júri, sendo a respectiva lista
publicada no mês seguinte.
D O sorteio dos jurados do tribunal do júri deve ser feito com
antecedência de uma semana do julgamento.
QUESTÃO 50

Em relação à justiça militar, assinale a opção correta.

QUESTÃO 47

Com relação ao Código de Organização Judiciária do Estado de
Roraima, assinale a opção correta.

A O juiz auditor, em suas ausências e impedimentos, deve ser
substituído pelo juiz de vara cível mais antigo na capital do
estado de Roraima.

A O tribunal de justiça é composto de 9 desembargadores.
B Entre os integrantes do tribunal de justiça incluem-se dois

B O Ministério Público não tem assento no Conselho
Permanente de Justiça.

desembargadores indicados pela Ordem dos Advogados do

C Em eventual julgamento do comandante-geral da Polícia

Brasil e dois que ocupam vagas de ex-integrantes do

Militar, o Conselho Especial de Justiça deve ser integrado por

Ministério Público Estadual.

um desembargador especialmente convocado, pelo chefe do

C O presidente da Câmara Única, em suas ausências, deve ser
substituído pelo presidente do tribunal.
D Ao tribunal de justiça é atribuído o tratamento de “Egrégio”
e aos seus membros, o de “Excelência”.
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Estado-Maior e pelo coronel mais antigo no posto.
D O Conselho Especial de Justiça é constituído por um juiz
auditor e por dois oficiais de posto superior ou igual ao do
acusado e com mais antiguidade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 51

Assinale a opção correta quanto ao serviço de acesso a base de
dados na Internet ou em CD-ROM.
A A Internet independe de plataforma ao passo que o CD-ROM
exige plataformas específicas.
B A Internet possui recursos de busca melhores que os do
CD-ROM.
C A base de dados em CD-ROM é acessada apenas no
microcomputador no qual está instalada a leitora de
CD-ROM, não podendo ser disponibilizada em rede.
D Os recursos acessados por meio da Internet são menos
atualizados do que os oferecidos pelo fornecedor de bases de
dados em CD-ROM.
QUESTÃO 52

As bases de dados são fontes de informação organizadas de forma
a permitir a pesquisa interativa ou conversacional por meio de um
terminal de computador ou de um microcomputador. Assinale a
opção correta acerca dos tipos de bases de dados.
A As bases de dados de referência contêm dados originais e
constituem um tipo de documento eletrônico.
B As bases de dados bibliográficas são caracterizadas por
fazerem referência a documentos originais, condicionando o
usuário a uma busca complementar.
C As bases de dados catalográficas incluem referências
bibliográficas e informam ao usuário os documentos
publicados acerca de determinado assunto ou em determinado
país.
D As bases de dados multimídias são caracterizadas por
incluírem dados numéricos e textuais.
QUESTÃO 53

Motores de busca, ou mecanismos de busca, e diretórios são dois
tipos de ferramentas de busca disponíveis na Web. Considerando
as diferenças entre essas duas ferramentas, assinale a opção
correta.
A Nos diretórios, as informações são atualizadas com maior
rapidez do que nos motores de busca.
B Os diretórios possuem bases de dados maiores do que os
motores de busca e contêm informações mais relevantes.
C Na utilização de motores de busca, a probabilidade de se
recuperar um grande número de resultados não-relacionados
ao assunto pesquisado é maior que na utilização de diretórios.
D Nos diretórios, o termo de busca é pesquisado em todo o
documento, ao passo que, nos motores de busca, é pesquisado
no título e em uma breve descrição dos documentos.
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QUESTÃO 54

Assinale a opção correta acerca da atuação e da formação do
profissional da informação.
A A tecnologia é apontada como principal fator de mudança no
perfil do profissional da informação nos últimos anos.
B O acesso direto à informação pelo usuário final, sem
intermediação do profissional da informação, tem impedido
a ampliação do campo de atuação desse profissional.
C Os espaços de atuação do profissional da informação exigem
a determinação de uma estrutura curricular rígida para sua
formação.
D Para fazer frente ao desafio da organização da informação, as
empresas têm optado por equipes formadas exclusivamente
por bibliotecários.
QUESTÃO 55

