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PPRROOVVAA  11  ((PP11))  ––  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  

  

LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
  
Texto I para as questões de 01 a 10. 
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A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu 
explicar o “mistério da iniquidade”, a existência do mal 
como potência do desejo e da ação humanas. 

Ora, a corrupção é o mal do nosso tempo. 
Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de 
conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da 
governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida no 
qual ética e moral se cindiram há muito tempo 
transformou-se na sempre saqueável terra de ninguém. 

Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a 
impossibilidade do seu combate por meios comuns, seja 
o direito, seja a polícia. Do contrário, meio mundo 
estaria na prisão. A mesma polícia que combate o 
narcotráfico nas favelas das grandes cidades poderia 
ocupar o Congresso e outros espaços do governo onde 
a corrupção é a regra. 

Mas o problema é que a força da corrupção é a do 
costume, é a da “moral”, aquela mesma do malandro 
que age “na moral”, que é “cheio de moral”. Ela é muito 
mais forte do que a delicada reflexão ética que 
envolveria a autonomia de cada sujeito agente. E que só 
surgiria pela educação política que buscasse um 
pensamento reflexivo. 

O sistema da corrupção é composto de um jogo de 
forças do qual uma das mais importantes é a “força do 
sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, “como é 
possível que um policial pobre se negue a aceitar 
dinheiro para agir ilegalmente?” 

O simples fato de que essa pergunta seja colocada 
implica o pressuposto de que uma verdade ética tal 
como a honestidade foi transvalorada. Isso significa que 
foi também desvalorizada. 

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, 
mas exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na 
contramão do dever, é porque no sistema da corrupção 
o valor da honestidade, que garantiria ao sujeito a sua 
autonomia, foi substituído pela vantagem do dinheiro. 

Mas não somente. Aquele que age na direção da lei 
como que age contra a moral caracterizada pelo “fazer 
como a grande maioria”, levando em conta que no 
âmbito da corrupção se entende que o que a maioria 
quer é “dinheiro”. 

Verdade é que a ação em nome de um universal 
por si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela 
que se faz o cálculo do “sentido” no qual, fora da 
vantagem que define a regra, o sujeito honesto se 
transfigura imediatamente em otário. 

Se a moral é medida em dinheiro, não entregar-se a 
ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório luxo 
de pobre, já que a questão da honestidade não se 
coloca para os ricos, para quem tal valor parece de 
antemão assegurado. 
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Daí que jamais se louve nos noticiários a 
honestidade de alguém que não se enquadra no 
estereótipo do “pobre”. Honesto é sempre o pobre 
elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio desse 
gesto o pobre é colocado à prova pelo sistema. Afinal 
ele teria tudo para ser corrupto, ou seja, teria todo o 
motivo para sê-lo. Mas teria também todo o perdão? 

O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de 
agir na direção de uma vantagem pessoal como que 
estaria perdoado por antecipação ao agir imoralmente 
sendo pobre, mas não está. A frase de Brecht seria sua 
jurisprudência mais básica: “O que é roubar um banco 
comparado a fundar um?” 

Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre 
dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos e 
pobres. No vão que as separa vem à tona a 
incompreensibilidade diante do mistério da 
honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto de 
irrespondível problema metafísico. 

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como 
alguém se torna o que é quando a subjetividade, a 
individualidade e a biografia já não valem nada e 
sentimos apenas o miasma que exala da vala comum 
das celebridades da qual o cidadão pode se salvar 
apenas alcançando o posto de um herói exótico, 
máscara do otário da vez? 

(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011) 

 

01 
Acerca dos sentidos produzidos pelo texto, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Ser honesto, sendo pobre, significaria agir na contramão 

das expectativas. 
II. Aos pobres, a imoralidade é perdoada. 
III. Fugir à moral do “fazer como a grande maioria” 

significaria ser otário. 
Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(C) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
(D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
 

02 
Aquele que age na direção da lei como que age contra a moral 
caracterizada pelo “fazer como a grande maioria”, levando em 
conta que no âmbito da corrupção se entende que o que a 
maioria quer é “dinheiro”. (L. 38-42) A respeito do período 
anterior, analise as afirmativas a seguir. 
I. O período apresenta orações coordenadas e subordinadas. 
II. Há ocorrência de exemplo de oração reduzida. 
III. Há ocorrência de exemplo de oração subordinada 

substantiva objetiva direta. 
Assinale 
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
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03 
Assinale o termo que, no texto, desempenhe função sintática 
idêntica à de incompreensibilidade (L. 69). 
(A) a regra (L. 16)   
(B) vão (L. 68)    
(C) cálculo (L. 45)   
(D) Honesto (L. 55) 
 

04 
Assinale a palavra que, no texto, NÃO exerça papel pronominal. 
(A) onde (L. 15)   
(B) muito (L. 8)    
(C) qualquer (L. 34)   
(D) outros (L. 15) 
 

05 
Verdade é que (1) a ação em nome de um universal por si só 
caracteriza qualquer moral. É por meio dela que (2) se faz o 
cálculo do “sentido” no qual, fora da vantagem que (3) define a 
regra, o sujeito honesto se transfigura imediatamente em 
otário. (L. 43-47) A respeito das ocorrências do QUE no período 
anterior, é correto afirmar que se trata de conjunção em 
(A) (1), apenas.   
(B) (3), apenas.    
(C) todas.    
(D) (2), apenas. 
 

06 
No texto, ocorre aproximação semântica entre termos que, em 
outro contexto, não guardariam entre si relação de sinonímia. 
Assinale a alternativa em que, no texto, os termos NÃO 
guardem relação semântica de igualdade ou contiguidade. 
(A) corrupção (L. 4) – regra (L. 5) 
(B) mal (L. 2) – potência (L. 3) 
(C) honesto (L. 46) – otário (L. 47) 
(D) moral (L. 18) – ética (L. 20) 
 

07 
Assinale a alternativa em que a alteração estrutural de um 
trecho do texto NÃO tenha provocado inadequação de ordem 
gramatical ou discursiva nem alteração semântica.  
(A) Se a moral é medida em dinheiro, não entregar-se a ele 

poderá parecer um luxo. (L. 48-49) / Se a moral em dinheiro 
é medida, poderá parecer um luxo não se entregar a ele. 

(B) Mas teria também todo o perdão? (L. 59) / Mas teria 
também todo perdão? 

(C) O simples fato de que essa pergunta seja colocada implica 
o pressuposto de que uma verdade ética tal como a 
honestidade foi transvalorada. (L. 29-31) / O simples fato 
que essa pergunta seja colocada implica no pressuposto 
que uma verdade ética tal como a honestidade foi 
transvalorada. 

