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CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8,
considere o texto abaixo.
"Te embalarei com uma canção sentida."
Senta-te aqui ao meu lado, amiga, e te contarei uma

entanto, guardou ele as melhores palavras, as mais doces, as
mais ternas, as mais belas. Essa noiva tem um nome lindo,
negra: liberdade.
Vê no céu, ele brilha, é a mais poderosa das estrelas.
Mas o encontrarás também nas ruas de qualquer cidade, no
quarto de qualquer casa. Seja onde for que haja jovens, corações pulsando pela humanidade, em qualquer desses corações
encontrarás Castro Alves.

história. Faz tempo que não te conto uma história na beira deste

Dá-me agora tua mão direita, ouve o ABC do poeta.

cais. A noite está cheia de estrelas, são homens valentes que

Obs.: Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.

morreram. Senta-te aqui, dá-me tua mão, vou te contar a his-

(Jorge Amado. ABC de Castro Alves; 14. ed. São Paulo:
Martins, 1968. p. 15-17)

tória de um homem valente. Vês aquela estrela lá longe, mais
além do navio fundeado, mais além do forte velho, da sombra
das ilhas? Deve ser ele iluminando o céu da Bahia. [...]

1.

Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar
sobre a cidade e o mar, levar embarcações, desatracar navios,

Considerando-se o desenvolvimento do texto, está correto
o que se afirma em:
(A)

Jorge Amado, num discurso de caráter didático,
busca transmitir a uma amiga leitora suas próprias
convicções sobre a atuação de jovens − que podem
ser encontrados nas ruas de qualquer cidade, no
quarto de qualquer casa − que participam da luta em
defesa de seus ideais.

(B)

Jorge Amado, numa fala de caráter bastante pessoal, uma "canção sentida", como se lê de início, se
posiciona a respeito de Castro Alves, impetuoso
defensor de seus ideais humanitários, procedimento
peculiar da juventude, que pode ser observado em
todo lugar.

(C)

Tomando como exemplo a vida de Castro Alves,
Jorge Amado se detém na necessidade de se reconhecer, ainda hoje, a importância do belo espetáculo
de juventude oferecido até mesmo pelos moleques
de rua, tema que já havia abordado anteriormente.

(D)

Em um extenso monólogo, Jorge Amado busca entender as razões que hoje e sempre impulsionaram
e impulsionam a juventude − com o exemplo de
Castro Alves, que começou muito moço e muito moço terminou −, a eternizar seus ideais em palavras
impetuosas ou de amor.

(E)

Segundo Jorge Amado, a defesa da liberdade que,
embora surja dos desejos do povo, das necessidades
do povo, foi, à época de Castro Alves, um ideal que
durou um instante na medida do tempo, tal como um
forte vento que tudo destrói à sua passagem.

mudar o rumo de transatlânticos, transformar a cor das águas?
É rápido, inquietante, belo, quase irreal. Dura um instante na
medida do tempo. Mas, mesmo depois que o noroeste passa e
volta a calmaria, fica a sua lembrança e é impossível esquecê-lo
porque tudo mudou na face das coisas: é outra a fisionomia do
cais e o ar que se respira é mais puro. Assim, negra, foi Castro
Alves. Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua
violência. Tinha a sua beleza também. E deixou o ar mais puro,
a sua lembrança imortal.
Tinha a precocidade desses moleques de rua a quem
acaricias a cabeça e dos quais te contei a história. Começou
muito moço e muito moço terminou. Foi o mais belo espetáculo
de juventude e de gênio que os céus da América presenciaram.
No tempo que andou nestas e noutras ruas, disse tantas
e tão belas coisas, amiga, que sua voz ficou soando para
sempre e é cada vez mais alta e cada vez mais a voz de
centenas, de milhares, de milhões de pessoas. É a sua voz,
negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá atrás também.
Falou por todos nós como nenhum de nós falaria. É ainda hoje
o maior e o mais moço de todos nós.
No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma
numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os músicos se
juntaram todos num esforço supremo e produziram com os seus
instrumentos e com sua virtuosidade uma nota mais alta que

_________________________________________________________

2.

É a sua voz, negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá
o
atrás também. (4 parágrafo)
Da afirmativa transcrita acima decorre a seguinte inferência:
(A)

A população mais pobre de uma cidade, que vive em
zonas degradadas como a do cais, dificilmente tem
voz para defender seus direitos.

(B)

Em toda a Bahia, poucos se fazem ouvir, até mesmo
aqueles mais aquinhoados pela sorte, que vivem
melhor nas cidades.

(C)

É verdadeiramente livre a cidade em que os anseios
da camada mais rica se equivalem aos dos mais
necessitados.

(D)

Os negros, os oprimidos, os carentes de proteção falam nos poemas de Castro Alves, cujos versos primam pela defesa da liberdade.