As informações organizadas e tratadas são disponibilizadas em
diferentes tipos de fontes de informação. Assinale a opção correta
acerca desses tipos.
A Os periódicos de indexação e resumos listam trabalhos
produzidos em determinado assunto com a finalidade de
facilitar a identificação e o acesso à informação.
B Os catálogos em linha de acesso público (OPAC) contêm
informações acerca dos títulos de periódicos publicados em
determinado país.
C Os guias bibliográficos, ou repertórios de literatura, são fontes
de referência elaboradas para auxiliar os usuários na busca de
fontes de informação primária a respeito de um assunto
específico. São, portanto, fontes secundárias.
D Catálogo coletivo é uma fonte de informação que possibilita
a identificação de documentos de diversos tipos em mais de
um acervo, sem, no entanto, identificar a localização física
desses documentos.
QUESTÃO 56

Quanto ao processo de seleção em bibliotecas especializadas,
assinale a opção correta.
A Como os usuários dessas bibliotecas tendem a enxergar o
acervo de maneira limitada, dando prioridade às suas
necessidades pessoais mais imediatas, não devem atuar no
processo de seleção.
B Os bibliotecários, por não serem especialistas nas áreas do
conhecimento cobertas pelo acervo, não dispõem do
conhecimento necessário para coordenar as diversas
demandas ou necessidades do processo de seleção.
C A comissão de seleção deve ser composta majoritariamente
por bibliotecários, de forma a garantir que as decisões sejam
tomadas considerando-se as necessidades do acervo, acima do
interesse de grupos ou indivíduos.
D Nas decisões relativas à seleção de materiais para o acervo, as
comissões de seleção, que têm caráter consultivo ou
deliberativo, estão hierarquicamente acima do bibliotecário.
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QUESTÃO 57

A representação e a recuperação do conteúdo dos documentos são
realizadas por meio de vocabulário controlado ou de vocabulário
livre. O uso desses dois tipos de vocabulários apresenta vantagens
e desvantagens. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.
A O vocabulário livre permite a identificação das relações de
gênero-espécie entre conceitos.
B Na indexação e na recuperação de conteúdo em que se utiliza
vocabulário controlado, utilizam-se, indistintamente, termos
sinônimos.
C O custo de produção do vocabulário controlado é menor que
o custo do vocabulário livre.
D O uso do vocabulário livre exige maior conhecimento da
terminologia da área por parte do indexador.
QUESTÃO 58

Os metadados são definidos como dados sobre dados. Seu uso
apresenta muitos benefícios para a organização e a recuperação
da informação. A respeito de metadados, assinale a opção correta.
A O conjunto de elementos de metadados do Dublin Core é
caracterizado por sua complexidade e rigidez.
B Um registro de metadados consiste em um número
predefinido de elementos que representam atributos de
determinado objeto.
C Os formatos bibliográficos são incompatíveis com
os metadados, o que dificulta a interoperabilidade entre
bibliotecas.
D Os metadados são restritos à descrição de recursos digitais
disponíveis em rede.
QUESTÃO 59

A entrevista de referência é realizada tanto em buscas manuais
quanto automáticas. Seu objetivo é negociar a pergunta do
usuário, ou seja, é identificar, esclarecer e aprimorar o verdadeiro
tema da consulta. Assinale a opção correta a respeito da
entrevista de referência.
A Em entrevistas de referência cujo objetivo é a realização de
buscas automáticas, é necessário dar mais atenção à
terminologia, pois esse tipo de busca depende do uso correto
da linguagem na representação do assunto solicitado pelo
usuário.
B Todas as perguntas dirigidas ao bibliotecário de referência
precisam ser negociadas em uma entrevista de referência, de
forma que a necessidade de informação do usuário seja
corretamente identificada.
C Tanto em buscas manuais quanto automáticas, a primeira
etapa da entrevista de referência diz respeito à identificação
do contexto no qual a informação solicitada será utilizada
pelo usuário.
D Na busca automática, a entrevista de referência ocorre
somente na etapa que a antecede, sendo conhecida como
entrevista pré-busca. Na busca manual, a entrevista continua
de forma intermitente ao longo de toda a etapa de busca e
depois dela.
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QUESTÃO 60

Assinale a opção correta no que se refere à adoção da
microfilmagem e da digitalização como técnicas de preservação
de documentos.
A Tanto na digitalização quanto na microfilmagem, o formato,
o leiaute e o conteúdo do documento são mantidos em sua
presença física.
B Diferentemente dos documentos microfilmados, os
documentos eletrônicos são acessíveis somente por meio de
combinações específicas de componentes de hardware,
software, mídia e pessoal técnico, e a falta ou inadequação de
qualquer um desses componentes compromete a sua
preservação.
C A microfilmagem e a digitalização são equivalentes no que se
refere à longevidade da preservação, mas a microfilmagem
apresenta a vantagem de facilitar a disponibilização das
imagens.
D A microfilmagem de documentos originais representa uma
vantagem em relação à digitalização, pois, nesta última, os
documentos são retirados de seu arranjo e acondicionamento
e submetidos a manipulação e exposição a luminosidade
intensa, o que contribui para sua degradação.
QUESTÃO 61