(D) É por meio dela que se faz o cálculo do “sentido” no qual, 
fora da vantagem que define a regra, o sujeito honesto se 
transfigura imediatamente em otário. (L. 44-47) / É 
através dela que faz-se o cálculo do “sentido” onde, fora 
da vantagem que define a regra, o sujeito honesto se 
transfigura imediatamente em otário. 

08 
Assinale a alternativa em que o elemento destacado NÃO tenha 
o mesmo sentido que o de trans-, em transvalorada (L. 31) 
(A) transbordar   
(B) trasantontem    
(C) tresnoitar    
(D) trastejar 

 
09 
A palavra jurisprudência (L. 64), no texto, assume o sentido de 
(A) “conjunto das decisões e interpretações das leis”. 
(B) “modelo de pensar”. 
(C) “desculpa”. 
(D) “argumento jurídico”. 

 
10 
Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas exigir 
dinheiro em troca de uma ação qualquer na contramão do 
dever, é porque no sistema da corrupção o valor da 
honestidade, que garantiria ao sujeito a sua autonomia, foi 
substituído pela vantagem do dinheiro. (L. 33-37) Assinale a 
alternativa que apresente pontuação para o trecho anterior 
igualmente correta.  
(A) Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar – mas exigir 

dinheiro em troca de uma ação qualquer na contramão do 
dever, é porque – no sistema da corrupção –, o valor da 
honestidade, que garantiria ao sujeito a sua autonomia, foi 
substituído pela vantagem do dinheiro. 

(B) Se a conduta de praxe seria não, apenas, aceitar, mas exigir 
dinheiro, em troca de uma ação qualquer na contramão do 
dever, é porque no sistema da corrupção, o valor da 
honestidade, que garantiria – ao sujeito – a sua autonomia, 
foi substituído pela vantagem do dinheiro. 

(C) Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas exigir 
dinheiro em troca de uma ação qualquer na contramão do 
dever, é porque, no sistema da corrupção, o valor da 
honestidade – que garantiria ao sujeito a sua autonomia –, 
foi substituído pela vantagem do dinheiro. 

(D) Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar – mas exigir 
dinheiro em troca de uma ação qualquer na contramão do 
dever –, é porque, no sistema da corrupção, o valor da 
honestidade – que garantiria ao sujeito a sua autonomia – 
foi substituído pela vantagem do dinheiro. 
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NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
 

11 
Observe a planilha criada no Microsoft Office Excel 2007 
(idioma Português Brasil).   

 

 
 

Na célula D4, foi inserida uma fórmula que determina a soma 
dos valores contidos em A4, B4 e C4. Em D5, foi inserida uma 
expressão que representa 10% do valor contido em D4. Sabe-se 
que o valor de D6 foi determinado por meio do acionamento de 
um ícone que inseriu a fórmula =SOMA(D4:D5). A alternativa 
que apresenta a fórmula inserida em D5 e o ícone que gerou a 
fórmula em D6, respectivamente, é 

(A) =10%*D4 e    

(B) =10%*D4 e    

(C) =10%$D4 e    

(D) =10%$D4 e  
 

12 
A figura a seguir é mostrada na área de trabalho quando se 
clica no botão Iniciar, existente no canto inferior esquerdo da 

tela e representado no Windows 7 pelo ícone .  
 

 
 

De forma alternativa, essa ação pode ser executada quando se 

aciona a tecla de logotipo do Windows  no teclado ou por 
meio da execução do seguinte atalho de teclado: 
(A) Alt + Esc.   
(B) Alt + F5.    
(C) Ctrl + Esc.    
(D) Ctrl + F5. 

13 
No Microsoft Office Word 2007 (idioma Português Brasil), 

clicar no ícone  por meio do ponteiro do mouse, tem 
por objetivo aumentar ou diminuir o 
(A) tamanho dos caracteres exibidos no texto. 
(B) espaçamento entre as linhas do texto. 
(C) nível de recuo de um parágrafo. 
(D) nível de zoom do documento. 
 

14 
Ao usar o Microsoft Office Outlook 2007 (idioma Português 
Brasil), dispõe-se de um recurso no software, denominado 
cópia oculta, que permite o envio de e-mails para diversos 
destinatários, sem que aqueles que não foram incluídos neste 
recurso saibam que também receberam aquela mensagem de 
correio. Para isso, deve-se digitar os endereços de e-mail no 
espaço identificado por 
(A) Cc...    
(B) Bcc...    
(C) Para...    
(D) Cco... 

 
15 
Ao acessar o site do TSE – http://www.tse.jus.br/ – utiliza-se o 
browser Internet Explorer 8 (idioma Português Brasil). Para 
facilitar futuros acessos, pode-se adicionar o endereço do site 
desejado à Barra de Favoritos. Para isso, é necessário clicar no 
seguinte ícone: 

(A) 
 

(B) 
 

(C)  

(D)  

  

NNOORRMMAASS  AAPPLLIICCÁÁVVEEIISS  AAOOSS  SSEERRVVIIDDOORREESS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  
 

16 
Segundo o art. 5º da Lei nº 8.112/90, a nacionalidade 
brasileira é requisito básico para investidura em cargo público. 
Entretanto, o §3º do mesmo artigo abre exceção aos 
estrangeiros, na forma da lei, quando vierem a prover cargos 
de 
(A) universidades e instituições de pesquisa científica e 

tecnológica federais. 
(B) estatais de economia mista vinculados à atividade 

extrativista. 
(C) universidades corporativas para o ensino a distância. 
(D) órgãos públicos vinculados à atividade diplomática. 
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17 

A respeito do estágio probatório e da estabilidade, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 

(A) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo 
de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório, durante o qual a assiduidade, a disciplina, a 
capacidade de iniciativa, a produtividade e a 
responsabilidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo. 

(B) O servidor não aprovado no estágio probatório será 
exonerado ou, se estável, sofrerá reversão ao cargo 
anteriormente ocupado. 

(C) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado ou de processo 
administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada 
ampla defesa. 

(D) O servidor em estágio probatório poderá exercer 
quaisquer cargos de provimento em comissão ou 
funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão 
ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a 
outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza 
Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores – DAS, de níveis 6, 
5 e 4, ou equivalentes. 

 

18 

Com base na Lei nº 8.112/90, a respeito da remoção, 
redistribuição e substituição, analise. 

I. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de 
ofício, no âmbito do mesmo quadro, obrigatoriamente 
com mudança de sede. 

II. O interesse da administração e a manutenção da essência 
das atribuições do cargo são alguns dos preceitos a serem 
avaliados no caso de redistribuição. 

III. Os servidores investidos em cargo ou função de direção 
ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial 
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no 
caso de omissão, previamente designados pelo dirigente 
máximo do órgão ou entidade. 