(E)

Todas as pessoas, pobres ou não, ouvem os versos
de Castro Alves, que falam dos oprimidos e, também, das atribulações da vida citadina.

todas, que todas mais bela, nota que ficou soando na sala
mesmo após a saída dos espectadores? Pois assim foi Castro
Alves. Há momentos no mundo em que todas as forças de uma
nação se conjugam e, como uma nota mais alta que todas,
aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente belo, justo e verdadeiro, um gênio. Nasce dos desejos do povo, das necessidades do povo. Nunca mais morre, imortal como o povo.
Este, cuja história vou te contar, foi amado e amou muitas mulheres. Vieram brancas, judias e mestiças, tímidas e afoitas, para os seus braços e para o seu leito. Para uma, no
2
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3.

... e é impossível esquecê-lo porque tudo mudou na face
das coisas: é outra a fisionomia do cais e o ar que se
respira é mais puro. (2º parágrafo)

7.

A afirmativa introduzida pelos dois-pontos deve ser entendida como
(A)

demonstração da força da natureza quando se desencadeia sem controle, como se vê na obra de
Castro Alves, poeta muito jovem e ainda imaturo.

(C)

detalhamento do cenário que vem sendo descrito,
numa associação direta com o ímpeto versificador
de Castro Alves nos temas tratados por ele.

(D)

enumeração dos estragos decorrentes de um cataclismo, que o relaciona com a revolução embutida
nos poemas libertários de Castro Alves.

(E)

A lacuna a ser corretamente preenchida pela expressão
grifada acima está em:

justificativa dos resultados da destruição provocada
pelo ímpeto de uma ventania, como fez Castro
Alves, em sua época, com seus poemas.

(B)

(A)

Vários poetas, conquanto tenham morrido muito jovens, deixaram vasta obra, ...... atesta sua genialidade e precocidade.

(B)

Versos há, na obra de poetas românticos, ...... se
encontram ideais caros à juventude, tais como o
amor e a liberdade.

(C)

Alguns temas ...... se dedicaram diferentes poetas,
em qualquer época e em qualquer lugar, abrangem
sentimentos de caráter universal.

(D)

Há magníficos versos, testemunhas ...... poetas de
todas as idades são capazes de alcançar grande
força expressiva.

(E)

Castro Alves, embora tenha morrido muito jovem, foi
o poeta ...... se atribui o título de um dos maiores
autores brasileiros.

comentário auxiliar que, assim como ocorre com os
fenômenos naturais, se propõe a minimizar os
efeitos contestadores dos poemas de Castro Alves.

_________________________________________________________

4.

Há momentos no mundo em que todas as forças de uma
nação se conjugam...

o

O segmento que, no contexto do 2 parágrafo, expressa
noção de consequência é:
(A)

E deixou o ar mais puro, a sua lembrança imortal.

(B)

Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar sobre a cidade e o mar...

(C)

Mas, mesmo depois que o noroeste passa e volta a
calmaria...

(D)

Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua
violência.

(E)

É rápido, inquietante, belo, quase irreal.

_________________________________________________________

8.

Para uma, no entanto, guardou ele as melhores palavras,
as mais doces, as mais ternas, as mais belas. Essa noiva
tem um nome lindo, negra: liberdade.

_________________________________________________________

5.

Ambos os verbos flexionados nos mesmos tempo, modo
e pessoa estão grifados em:
(A)

No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma
numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os
músicos...

(B)

São homens valentes que morreram.

(C)

Faz tempo que não te conto uma história na beira
deste cais.

(D)

Vês aquela estrela lá longe... Já viste da beira do
cais o vento noroeste...

(E)

Vê no céu... ouve o ABC do poeta.

A opinião exposta por Jorge Amado encontra respaldo,
principalmente, nos versos de Castro Alves transcritos em:
(A)

Eras tu que, com os dedos ensopados
No sangue dos avós mortos na guerra,
Livre sagravas a Colúmbia terra,
Sagravas livre a nova geração!

(B)

Escravo, dá-me a c'roa de amaranto
Que mandou-me inda há pouco Afra impudente,
Orna-me a fronte... Enrola-me os cabelos
Quero o mole perfume do Oriente.

(C)

Vai funda a tempestade no infinito,
Ruge o ciclone túmido e feroz...
Uiva a jaula dos tigres da procela
− Eu sonho a tua voz −

(D)

Mas não...! Somente as vagas do sepulcro
Hão de apagar o fogo que em mim arde...
Perdoa-me, Senhora! ... Eu sei que morro...
É tarde! É muito tarde!...

(E)

Corre nas veias negras desse mármore
Não sei que sangue vil de messalina,
A cova, num bocejo indiferente,
Abre ao primeiro a boca libertina.

_________________________________________________________

6.

Considerando-se outras possíveis alterações, o verbo que
se mantém corretamente no singular, com as propostas
entre parênteses no final da frase para o segmento nela
grifado, é:
(A)

... como nenhum de nós falaria.
dentre os poetas)

(B)

... fica a sua lembrança... (as marcas de sua lembrança)

(C)

... porque tudo mudou na face das coisas... (uma e
outra situação)

(D)

... que sua voz ficou soando para sempre...
ecos de sua voz)

(E)

... aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente
belo, justo e verdadeiro, um gênio. (os gênios)
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Atenção:

Para responder às questões de números 9 a 12,
considere o texto abaixo.