Assinale a opção correta quanto à aplicabilidade da Norma
Regulamentadora de Segurança e Saúde do Trabalhador
(NR-17/Ergonomia – 117.000-7) do Ministério do Trabalho e
Emprego.
A Para o transporte manual de material bibliográfico, o peso
máximo de cargas permitido tem a mesma proporção para
todos os bibliotecários independentemente do sexo e da idade.
B A exigência relativa à distância olho-tela determinada pela
norma é dispensada em caso de uso eventual dos terminais de
vídeo de equipamentos de processamento eletrônico de dados.
C A atividade de entrada de dados no catálogo automatizado da
biblioteca provoca sobrecarga muscular estática ou dinâmica
do pescoço, dos ombros e dos membros superiores. Não se
deve, portanto, exigir valores mínimos de produtividade
diária.
D A norma determina condições específicas de ruído e
iluminação para as bibliotecas, considerando as
peculiaridades desse tipo de instituição.
QUESTÃO 62

Acerca da gestão de pessoas, que engloba aspectos relacionados
à liderança, ao trabalho em equipe, à motivação e à capacitação
de recursos humanos, assinale a opção correta.
A Na gestão de bibliotecas, para o sucesso do trabalho em
equipe, a liderança deve estar concentrada no diretor ou
gerente.
B Para o sucesso do trabalho em equipe, é necessário que cada
pessoa tenha uma visão do setor onde desenvolve suas tarefas.
A visão geral do sistema de informação é de responsabilidade
da direção ou da gerência.
C Em uma liderança autocrática, a equipe decide sobre a divisão
do trabalho.
D A valorização do plano de carreira é um dos fatores que
interferem na motivação.
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QUESTÃO 63

Considere que um usuário tenha solicitado informações a um
bibliotecário com objetivo claramente criminoso. Nessa situação,
deve-se aplicar
A a ética profissional da neutralidade, e o bibliotecário deve
proceder ao fornecimento irrestrito de informações.
B o artigo 3 do código de ética profissional que define que o
bibliotecário deve guardar sigilo no desempenho de suas
atividades, quando o assunto o exigir.
C o artigo 7 do código de ética profissional que define que o
bibliotecário deve ater-se ao que lhe compete na orientação
técnica da pesquisa e na normalização do trabalho intelectual.
D a ética comum, que preza pelo respeito às leis, em detrimento
das orientações profissionais acerca do posicionamento do
bibliotecário em relação às informações.
QUESTÃO 64

Assinale a opção correta quanto aos critérios utilizados para a
seleção de documentos eletrônicos a serem considerados no
desenvolvimento de coleções.
A Nos documentos eletrônicos, o critério de aparência pode
estar relacionado tanto à estética quanto à disposição das
informações em termos de organização de conteúdos.
B O critério de atualidade não se aplica na seleção de
documentos eletrônicos, uma vez que tudo o que está
disponível na Internet é novo e atual.
C Os critérios de conteúdo e de cobertura são igualmente
aplicados a documentos eletrônicos ou a documentos
impressos, uma vez que o conteúdo e sua cobertura não
sofrem alterações em função do suporte.
D O critério de autoria, quando aplicado à seleção de
documentos eletrônicos, leva em conta somente a autoria de
natureza intelectual.
QUESTÃO 65

A descrição de conteúdo refere-se ao conjunto de operações que
descrevem os documentos de acordo com seu assunto. A escolha
do tipo de descrição a ser efetuado se dá com base em aspectos
relativos às necessidades dos usuários, ao assunto tratado e à
relação custo-eficácia, entre outros. Assinale a opção correta
quanto à escolha da descrição de conteúdo.
A Para usuários que necessitam de informação rápida, que os
mantenha a par dos acontecimentos recentes da sua área de
atuação, deve-se elaborar descrições de conteúdo
aprofundadas e detalhadas.
B Considerando-se a relação custo-eficácia, deve-se optar por
realizar uma indexação exaustiva dos documentos, mesmo
que isto signifique dobrar o custo de processamento, pois esse
tipo de indexação é mais eficaz na recuperação da
informação.
C Os estados-da-arte são um tipo de descrição de conteúdo
adequada à elaboração de periódicos de índices e resumos.
D As classificações são descrições de conteúdo adequadas à
organização de diretórios da Internet.
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QUESTÃO 66