Assinale 

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 

(C) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

(D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 
Em janeiro do ano de 2000, Carlos ingressou no serviço público 
para o exercício de cargo efetivo em autarquia federal por meio 
de concurso público de provas e títulos. Decorridos quatro anos, 
Carlos requer licença do exercício do cargo efetivo, com o 
percebimento da respectiva remuneração, para a participação 
de curso de capacitação profissional, tendo em vista o 
transcurso do triênio legal necessário à aquisição da 
estabilidade e concessão do benefício. Acerca da pretensão de 
Carlos, de acordo com as diretrizes traçadas pela Lei nº 
8.112/90, assinale a alternativa correta. 
(A) Será possível, desde que haja interesse da Administração 

e que a licença não ultrapasse o prazo máximo de três 
meses. 

(B) Será possível, sendo vedado, entretanto, o recebimento 
de remuneração durante o período de licença para 
capacitação profissional. 

(C) Não será possível, posto que o período de efetivo 
exercício desenvolvido por Carlos não é suficiente à 
concessão da licença pleiteada. 

(D) Não será possível, uma vez que o afastamento para a 
participação de cursos de capacitação é permitido apenas 
aos servidores públicos, integrantes da Administração 
Direta, que desempenhem atividades nas áreas científicas 
e tecnológicas. 

 

20 
Sobre a sindicância, analise. 
I. Por ser um procedimento preparatório, a abertura de 

sindicância não tem o condão de obstar o decurso do 
prazo prescricional das ações disciplinares, havendo a 
interrupção da prescrição apenas quando instaurado o 
processo administrativo disciplinar. 

II. Constitui discricionariedade da autoridade administrativa 
a abertura de sindicância ou processo administrativo 
disciplinar para a apuração imediata de irregularidades no 
serviço público de que tiver ciência. 

III. O prazo para a conclusão da sindicância será de até 30 
dias, prorrogável por igual período, a critério da 
autoridade superior. 

IV. Da sindicância poderá resultar aplicação de penalidade de 
advertência ou suspensão de até trinta dias. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
(A) I, II    
(B) II, III    
(C) III, IV    
(D) I, IV 

  

NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  DDIIRREEIITTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO    
 

21 
No que tange às modalidades de licitações é correto afirmar 
que 
(A) a concorrência pode ser substituída por tomada de preços. 
(B) a tomada de preços pode ser substituída pelo convite. 
(C) a tomada de preços pode substituir o convite. 
(D) quando a lei aponta uma modalidade de licitação como a 

aplicável não há a possibilidade de substituição. 
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22 
NÃO é hipótese de contrato sujeito à licitação dispensável: 
(A) Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só 

possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo. 

(B) Fornecimento de bens e serviços, produzidos ou 
prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta 
complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante 
parecer de comissão especialmente designada pela 
autoridade máxima do órgão. 

(C) Compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento 
das finalidades precípuas da administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a 
sua escolha, desde que o preço seja compatível com o 
valor de mercado, segundo avaliação prévia. 

(D) Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos 
históricos, de autenticidade certificada, desde que 
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou 
entidade. 

 
23 
São cláusulas exorbitantes inerentes ao regime jurídico dos 
contratos administrativos a possibilidade de, EXCETO: 
(A) Modificação unilateral do contrato inclusive as cláusulas 

econômico-financeiras. 
(B) Aplicação de sanções administrativamente ao contratado. 
(C) Rescisão unilateral do contrato pela administração. 
(D) Administração pública fiscalizar a execução do contrato. 

 
24 
São motivos para a rescisão, EXCETO: 
(A) A decretação de falência ou a instauração de insolvência 

civil. 
(B) A dissolução da sociedade ou o falecimento do 

contratado. 
(C) Qualquer alteração social ou a modificação da finalidade 

ou da estrutura da empresa. 
(D) A não liberação, por parte da Administração, de área, 

local ou objeto para execução de obra, serviço ou 
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das 
fontes de materiais naturais especificadas no projeto. 

 
25 
No que tange à rescisão dos contratos administrativos é 
correto afirmar que 
(A) é possível a rescisão sem acesso ao judiciário e sem a 

concordância da administração. 
(B) não é possível a rescisão amigável do contrato, pois o 

interesse público é indisponível. 
(C) a rescisão sempre será judicial quando não houver 

concordância da administração. 
(D) a rescisão sempre será judicial quando não houver 

concordância do contratado e da administração. 

  

  

  

NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  DDIIRREEIITTOO  EELLEEIITTOORRAALL  
 

26 
Com base na Resolução TSE 21.538 de 2003, analise. 
I. A transferência do eleitor só será admitida após, pelo 

menos, um ano do alistamento ou da última transferência. 
II. A transferência só será admitida ao eleitor com residência 

mínima de três meses no novo domicílio, declarada, sob as 
penas da lei, pelo próprio eleitor. 

III. O disposto nas afirmativas I e II não se aplica à 
transferência de título eleitoral de servidor público civil, 
militar, autárquico, ou de membro de sua família, por 
motivo de remoção ou transferência. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 

27 
Em relação ao acesso às informações constantes do cadastro 
do eleitor, com base na Resolução TSE 21.538 de 2003, é 
INCORRETO afirmar que 
(A) as informações constantes do cadastro eleitoral serão 

acessíveis às instituições públicas e privadas e às pessoas 
físicas. 

(B) em resguardo da privacidade do cidadão, não se 
fornecerão informações de caráter personalizado 
constantes do cadastro eleitoral. 

(C) o uso dos dados de natureza estatística do eleitorado ou de 
pleito eleitoral obriga a quem os tenha adquirido a citar a 
fonte e a assumir responsabilidade pela manipulação 
inadequada ou extrapolada das informações obtidas. 

(D) os tribunais e juízes eleitorais poderão autorizar o 
fornecimento a interessados, em qualquer hipótese, dos 
dados relativos ao eleitorado ou ao resultado de pleito 
eleitoral. 

 

28 
Com base na Resolução TSE 21.538 de 2003, em relação à 
hipótese de ilícito penal, assinale a afirmativa INCORRETA. 
(A) Manifestando-se o Ministério Público pela existência de 

indício de ilícito penal eleitoral a ser apurado, o processo 
deverá ser remetido, pela autoridade judiciária 
competente, à Polícia Federal para instauração de 
inquérito policial. 

(B) Arquivado o inquérito ou julgada a ação penal, o juiz 
eleitoral comunicará, sendo o caso, a decisão tomada à 
autoridade judiciária que determinou sua instauração, 
com a finalidade de tornar possível a adoção de medidas 
cabíveis na esfera administrativa. 

(C) Não sendo cogitada a ocorrência de ilícito penal eleitoral 
a ser apurado, os autos deverão ser arquivados na 
unidade regional do Departamento de Polícia Federal na 
localidade onde tiver jurisdição o juiz eleitoral a quem 
couber decisão a respeito. 