Em busca da excelência na prestação de serviços, as bibliotecas
têm se deparado com o desafio de inovar sua administração e seus
processos de gestão de serviços. Com relação aos fluxos e
processos de gestão em bibliotecas, assinale a opção correta.
A A estrutura hierárquica verticalizada favorece, com qualidade
e rapidez, o fluxo de informação.
B O sistema de gestão focado na qualidade de serviços deve
centrar-se nos setores responsáveis pelas funções técnicas da
biblioteca.
C Um dos pontos fortes da organização horizontal é o trabalho
desenvolvido por equipes, com o compartilhamento de
responsabilidades.
D O princípio de autogerenciamento aumenta a necessidade de
supervisão das atividades.
QUESTÃO 67

A respeito da ciência da informação, assinale a opção correta.
A Mesmo diante das mudanças culturais, econômicas e
tecnológicas, o objeto de estudo da ciência da informação
continua sendo o mesmo da biblioteconomia e da
documentação.
B A ciência da informação situa-se no campo das ciências
humanas, que são o meio principal de acesso à compreensão
dos aspectos humanos e culturais envolvidos na informação.
C Os problemas tratados pela ciência da informação ultrapassam
as fronteiras históricas das disciplinas tradicionais, tornando
necessário recorrer a várias disciplinas.
D Na pesquisa em ciência da informação, a teoria encontra-se
atrelada à prática, pois a sua evolução caracterizou-se pela
busca dos aspectos teóricos que apoiassem o desenvolvimento
de serviços e sistemas de informação.
QUESTÃO 68

Considerando que o controle bibliográfico é parte do sistema
geral de comunicação da sociedade e tem por objetivo o registro
do conhecimento humano, assinale a opção correta.
A Para tornar disponíveis de forma compatível os dados
bibliográficos de todas as publicações editadas em todos os
países, o controle bibliográfico universal necessita de uma
rede internacional de intercâmbio de informações
bibliográficas.
B O controle bibliográfico no âmbito interno, correspondente à
bibliografia especializada ou por assunto e geralmente
efetuado por bibliotecas e centros de documentação, deve
ocorrer independentemente do controle bibliográfico no
âmbito geral.
C Como o controle bibliográfico aplica-se a documentos
publicados, teses e dissertações, relatórios técnicos e anais de
eventos são excluídos das atividades desse tipo de controle.
D O controle bibliográfico no âmbito geral, de responsabilidade
das bibliotecas especializadas de cada país, visa beneficiar os
cidadãos e refere-se ao controle dos registros dos materiais
bibliográficos que interessam à nação.
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QUESTÃO 69

Supondo que uma instituição efetue a digitalização de seu acervo
e coloque os documentos disponíveis para busca em texto
integral, assinale a opção correta.
A Nesse caso, não é necessário realizar a descrição de conteúdo,
pois a busca por palavras no texto garante a qualidade da
recuperação da informação.
B O processo de digitalização do acervo da instituição deve
prever a produção de documentos eletrônicos tratados quanto
aos aspectos de descrição física e de conteúdo.
C A ausência de descrição física justifica-se nesse caso, pois as
técnicas de descrição pouco evoluíram para possibilitar a
catalogação dos documentos eletrônicos.
D Os documentos eletrônicos devem ser disponibilizados para
consulta somente depois de passar pela descrição física e de
conteúdo, realizada por catalogadores e indexadores.
QUESTÃO 70

A respeito da elaboração de previsão orçamentária — que tem
por finalidade planejar os investimentos que deverão ser feitos
para garantir que os objetivos traçados na política de
desenvolvimento da coleção sejam atingidos —, assinale a opção
correta.
A Para o cálculo do custo total dos materiais bibliográficos,
deve ser considerado apenas o preço de sua aquisição junto
aos fornecedores.
B Em bibliotecas onde há coleções de livros e periódicos,
quando os recursos são liberados, deve-se priorizar a
aquisição de periódicos para garantir a manutenção das
assinaturas.
C Em bibliotecas de instituições da administração pública, os
recursos orçamentários que não são aplicados no ano fiscal
corrente incorporam-se ao orçamento da biblioteca para o ano
seguinte.
D Em bibliotecas de instituições da administração pública,
devido a sua natureza peculiar, não se exige o empenho da
despesa para aquisição de material bibliográfico.
QUESTÃO 71