(D) A espécie, no que lhe for aplicável, será regida pelas 
disposições do Código Eleitoral e, subsidiariamente, pelas 
normas do Código de Processo Penal. 
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29 
Em relação aos órgãos da Justiça Eleitoral, com base na Lei nº 
4.737/65 e suas atualizações, é correto afirmar que 
(A) os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, 

servirão obrigatoriamente por dois anos, e nunca por 
mais de um biênio consecutivo. 

(B) da homologação da respectiva convenção partidária até o 
registro definitivo da candidatura, não poderão servir 
como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz 
eleitoral, o cônjuge, parente consanguíneo legítimo ou 
ilegítimo, ou afim, até o segundo grau, de candidato a 
cargo eletivo registrado na circunscrição. 

(C) os substitutos dos membros efetivos dos Tribunais 
Eleitorais serão escolhidos, na mesma ocasião e pelo 
mesmo processo, em número igual para cada categoria. 

(D) o número de juízes dos Tribunais Regionais não será 
reduzido, mas poderá ser elevado até doze, mediante 
proposta do Tribunal Superior, e na forma por ele 
sugerida. 

 

30 
Com base na Lei nº 4.737/65 e suas atualizações, NÃO 
compete ao juiz eleitoral 
(A) processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que 

lhe forem conexos, ressalvada a competência originária 
do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais. 

(B) fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e 
presteza do serviço eleitoral. 

(C) indicar, para aprovação do Tribunal Regional, a serventia 
de justiça que deve ter o anexo da escrivania eleitoral. 

(D) representar sobre a necessidade de nomeação dos 
preparadores para auxiliarem o alistamento eleitoral, 
indicando os nomes dos cidadãos que devem ser 
nomeados. 

 
PROVA 2 (P2) – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31 
O conceito de biblioteca pode ser analisado a partir das Leis da 
Biblioteconomia formuladas por Ranganathan. “Dessas leis, 
[...] resulta a ideia de que a finalidade da biblioteca é 
promover a efetiva utilização de seus materiais e não ser um 
mero local de custódia; de que os acervos devem ser 
formados segundo as necessidades efetivas dos usuários; de 
que estes devem ter ao seu dispor serviços organizados e 
eficientes; e que, pelo fato de tender ao crescimento 
incessante, é preciso que haja mecanismos de seleção e 
descarte adequados.”                     
 

(Lemos, Antônio Agenor Briquet de. Bibliotecas. In: Campello, Bernardete; 
Caldeira, Paulo da Terra. Introdução às fontes de informação. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2005. p.102) 

A afirmação de que os usuários “devem ter ao seu dispor 
serviços organizados e eficientes” remete à lei de 
Ranganathan que preconiza 
(A) os livros são para usar. 
(B) a cada leitor, seu livro. 
(C) a cada livro, seu leitor. 
(D) poupe o tempo do leitor. 

32 
Na gestão do conhecimento, dados, informação e 
conhecimento são conceitos distintos. Existe a necessidade de 
a organização do conhecimento discerni-los para garantir a 
eficácia do processo de 
(A) aprendizagem. 
(B) armazenagem. 
(C) circulação. 
(D) estruturação. 
 

33 
Para atingir os objetivos estratégicos, as organizações 
precisam manter e gerenciar informações de diversos tipos. 
Tais informações precisam ser classificadas de acordo com o 
público que a utiliza e o objetivo que esse público precisa 
alcançar. Seguindo este preceito, a informação, em função do 
nível organizacional, é classificada como 
(A) administrativa, personalizada e integrada. 
(B) estratégica, tática e operacional. 
(C) geral, intermediária e específica. 
(D) política, gerencial e tecnológica. 
 

34 
Dentre a classificação de atributos que podem auxiliar os 
gestores da informação na escolha do grau de dificuldade de 
adaptação a uma determinada estratégia, a propriabilidade é a 
(A) capacidade de um novo detentor do conhecimento ter 

retorno semelhante ao detentor inicial. 
(B) facilidade do conhecimento em ser transmitido a outras 

pessoas. 
(C) possibilidade de união do conhecimento novo com 

conhecimentos já internalizados na empresa. 
(D) relevância do grau de natureza crítica de um 

conhecimento para o negócio. 
 

35 
Ao analisar as implicações da quinta Lei da Biblioteconomia – a 
biblioteca é um organismo em crescimento. Ranganathan 
qualificou esse crescimento como “infantil” e “adulto”. 
Descreveu o crescimento “infantil” como aquele que envolve 
o aumento do tamanho da biblioteca e que requer ações de 
organização e administração; e o crescimento “adulto”, como 
aquele em que há desenvolvimento sem aumento do tamanho 
total, e que requer estruturas sistêmicas de cooperação. O 
crescimento “infantil” e o crescimento “adulto” se 
complementam e caracterizam dois tipos modelares de 
bibliotecas voltadas, respectivamente, para a 
(A) catalogação e desenvolvimento de coleções. 
(B) conservação e prestação de serviços. 
(C) disseminação e recuperação da informação. 
(D) gestão estratégica e processamento técnico.  
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36 
O processo de referência se dá em oito passos, em sequência 
lógica, de etapas decisórias e encadeadas. Um dos passos é 
marcado por duas decisões técnicas que dizem respeito ao 
modo de consulta ao acervo e sobre quais de suas partes 
serão consultadas e em que ordem. Esse passo, cujo sucesso 
depende do conhecimento e da experiência do bibliotecário, é 
denominado 
(A) estratégia de busca. 
(B) necessidade de informação. 
(C) processo de busca. 
(D) questão negociada. 
 

37 
Um usuário dirigiu-se ao bibliotecário com a seguinte 
indagação: “Quantos partidos políticos existem no Brasil?”. O 
modo como a pergunta foi formulada exige conhecimento das 
fontes, treinamento e experiência para que o bibliotecário 
identifique uma fonte fidedigna com a resposta correta. O 
modo como o usuário apresentou sua demanda de pesquisa 
caracteriza uma das linhas de acesso ao serviço de referência, 
denominada acesso 
(A) empírico. 
(B) fatual. 
(C) sistêmico. 
(D) temático. 
 

38 
Sobre os itens importantes no processo de indexação para o 
indexador, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) Identificar tópicos e assuntos dentro do texto que 

venham ao encontro das necessidades dos possíveis 
usuários daquele índice. 

(     ) Separar tópicos que contenham informações diferentes 
daquelas necessárias aos usuários. 

(     ) Excluir todos os cabeçalhos em uma ordem, sendo que a 
mais usual é a ordem numérica. 

(     ) Analisar conceitos, tópicos e assuntos considerados 
importantes, a fim de que seja providenciada uma lista 
de entradas para as mesmas. 

(     ) Separar referências distintas aos tópicos selecionados no 
documento.  

A sequência está correta em 
(A) F, F, V, V, F 
(B) V, F, V, F, V 
(C) F, V, F, F, V 
(D) V, V, F, V, F 
 

39 
A razão comum para se admitir uma auditoria de marketing é 
de que a organização se defronta com um problema 
importante que surge dos seus  
(A) clientes, dos seus serviços ou de sua implementação. 
(B) concorrentes, dos seus objetivos ou do seu programa. 
(C) mercados, de seus produtos ou de seus métodos. 
(D) processos, dos seus custos ou dos seus produtos. 
 

40 
Um serviço de informação altamente receptivo é aquele que 
estimula sua clientela a expressar suas dúvidas, reclamações, 
sugestões e opiniões, demonstrando um entusiástico interesse 
em conhecer suas necessidades, pontos de vista, preferências 
e grau de satisfação. Essa característica do serviço de 
informação denomina-se 
(A) receptividade. 
(B) reflexividade. 
(C) responsabilidade. 
(D) responsividade. 
 

41 
Dentre os benefícios da aplicação da gestão da qualidade com 
base na ISO 9000 em serviços de informação, aquele que 
preconiza a padronização das atividades, através da 
documentação elaborada e treinamento dos envolvidos é o de 
abordagem 
(A) contínua. 
(B) fatorial. 
(C) processual. 
(D) sistêmica. 
 

42 
Ao utilizar um dicionário na Internet, um bibliotecário 
recuperou um verbete que atendia à sua pesquisa. No 
entanto, não utilizou a fonte por absoluta impossibilidade de 
citá-la, diante da omissão dos nomes dos autores e da 
recorrência do mesmo texto em outras fontes, sob autorias 
diferentes. O procedimento do bibliotecário ressalta a 
avaliação qualitativa da fonte de informação na Internet, 
mediante consideração do critério da 
(A) adequação. 
(B) coerência. 
(C) confiabilidade. 
(D) consistência. 
 

43 
O papel da comunicação de marketing em bibliotecas é trazer 
mudanças 
I. naquilo que o público-alvo conhece ou entende sobre 

biblioteca. 
II. nas suas preferências pelos produtos da biblioteca versus 

os produtos concorrentes. 
III. em seus comportamentos, influenciando-se para 

realmente usar a biblioteca. 
Assinale  
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
(D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
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44 
No processo de referência, o bibliotecário dispõe de quatro 
fontes básicas que constituem o acervo informacional, físico 
ou digital, de todas as bibliotecas: as fontes bibliográficas, as 
obras de consulta, a literatura especializada e os 
(A) catálogos da biblioteca. 
(B) recursos tecnológicos 
(C) serviços de indexação. 
(D) usuários locais e remotos. 
 

45 
Quando o bibliotecário levanta, compila e armazena os perfis 
de interesse dos usuários da biblioteca, para processamento 
continuado, confrontando-os com o conteúdo do acervo e 
gerando bibliografia ou outro registro de informação 
secundária, que são encaminhados aos usuários com o 
objetivo de estimular ou atender necessidades de informação, 
diz-se que desenvolve 
(A) comutação bibliográfica. 
(B) controle bibliográfico. 
(C) disseminação seletiva. 
(D) gestão do conhecimento. 
  

46 
A escolha do nível de detalhamento na descrição, segundo a 
AACR2, deve prever o mesmo conjunto de elementos para 
todos os itens catalogados no nível escolhido, desde que os 
elementos se apliquem ao item que está sendo catalogado e 
quando, no caso de acréscimos opcionais, a biblioteca tiver 
decidido incluir um elemento opcional. Essa escolha deve ser 
baseada no 
(A) formato de entrada. 
(B) modelo de cooperação  
(C) objetivo do catálogo. 
(D) perfil da biblioteca. 
  

47  
Cada tipo de suporte previsto na RDA constitui uma categoria 
que reflete o formato do meio de armazenamento e o 
invólucro desse suporte, relacionando-o ao tipo de dispositivo 
de intermediação necessário para acessar o conteúdo de um 
recurso. Nesse contexto, constituem tipos de suporte de 
imagens projetadas e microformas, respectivamente 
(A) cartão estereográfico e diapositivo. 
(B) cartucho de diafilme e microficha. 
(C) videocartucho e cartão de memória. 
(D) videocassete e lâmina microscópica. 

  

48 
O formato MARC21 prevê um campo para inclusão de 
informações sobre condições de impedimento ou critérios, 
diferenciados de empréstimo local, domiciliar ou entre 
bibliotecas, impostos à obra descrita. Este campo é 
identificado como 
(A) 505 – nota de conteúdo. 
(B) 506 – nota de acesso restrito. 
(C) 521 – nota de nível de audiência. 
(D) 584 – nota de abrangência de uso. 

49 
Considerando os objetivos, características e condições de uso, 
avalie as seguintes afirmações sobre a RDA (Resource 
Description and Access). 
I. Foi projetada para proporcionar uma estrutura coerente, 

flexível e extensível tanto para a descrição técnica quanto 
de conteúdo de todos os tipos de recursos. 

II. Foi desenvolvida originalmente como um código de 
catalogação de recursos informacionais impressos em 
papel, com regras complementares que a tornam 
extensível a todos os tipos de mídias. 

III. Tem estrutura que permite a descrição de todos os tipos 
de recursos, tanto de bibliotecas quanto de outras 
comunidades ligadas ao patrimônio cultural, como 
arquivos, museus ou repositórios digitais. 

IV. Pode ser utilizada para a descrição tanto de recursos 
tradicionais quanto não tradicionais, analógicos e digitais, 
dentro e fora da biblioteca. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.  
(B) se apenas as afirmativas I, III e IV estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II, III e IV estiverem corretas. 
(D) se apenas as afirmativas III e IV estiverem corretas. 
 

50 
O modelo FRBR (Functional Requirements for Bibliographic 
Records) identifica três grupos de entidades que são objetos 
de interesse para usuários de dados bibliográficos. As 
entidades do grupo 1 correspondem aos interesses pelos 
produtos da criação intelectual e artística, e suas definições se 
entrelaçam, evidenciando as relações primárias que existem 
entre elas. Relacione essas entidades com suas respectivas 
definições. 
 

I. Obra. 
II. Expressão. 
III. Manifestação.  
IV. Item. 
 

P. a concretização em termos físicos da expressão de uma obra. 
Q. a precisão do escopo e significado de uma obra. 
R. a realização intelectual ou artística de uma obra na forma de 

notação alfanumérica, musical ou coreográfica, som, 
imagem, objeto, movimento, etc., ou qualquer combinação 
destas formas. 