QUESTÃO 72

Acerca dos instrumentos de padronização dos registros do
conhecimento, assinale a opção correta.
A Os metadados substituíram o Código de Catalogação AngloAmericano (AACR2).
B O ISSN (International Standard Serial Number ou Número
Internacional Normalizado para Publicações Seriadas) é um
formato padronizado de registro bibliográfico.
C O AACR2 é incompatível com a Descrição Bibliográfica
Internacional Normalizada (ISBD).
D O MARC (Machine-Readable Cataloguing ou Catalogação
Legível por Computador) é exemplo de um conjunto de
metadados descritivos.
QUESTÃO 73

A política de desenvolvimento de coleções contempla, entre
outros aspectos, a avaliação das coleções da biblioteca. Com
relação a esse processo de avaliação, assinale a opção correta.
A Apesar de haver uma relação positiva entre qualidade e
quantidade, o tamanho bruto da coleção é uma medida
relativa da qualidade do acervo.
B A avaliação deve considerar a necessidade de o acervo da
biblioteca ser auto-suficiente no atendimento aos usuários.
C A desvantagem da aplicação do método de compilação de
estatísticas para a avaliação de coleções é a indisponibilidade
dos dados estatísticos.
D A avaliação deve enfatizar metas e objetivos da biblioteca
como parâmetro de suporte para a avaliação da coleção.
QUESTÃO 74

AVES
pela distribuição geográfica

pelas partes

pela espécie

a Amazônia

a Bico

a Canários

b Alasca

b Asa

b Pardais

c Patagônia

c Plumagem

c Sabiás

Exemplo elaborado com base em Piedade, M.A.R. Introdução à teoria da classificação.

No exemplo de classificação de aves acima, adota-se o princípio
A
B
C
D

enumerativo-sintético.
gênero-espécie.
de facetas.
da ordem de citação.

QUESTÃO 75

Assinale a opção correta acerca da avaliação de serviços de
informação.

Os sistemas de automação de bibliotecas são tecnologias de
suporte às atividades de gestão de acervos e serviços. Acerca
desses sistemas, assinale a opção correta.

A Dados sobre livros emprestados ou usados na biblioteca são
importantes na avaliação das necessidades potenciais dos
usuários.
B A avaliação dos serviços de informação pode ser subjetiva ou
objetiva. No primeiro caso, baseia-se em opiniões, no
segundo, em dados quantificáveis.
C Por não implicar custo real para a biblioteca, o tempo do
leitor é desconsiderado para efeito de avaliação de custoeficácia.
D As avaliações dos serviços oferecidos pela biblioteca devem
basear-se apenas nas demandas efetivamente expressas pelos
seus usuários.

A O sistema de aquisição é um dos módulos mais complexos de
um sistema de automação de bibliotecas, pois é um
procedimento administrativo complexo e varia muito de
biblioteca a biblioteca.
B O módulo de aquisição objetiva controlar a disponibilidade
dos documentos, sejam livros ou outros materiais.
C O tratamento das publicações seriadas apresenta
características peculiares que exigem soluções específicas do
sistema de automação, sobretudo no que se refere ao controle
de aquisições e de circulação.
D No módulo de circulação, o ISBN (International Standard
Book Number ou Número Internacional Padronizado para
Livros) é útil para identificar os exemplares de cada título e
fazer o controle do empréstimo.
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QUESTÃO 76

QUESTÃO 79

Acerca das atitudes e do perfil do bibliotecário de referência,
assinale a opção correta.

Assinale a opção correta acerca de sistemas de recuperação da
informação automatizados.

A Como a reação diferenciada é instintiva no ser humano, é
aceitável que o bibliotecário dê mais atenção e prioridade ao
pedido de uma autoridade do que ao de um cidadão comum.
B Os atributos pessoais do bibliotecário, como cortesia,
segurança, imaginação, paciência, persistência e memória, não
influenciam o serviço de referência.
C Diante de uma pergunta do usuário, o bibliotecário de
referência não deve manifestar opiniões acerca de religião,
política, filosofia ou arte.
D O bibliotecário de referência deve adotar um conjunto de
critérios pessoais para filtrar as solicitações dos usuários.

A Os sistemas de recuperação da informação que adotam a
lógica booleana, ou lógica de Boole, o fazem com o objetivo
de empregá-la para ligar os termos que descrevem os
conceitos presentes na estratégia de busca.
B Os sistemas de recuperação de informação atuais são focados
nos intermediários da informação e possuem interfaces
baseadas em comandos.
C As necessidades de informação dos usuários se alteram de
acordo com as facilidades do sistema de recuperação da
informação.
D O sistema de recuperação da informação independe dos
módulos de indexação e armazenamento.