S. um exemplar individual de uma manifestação. 
T. uma criação intelectual ou artística definida. 
 

A sequência está correta em 
(A)  I P II S III T IV Q 
(B) I S II Q III R IV T 
(C) I R II P III S IV T 
(D)  I T II R III P IV S 
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51 
Os dados relacionados a seguir identificam um artigo 
publicado em revista jurídica e recuperado em pesquisa 
online. Observe. 
 

Nome da publicação Jus Navigandi 

Local de publicação Teresina, Piauí 

Data de publicação 20 de julho de 2011 

Editor de conteúdo Paulo Gustavo Sampaio Andrade 

Autor do artigo Milton Cordova Junior 

Título do artigo A reforma política e o voto em 
trânsito 

Trecho de paginação do 
artigo 

Não paginado 

Editor da publicação Jus Navigandi Ltda. 

Endereço eletrônico do 
artigo 

http://jus.com.br/revista/texto/
19587 

Ano ou volume da 
publicação 

Ano 16 

Número do fascículo 2940 

Data da consulta online 28 de dezembro de 2011 

Considerando esses dados, a referência que está de acordo 
com a NBR 6023 da ABNT é 

(A) CORDOVA JUNIOR, Milton. A reforma política e o voto em 
Acesso em: 28 dez. 2011.trânsito. Jus Navigandi, Teresina, ano 
16, n. 2940, 20 Jul. 2011. Não paginado. Disponível 
em: <http://jus.com.br/revista/texto/19587>.  

(B) CORDOVA JUNIOR, Milton. A reforma política e o voto em 
trânsito.  In: ANDRADE, Paulo Gustavo Sampaio. Jus Navigandi. 
Teresina: Jus Navigandi, 2011. Ano 16, nº.  2940. Disponível 
em: http://jus.com.br/revista/texto/19587. Acesso em: 28 
Dez. 2011. 

(C) CORDOVA JUNIOR, Milton. A reforma política e o voto em 
trânsito. Jus Navigandi, Teresina, PI, n. 2940, ano 16. 20 jul. 
2011. Disponível: http://jus.com.br/revista/texto/19587. 
Acesso: 28 dezembro 2011. 

(D) CORDOVA JUNIOR, Milton. A reforma política e o voto em 
trânsito. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2940, 20 jul. 2011. 
Disponível em:  <http://jus.com.br/revista/texto/19587>. 
Acesso em: 28 dez. 2011. 

 
52 
Os sistemas de organização do conhecimento possuem 
características distintas para determinados contextos de 
aplicação em que se destaca o Modelo de Relacionamento, 
que tem como exemplos 
(A) esquemas de classificação, taxonomias e ontologias. 
(B) ontologias, redes semânticas e tesauros. 
(C) redes semânticas, metadados e sistemas de categorização. 
(D) taxonomias, tesauros e esquemas de classificação. 

 
 
 
 

53 
Tendo como referência as diretrizes para materiais 
audiovisuais e multimídia em bibliotecas e outras instituições, 
formalizadas pela IFLA, assinale a afirmativa INCORRETA. 
(A) As escolas de biblioteconomia e ciências da informação 

devem garantir a todos os alunos a aquisição de 
conhecimentos-base sobre o potencial do audiovisual e 
multimídia nas bibliotecas. 

(B) As práticas bibliográficas e de catalogação de materiais 
audiovisuais e multimídia, de cada biblioteca, devem 
orientar-se por normas reconhecidas e partilhadas e, na 
área difícil da indexação desses materiais, devem também 
seguir regras comuns. 

(C) Os materiais audiovisuais e multimídia devem ser incluídos 
em todos os serviços de biblioteca, exceto no de 
empréstimo domiciliar, pois a fragilidade dos suportes 
constitui risco, tanto no trânsito desses materiais quanto 
no uso de equipamentos de leitura inadequados. 

(D) Todos os bibliotecários, quaisquer que sejam as suas 
responsabilidades na biblioteca, devem ter consciência do 
potencial dos materiais audiovisuais e multimídia e inclui-
los nos critérios de desenvolvimento das coleções. 

 
54 
A NBR 6028 da ABNT, que estabelece os requisitos para 
redação e apresentação de resumos, delimita o número de 
palavras conforme a natureza do material resumido. No 
entanto, ao resumo redigido por especialista, com análise do 
documento (resenha) ou que trate de uma edição entre várias 
recensões não se aplica o limite de palavras. Esse resumo, 
segundo tipologia expressa na norma, é o 
(A) analítico. 
(B) crítico. 
(C) descritivo. 
(D) informativo. 

 
55 
Na indexação, os dispositivos de precisão possibilitam que se 
aumente a precisão na busca de informação numa base de 
dados e os dispositivos de revocação tendem a melhorar a 
revocação.  Relacione as colunas a seguir. 

 
1. Dispositivo de precisão.  
2. Dispositivo de revocação. 

(     ) Ponderação.  
(     ) Elos. 
(     ) Controle de sinônimos. 
(     ) Indicadores de função. 

A sequência está correta em 
(A) 1, 1, 2, 1 
(B) 1, 2, 1, 2 
(C) 2, 1, 2, 1 
(D) 2, 2, 1, 2 
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56 
Robots, Abstract, Expires e Refresh são  
(A) elementos link para otimizar a indexação pelos 

mecanismos de busca. 
(B) exemplos de indexação de  registro de metadados. 
(C) formatos concernentes à indexação automática. 
(D) metatags para definir políticas de indexação por 

mecanismos de busca. 
 

57 
Na construção de tesauros, os tipos de relações que se 
aplicam, sobretudo, a conceitos que expressam processos, são 
as relações 
(A) equivalentes. 
(B) funcionais. 
(C) hierárquicas 
(D) partitivas. 
 

58 
De acordo com a DDC22, quando se encontrarem vários 
números diferentes para se classificar uma dada obra e todos 
parecerem igualmente bons, na falta de outra regra qualquer, 
o bibliotecário poderá utilizar como norma a 
(A) divisão paralela. 
(B) regra do primeiro de dois. 
(C) subdivisão padrão. 
(D) tabela de último recurso.  
 

59 
A linguagem documentária adotada pela Rede Virtual de 
Bibliotecas – Congresso Nacional – RVBI para manter a 
uniformidade da indexação e da recuperação das informações 
de sua base de dados bibliográficos é 
(A) Cabeçalho de Assunto Sistematizado (CAS). 
(B) Terminologia do Bacen-Jud (TBJ). 
(C) Tesauro Jurídico (TesJur). 
(D) Vocabulário Controlado Básico (VCB). 
 

60 
“A declaração dos objetivos gerais da biblioteca, relacionados 
com a instituição e a comunidade servida, não é fundamental 
para a definição de uma política de seleção.” 
 