QUESTÃO 77

A Rede Virtual de Bibliotecas — Congresso Nacional (RVBI),
coordenada pelo Senado Federal, é responsável pela produção de
importantes fontes de informação para o bibliotecário brasileiro.
A respeito da RVBI, assinale a opção correta.
A A RVBI é composta apenas por bibliotecas do Poder
Legislativo do governo federal e do Distrito Federal.
B O acervo registrado na base de dados bibliográfica da RVBI
tem como prioridade temática a área do direito,
especificamente doutrina.
C Um dos serviços de informação da RVBI — a base de dados
de autoridades — reúne a biografia de governantes e políticos
brasileiros.
D Para manter a compatibilidade e promover o controle
bibliográfico, a RVBI adota os padrões de descrição física e
de conteúdo definidos pela Biblioteca Nacional.
QUESTÃO 78

Assinale a opção correta segundo a Lei n.º 9.674, de 26/6/1998,
que dispõe sobre o exercício da profissão de bibliotecário.
A O bibliotecário está habilitado ao exercício de atividades
arquivísticas em instituições nas quais o arquivo é
subordinado às bibliotecas.
B O exercício da profissão de bibliotecário é exclusivo aos
portadores de diploma de Bacharel em Biblioteconomia
expedido por instituições de ensino superior brasileiras.
C Essa lei não autoriza o funcionamento de bibliotecas públicas
em municípios com população de até dez mil habitantes, com
acervo inferior a 200 exemplares catalogados,
supervisionadas por um técnico em biblioteconomia.
D Um profissional não portador de diploma que exerça a
atividade de bibliotecário desde 30/1/1987, com devido
registro no Conselho Regional de Biblioteconomia, está
habilitado ao exercício da profissão.
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QUESTÃO 80

A respeito das atividades de normalização no Brasil, assinale a
opção correta.
A A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (INMETRO) são os representantes da ISO
(International Organization for Standardization) no Brasil.
B A ABNT é um órgão governamental cuja finalidade é
formular e executar a política nacional de normalização
industrial e certificação de produtos industriais.
C A Norma Brasileira (NBR) é aprovada pela ABNT e torna-se
obrigatória apenas quando essa condição é estabelecida pelo
poder público.
D As normas brasileiras são submetidas à consulta nacional, da
qual participam apenas os membros associados à ABNT.
QUESTÃO 81

Com relação aos direitos e deveres individuais, assinale a opção
correta.
A É livre a manifestação do pensamento, sendo, contudo,
assegurado o anonimato.
B O direito à reparação do dano moral ou à imagem não é uma
garantia assegurada pela Constituição, mas apenas pela lei.
C O direito à obtenção de certidões em repartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de
interesse pessoal é assegurado a todos, independentemente do
pagamento de taxas.
D Está implícita no texto da Constituição Federal a garantia a
todos, no âmbito judicial e administrativo, da razoável
duração do processo e da celeridade de sua tramitação.
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QUESTÃO 82

Assinale a opção correta acerca das garantias constitucionais.
A A garantia segundo a qual todos são iguais perante a lei não
alcança os estrangeiros residentes no país, a menos que
possuam filhos ou cônjuges brasileiros.
B A Constituição garante a todos o direito de receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular. Não
assegura, contudo, o direito de obter informações de interesse
coletivo ou geral, cuja concessão fica a critério da respectiva
autoridade em decisão fundamentada.
C É assegurado a todos o acesso à informação e, quando
necessário ao exercício profissional, resguardado o sigilo da
fonte, a critério da autoridade policial ou judiciária.
D Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização,
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos
herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
QUESTÃO 83

Com relação aos direitos e deveres previstos na Constituição da
República, assinale a opção correta.
A Assegura-se ao cidadão a ação popular como remédio próprio
para atacar ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural.
B Caberá habeas data sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania.
C A Constituição não assegura gratuidade nas ações de habeas
corpus, habeas data e nos atos necessários ao exercício da
cidadania.
D Admite-se mandado de injunção contra ato de autoridade que
negue ao cidadão o direito ao conhecimento de informações
relativas à sua pessoa, constantes de registros ou bancos de
dados de entidades governamentais ou de caráter público.
QUESTÃO 84

Assinale a opção correta.
A É possível à lei vedar ao preso civil, em certas situações, o
direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por
seu interrogatório policial.
B Ninguém pode ser levado à prisão, ou nela mantido, nos casos
em que a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem
fiança.
C À lei não é dado limitar o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, ainda que a pretexto de estabelecer
qualificações profissionais.
D A Constituição Federal brasileira vigente não admite pena de
morte.
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QUESTÃO 85