PORQUE 
 
“O reconhecimento e a aceitação de sua função social, através 
da definição de seus objetivos, é que determinarão os 
métodos e as práticas de seleção da biblioteca.” 
A análise dessas afirmações leva à conclusão de que 
(A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a 

primeira. 
(B) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não 

justifica a primeira. 
(C) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. 
(D) a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira 

 
 

61 
Observe a estrutura classificatória a seguir e identifique as 
cadeias e os renques. 
 

341.28 Direito eleitoral. Sistemas eleitorais. 
341.281 Condições e bases diversas do direito de voto. 

Elegibilidade e Inelegibilidade. 
341.282 Formas e sistemas diversos do direito de sufrágio. 
341.2821 Sufrágio universal, igual e direto. 
341.2822 Sistema capacitário. 
341.2823 Sistema baseado na fortuna: propriedade, 

ocupação, etc. 
341.2824 Voto plural. Sufrágio familiar. 
341.2825 Voto por classes. 
341.2828 Circunscrições eleitorais. 
341.2829 Outros sistemas eleitorais. 
341.283 Voto das mulheres. 
 

Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) Formas e sistemas diversos do direito de sufrágio e 
sufrágio familiar formam uma cadeia. 

(     ) Sistema capacitário e sistema baseado na fortuna são 
subordinados entre si. 

(     ) Direito eleitoral, sufrágio universal e voto por classes 
formam um renque. 

(     ) Sistemas eleitorais são superordenados em relação à 
elegibilidade e inelegibilidade.  

(     ) Circunscrições eleitorais e voto das mulheres formam um 
renque. 

A sequência está correta em 
(A) F, V, F, V, V  
(B) F, V, V, F, F 
(C) V, F, F, V, F 
(D) V, F, V, V, F 
 

62 
O estabelecimento de prioridades de conservação em uma 
biblioteca pressupõe a adoção de metodologias de avaliação 
que viabilizem o diagnóstico de pontos fortes e fracos do 
acervo para determinar seu valor. Desse modo, a metodologia 
Conspectus, delineada pelo Research Libraries Group (RLG), 
nos Estados Unidos é recomendada porque determina o valor 
das várias partes de um acervo a partir de dois critérios 
fundamentais em qualquer programa de preservação que são 
(A) conteúdo e qualidade. 
(B) dimensão e extensão. 
(C) extensão e conteúdo. 
(D) qualidade e dimensão. 
 

63 
A avaliação de serviços de informação numa biblioteca pode 
ocorrer a partir de duas dimensões que se complementam: a 
dimensão objetiva, que utiliza dados estatísticos e delineia 
indicadores de desempenho de qualidade; e a subjetiva, 
centrada na 
(A) competência do bibliotecário 
(B) hierarquia organizacional. 
(C) organização da biblioteca. 
(D) satisfação do usuário. 



  

 

13TSE – TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TIPO 1 – BRANCA 
ANALISTA JUDICIÁRIO – BIBLIOTECONOMIA 

64 
Desde os anos de 1960, técnicas bibliométricas de 
desenvolvimento de coleções demonstraram que larga 
proporção da literatura científica é produzida por um pequeno 
número de autores. Essa constatação foi complementada por 
estudos que formalizaram o princípio de que os autores mais 
produtivos tendem a produzir sempre mais. Esse princípio se 
consagrou na literatura como 
(A) Efeito Mateus. 
(B) Lei de Lotka. 
(C) Princípio do Elitismo. 
(D) Teoria do Caos. 
 

65 
Bibliotecas especializadas têm cooperado, através de serviços 
de empréstimo entre bibliotecas, consórcios, redes e sistemas 
de seleção, para minimizar suas deficiências no processo de 
seleção. Neste novo cenário de seleção planificada e de 
coleções cooperativadas, algumas questões devem ser objetos 
de cuidado, tais como: as possibilidades práticas de acesso, a 
ocorrência de ônus para o usuário e de custos para a 
biblioteca e a 
(A) atualidade do acervo. 
(B) contribuição potencial. 
(C) garantia de acesso. 
(D) qualidade dos serviços. 
 

66 
Tendo como referência os princípios que regem o objetivo do 
Programa de Preservação e Conservação da IFLA (IFLA/PAC), 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
(A) A cooperação internacional é um princípio fundamental. 
(B) A preservação é essencial para a sobrevivência e o 

desenvolvimento da cultura e da erudição. 
(C) Cada país deve aceitar a responsabilidade para a 

preservação de suas próprias publicações. 
(D) Como meio de conservação e de difusão da informação, a 

documentação serve à causa do livro. 
 

67 
Segundo a visão clássica, a função gerencial ou administrativa 
de uma biblioteca, que se ocupa da implementação de planos 
e do acompanhamento de sua execução, envolvendo 
resoluções básicas que nortearão a vida da organização, 
convertendo a missão e os objetivos da instituição em 
desempenho, é o(a) 
(A) controle.  
(B) direção. 
(C) organização. 
(D) planejamento. 
 

68 
O software de gerenciamento de bibliotecas, que adota formato 
internacional de intercâmbio bibliográfico, utilizado pela Rede 
Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional – RVBI é o 
(A) Aleph.  
(B) Caribe. 
(C) Pergamum. 
(D) Stairs. 

69 
Segundo a visão participativa, a função gerencial ou 
administrativa de tomada de decisão é a função gerencial ou 
administrativa de uma biblioteca, em que todos os 
profissionais compartilham a responsabilidade de sua 
administração, subsidiados pela 
(A) informação.  
(B) integração. 
(C) produtividade. 
(D) descentralização.  
 

70 
No Z39.50, o documento de negociação é uma aplicação da 
característica de 
(A) coextensividade. 
(B) exclusividade. 
(C) Extencionalidade. 
(D) extensibilidade. 
 

71 
Dentre os vários atributos/implementações que o Protocolo 
Z39.50 permite introduzir, aqueles que possibilitam buscas em 
bases de dados científicas e técnicas são os  
(A) analógicos. 
(B) relacionais. 
(C) semânticos. 
(D) sintagmáticos. 
 
 

72 
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) DCI é um formato de intercâmbio de informações. 
(     ) SGML é um padrão internacional para descrições de 

estruturas e conteúdos de documentos. 
(     ) OWL é um conjunto de técnicas para manter a 

integridade de objetos digitais. 
(     ) DOI é um sistema para identificar univocamente objetos 

digitais na Web. 
(     ) Soap é um protocolo baseado em XML para requisitar 

serviços Web e intercambiar dados e informações 
estruturadas. 