Assinale a opção correta.
A A idéia de Estado democrático de direito se traduz no império
da lei, com a realização do princípio da igualdade e da justiça,
não pela generalização, mas pela busca da igualdade das
condições dos socialmente desiguais.
B Consideram-se brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de
pai ou mãe brasileira, independentemente do fato de qualquer
deles estar a serviço da República Federativa do Brasil.
C Os direitos sociais constituem categoria diversa daquela
representada pelos direitos e garantias fundamentais.
D O rol de direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição é taxativo, só se admitindo a invocação de
direito que nela esteja explícito ou se insira por emenda.
QUESTÃO 86

Assinale a opção correta com relação aos direitos da
nacionalidade.
A São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de
pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles
esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
B São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai
brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na
República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo,
pela nacionalidade brasileira.
C Em nenhuma hipótese alguma a lei poderá estabelecer
distinção entre brasileiros natos e naturalizados.
D Independentemente de qualquer condição, além da existência
de reciprocidade em favor dos brasileiros, aos portugueses
com residência permanente no Brasil serão atribuídos os
mesmos direitos inerentes aos brasileiros.
QUESTÃO 87

Acerca dos direitos e dos partidos políticos, assinale a opção
correta.
A O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os
analfabetos e para os maiores de 18 anos e menores de
70 anos.
B A nacionalidade brasileira não é condição de elegibilidade
para todos os cargos, mas apenas para os discriminados na
Constituição.
C A lei não poderá estabelecer hipóteses de cassação dos
direitos políticos que já não estejam previstas na Constituição.
D Não se exige dos governadores de estado e do Distrito Federal
e dos prefeitos a renúncia para concorrerem a outros cargos.
QUESTÃO 88

Assinale a opção que lista apenas órgãos do Poder Judiciário.
A Superior Tribunal de Justiça (STJ), tribunais e juízes dos
estados e defensoria pública
B tribunais regionais federais, juízes do trabalho e Ministério
Público
C tribunais e juízes eleitorais, tribunais de contas e juízes
federais
D Supremo Tribunal Federal (STF), tribunais e juízes militares
e Conselho Nacional de Justiça
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QUESTÃO 89

Assinale a opção correta.
A A atual Constituição não contempla, no âmbito dos tribunais
superiores, a existência de ministros vitalícios.
B São exemplos de órgãos que figuram entre os previstos no
capítulo das funções essenciais à justiça da Constituição a
Advocacia Pública e o Conselho Nacional de Justiça.
C Os ministros do STF serão nomeados pelo presidente da
República, depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal.
D O STJ compõe-se de onze ministros, nomeados pelo
presidente da República, depois de aprovada a escolha por
maioria absoluta da Câmara dos Deputados.
QUESTÃO 90

Acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas,
assinale a opção correta.

QUESTÃO 92

Com relação às causas de dispensa e inexigibilidade de licitação
pública, assinale a opção correta.
A A licitação é inexigível para a aquisição ou restauração de
obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada,
desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou
entidade.
B A licitação é inexigível quando for deserta e não puder,
justificadamente, ser repetida sem prejuízo para a
administração.
C A licitação é dispensável para a contratação de profissional de
qualquer setor artístico, diretamente ou por intermédio de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.
D Nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, respondem
solidariamente pelos danos causados à fazenda pública o
fornecedor ou o prestador dos serviços e o agente público
responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
QUESTÃO 93

A O estado de sítio é um instrumento à margem da lei, típico dos
regimes de exceção. Por isso, não está previsto na atual
Constituição, caracterizada como democrática.
B Com relação à competência, diferem-se a polícia civil e a
polícia militar. À primeira incumbem as funções de
policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública,
cabendo à última as funções de polícia judiciária e a apuração
das infrações penais.
C As polícias rodoviária e ferroviária federal e o corpo de
bombeiros militar são órgãos que não integram a segurança
pública.
D O estado de defesa tem a finalidade de preservar ou
restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem
pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente
instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de
grandes proporções na natureza.
QUESTÃO 91

Assinale a opção correta.
A Órgãos públicos são centros de competência instituídos para
o desempenho de funções estatais, por meio de seus agentes,
cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem.
B A administração pública é dividida em direta e indireta,
compreendendo-se, no primeiro grupo, os órgãos, dotados de
personalidade jurídica, e, no segundo, as entidades, sem
personalidade jurídica.
C Regime jurídico administrativo é expressão utilizada para
designar os regimes de direito público e de direito privado a
que pode se submeter a administração pública. Já o regime
jurídico da administração pública é o conjunto de
prerrogativas e sujeições a que está sujeita.
D Entidades paraestatais são pessoas jurídicas de direito público
que, por lei, são autorizadas a prestar serviços ou realizar
atividades de interesse coletivo ou público, mas não
exclusivos do Estado.
QUESTÃO 94

A respeito dos princípios da administração pública, assinale a
opção correta.