A sequência está correta em 
(A) F, V, F, F, V 
(B) F, V, F, V, V  
(C) V, F, V, V, F 
(D) V, F, V, F, F 
 

73 
As redes de bibliotecas são utilizadas para cooperação, 
compartilhamento, intercâmbio, acesso remoto a informação, 
documentos ou recursos computacionais. Tais características 
evidenciam a classificação da rede quanto ao(à) 
(A) área abrangida. 
(B) foco institucional. 
(C) funcionalidade. 
(D) topologia. 
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74 
A estrutura organizacional de uma biblioteca pode segmentar-
se conforme três áreas de atuação claramente evidenciadas: a 
administrativa, a técnica e a social. A cada uma dessas áreas, 
correspondem, respectivamente, os serviços de 
(A) aquisição de acervo, indexação e serviços ao público 

externo. 
(B) intercâmbio de duplicatas, treinamento de usuários e 

classificação. 
(C) organização de seminários, catalogação e serviços de 

secretaria. 
(D) seleção e organização do acervo, orçamento e empréstimo 

local. 
 

75 
A Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral (REJE) foi fundada 
com o objetivo de 
(A) criar rede de bibliotecas digitais eleitorais gerenciadas 

pelo TSE. 
(B) elaborar bibliografias de Direito Eleitoral. 
(C) interligar todas as bibliotecas eleitorais. 
(D) servir de referência nacional como Rede de Bibliotecas. 
 

76 
Em relação à Rede Bibliodata, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Rede cooperativa de bibliotecas brasileiras. 
(     ) Os acervos das bibliotecas integrantes da rede estão 

digitalizados. 
(     ) Oferece base de dados Catálogo de Autoridades (Nomes 

e Assuntos). 
(     ) As bibliotecas integrantes da rede não realizam 

catalogação cooperativa. 
(     ) É um tipo de rede e serviço de apoio institucional a 

sistemas de informação. 
A sequência está correta em 
(A) F, V, F, V, F 
(B) F, V, V, F, V 
(C) V, F, F, V, F 
(D) V, F, V, F, V 
 

77 
A Rede de Bibliotecas do Ministério Público Federal (RBMPF) é 
composta pelas bibliotecas da 
(A) Advocacia Geral da União, do Tribunal de Contas da 

União e do Ministério Público da União. 
(B) Escola Superior do Ministério Público da União, do 

Senado Federal e da Advocacia Geral da União. 
(C) Procuradoria Geral da República, das Procuradorias da 

República nos Estados e da Biblioteca da Escola Superior 
do Ministério Público da União. 

(D) Procuradoria Geral da República, das Procuradorias da 
República nos Estados e das Procuradorias dos Estados e 
dos Municípios. 

 
 
 
 

78 
No que se refere aos requisitos desejáveis para um software 
de biblioteca digital, aquele que possui a habilidade de um 
pacote de software que pode ser executado em diferentes 
ambientes operacionais é o da 
(A) executabilidade. 
(B) flexibilidade. 
(C) operabilidade. 
(D) portabilidade. 
 

79 
Um dos problemas encontrados pelas bibliotecas digitais diz 
respeito à proteção contra usos não permitidos do recurso 
digital. A solução para isso vem sendo buscada com medidas 
técnicas de controle do acesso por meio de programas 
apropriados. A possibilidade de controle das cópias digitais 
não autorizadas é gerenciada por sistemas denominados 
(A) DCF. 
(B) DRM. 
(C) ECMS. 
(D) EMII. 
 

80 
O acesso às bibliotecas digitais implica em um grande número 
de problemas, tais como a interoperabilidade de diversos 
esquemas de metadados, a responsabilidade e a metodologia 
de arquivamento, e a 
(A) difusão. 
(B) indexação. 
(C) preservação. 
(D) recuperação. 
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  PROVA DISCURSIVA 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

1.  A prova discursiva para o cargo de Analista Judiciário:  
1.1. vale 10,00 (dez) pontos e consiste na elaboração de texto de, no mínimo, 30 (trinta) e, no máximo, 35 (trinta e cinco) 

linhas; 
1.2. tem o objetivo de avaliar o conteúdo – conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso 

das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa, para tanto o candidato deverá produzir texto dissertativo, 
primando pela coerência e pela coesão; 

1.3. deve ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, fabricada em material 
transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a 
quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, o candidato será 
acompanhado por fiscal da CONSULPLAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando 
oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

2.  A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o 
apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção 
de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação da prova 
discursiva. 

3.  A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho no 
caderno de provas é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação. 

4.  A folha de texto definitivo não será substituída por erro de preenchimento do candidato. 
 

 

Textos de referência 
 
Texto I 
 

‘Política’ vem de polis, cidade. A cidade era, para os gregos, um espaço seguro, ordenado e manso, onde os homens podiam 
se dedicar à busca da felicidade. O político seria aquele que cuidaria desse espaço. A vocação política, assim, estaria a serviço da 
felicidade dos moradores da cidade. (...) 

Vocação é diferente de profissão. Na vocação a pessoa encontra a felicidade na própria ação. Na profissão, o prazer se 
encontra não na ação. O prazer está no ganho que dela se deriva. (...) 

Nosso futuro depende dessa luta entre políticos por vocação e políticos por profissão. O triste é que muitos que sentem o 
chamado da política não têm coragem de atendê-lo, por medo da vergonha de serem confundidos com gigolôs e de terem de 
conviver com gigolôs.                                    

(ALVES, Rubem. In: Folha de S. Paulo, 19/05/2000) 

Texto II 
 

 
(Toda Mafalda – da Primeira a Última Tira – Quino) 

Texto III 
 

A maioria dos governos no Oriente Médio está falhando ao reconhecer a importância da Primavera Árabe e responde com 
repressão e mudanças meramente superficiais às demandas do povo, afirma o último relatório da Anistia Internacional sobre a 
região. 

“Com raras exceções, os governos falharam em reconhecer que tudo mudou”, diz no relatório Philip Luther, diretor interino 
da Anistia Internacional para Oriente Médio e o Norte da África. “Eles querem mudanças concretas em relação à forma como são 
governados e querem que os crimes do passado sejam punidos”. 

(Disponível em 15/ 02 /2012 – http://oglobo.globo.com/) 
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Texto IV 
 

 “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição.”            

(Constituição da República Federativa do Brasil de 1988) 

  
Nos nossos dias, temos visto e acompanhado movimentos revolucionários e derrubada de ditadores cada vez mais 

frequentes em todo o mundo: Espanha, Grécia, Nova York, Mundo Árabe... O Brasil teve, em sua história, movimentos sociais que 
o conduziram à Democracia que vivemos hoje. Diante de tais fatos, algumas questões exigem reflexões e discussões sérias por 
parte da sociedade. 
 

Considerando os textos de referência, discorra sobre a participação social através do voto, instrumento prático de cidadania, 
tendo em vista os direitos e deveres do eleitor e do eleito. 
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