A respeito dos poderes administrativos, assinale a opção correta.

A A publicidade é um daqueles princípios a que o legislador
constituinte conferiu alcance ilimitado, ao erigi-lo ao patamar
constitucional.
B As sanções previstas para os atos de improbidade incluem a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível.
C Entre os princípios que figuram na Constituição, o da
moralidade é o único que fundamenta o dever de probidade
do administrador público.
D O dever de eficiência do administrador público não é de
natureza constitucional, mas apenas legal.

A Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração
pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens,
atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade
ou do próprio Estado.
B Poder discricionário é aquele que a lei confere à
administração pública para a prática de ato da sua
competência, determinando os elementos e requisitos
necessários à sua formalização.
C Poder regulamentar é a faculdade que possui qualquer
autoridade administrativa de explicar a lei para a sua melhor
execução ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de
sua competência por ela ainda não disciplinada.
D Poder hierárquico é a faculdade de punir internamente as
infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas
à disciplina dos órgãos e serviços da administração.
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QUESTÃO 95

QUESTÃO 98

Assinale a opção que contenha apenas modalidades de licitação
pública.

Assinale a opção correta.
A Ao expedir ato que tem por finalidade regulamentar a lei, a
administração pública pode inovar na ordem jurídica,
impondo obrigações ou limitações a direitos de terceiros.

A concorrência e liquidação

B As empresas públicas e as sociedades de economia mista,

B concurso e leilão

submetidas ao regime das empresas privadas, não estão

C tomada de preços e expropriação

sujeitas à obrigatoriedade de concurso público.
C Quando o Estado pratica atos jurídicos regulados pelo direito

D pregão eletrônico e desapropriação indireta

civil ou comercial, coloca-se no plano dos particulares, razão
pela qual não pode alterá-los, revogá-los ou rescindi-los por

QUESTÃO 96

ato unilateral. É o que ocorre, por exemplo, quando emite um
cheque.

Os princípios das licitações públicas incluem a

D São elementos do ato administrativo a presunção de
veracidade, a imperatividade e a auto-executoriedade.

A probidade administrativa.

QUESTÃO 99

B tangibilidade da equação econômico-financeira.

Assinale a opção correta.

C publicidade das propostas.

A Pela convalidação, exemplo típico de controle concomitante,

D desvinculação ao ato convocatório.

um ato ilegal é sanado, tornando-se válido.
B A revogação é a supressão de um ato discricionário legítimo

QUESTÃO 97

e eficaz pela administração pública, por não mais lhe convir

Com relação aos contratos administrativos, assinale a opção

a sua existência. Por isso, deve ser feita nos limites permitidos
em lei.

correta.

C A anulação é a declaração de invalidação de um ato
administrativo ilegítimo e ilegal, feita pela administração, de

A Um dos aspectos comuns aos contratos privados e públicos é

acordo com a sua conveniência, ou pelo Poder Judiciário.
D Nos atos discricionários, a autoridade não se vincula à

a aplicação irrestrita a ambos da chamada exceção do contrato

existência ou inexistência dos motivos que tenha declarado

não-cumprido.

para justificar a sua prática.

B Nos contratos de concessão de serviço público, a
responsabilidade do concessionário será sempre subjetiva em

QUESTÃO 100

Assinale a opção correta com referência ao controle da
administração.

relação aos terceiros usuários e não-usuários dos serviços.
C Cláusulas

exorbitantes

são

disposições

do

contrato

A O controle da administração pública se exerce unicamente
pelo controle administrativo, exercido pelo próprio Poder

administrativo que extrapolam o direito comum para conferir
vantagem ou restrição à administração pública ou ao
contratado.

Executivo e pelo Poder Judiciário.
B Ao Poder Judiciário não compete exercer controle de
legalidade do mérito do ato administrativo, ainda que em
decorrência de desvio de finalidade.

D A declaração da nulidade do contrato administrativo não

C O controle da administração pública é interno quando

opera retroativamente, de modo a impedir os efeitos jurídicos

decorrente do poder de autotutela, e externo, quando exercido
pelo Poder Legislativo, com o auxílio do tribunal de contas.

que ele, ordinariamente deveria produzir e desconstituir os já
produzidos.
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D Controle de legalidade e controle de mérito do ato
administrativo são expressões sinônimas.
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