Embora as maiores instituições humanas se alienem, ou
enxovalhem, resta-nos sempre uma, tão nova nos lábios de
Gladstone como nos de Péricles: a instituição divina da palavra,
capaz só por só de reconquistar todas as outras, quando
associada à misteriosa onipotência da verdade. Tiraram-lhe a
majestade da tribuna, pela qual os parlamentos governam. Mas
ficou-lhe a imprensa, que se impõe aos governos, domina os
parlamentos, e instrui os povos. Considerada como órgão desta
função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua grandeza. E é assim que a consideramos, que o seu prestígio nos
fascina, que a sua beleza nos deslumbra, que a sua missão nos
atrai, que as temeridades, os sacrifícios, os perigos da sua
comunhão nos acenam, ainda hoje, com uma sedução diversa,
mas às vezes não menos viva que a de vinte e sete anos atrás,
quando o jornalismo arrebatou pela primeira vez no seu torvelinho a nossa mocidade.
Cada país, cada raça, cada estado social, cada época
tem a sua imprensa, e, na mesma época, o Proteu reveste, para
cada ambição, para cada parcialidade, para cada tendência,
para cada apostolado, a sua forma, atenuada, ou típica, vivaz,
ou decadente, confessa, ou dissimulada. As grandes nações
coevas poderiam caracterizar-se cada qual pelo caráter do seu
jornalismo. Mas através das variedades que o diversificam, das
especialidades, que o enriquecem, das excentricidades que o
desnaturam, a origem do seu valor, do seu poderio, da sua resistência indestrutível está na transparência luminosa da sua
ação sobre a sociedade, na sua correspondência com os sofrimentos populares, na sua solidariedade com as reivindicações
do direito, na irreconciliabilidade da sua existência com a da
ignorância, a da mentira, a da torpeza.
Obs.:

10.

O sentido da afirmativa acima está corretamente reproo
duzido, em linhas gerais, dentro do contexto do 1
parágrafo, com clareza e lógica, em:

Está correto o que se afirma em:

(B)

4

A função que a imprensa tem no mundo moderno,
em que se vive hoje, é de ser extraordinariamente
grande, por ser de uso de governos.

(B)

No mundo moderno atualmente, a imprensa tem
função tida como que superior a todas as instituições, quer de governo, quer de ensino.

(C)

A imprensa, palco de disseminação de ideias e de
conhecimentos, assume extraordinária relevância no
mundo moderno.

(D)

O palco que se encontra como meio da imprensa, no
mundo moderno, está sendo de importância relevante, com função de instrução.

(E)

Nessa função de governo e de ensino, a imprensa,
vem aparecendo como vulto sem comparação, no
mundo moderno.

11.

Considere as afirmativas seguintes a respeito da regência
de alguns verbos transcritos do texto e do sentido que lhes
é atribuído. Está INCORRETO o que consta em:
No 1 parágrafo, a frase Tiraram-lhe a majestade da
tribuna pode ser substituída, sem outra alteração,
por: Arrebataram dela a majestade da tribuna.

(B)

No 2 parágrafo, o verbo da frase que se inicia por o
Proteu reveste está empregado sem necessidade de
complemento diretamente ligado a ele.

(C)

No 1 parágrafo, a frase Mas ficou-lhe a imprensa
apresenta sentido de Porém tocou a ela por
quinhão a imprensa, respeitada a regência do
verbo que substitui o original.

(D)

O pronome nos, subordinado aos verbos do 1
parágrafo grifados em que a sua beleza nos
deslumbra, que a sua missão nos atrai, pode ser
substituído por a nós, com alteração apenas de sua
colocação em cada uma das frases.

(E)

O verbo grifado na frase transcrita do 1 parágrafo,
que a consideramos, apresenta um único complemento, expresso pelo pronome a.

(C)

Somente o respeito à verdadeira palavra, associado
intrinsecamente aos governantes, de modo geral,
garante-lhes tanto a soberania sobre seus governados, quanto a ordem necessária ao convívio social.

(D)

O jornalismo, herdeiro das tradições originárias do
hábito de ouvir os discursos de governantes de
todas as épocas, tem perdido prestígio, atualmente,
em razão de nem sempre manter-se imparcial em
relação aos fatos noticiados.

(E)

A imprensa, tendo sucedido aos discursos e à
palavra falada, tem máxima importância atualmente
em sua atuação na sociedade, desde que se mantenha nos estritos limites éticos da verdade.

o

o

o

o

_________________________________________________________

12.

Como meio de propagação de ideias, a imprensa
livre recupera o prestígio da palavra falada, ainda
que eventualmente se mostre parcial ao dissimular a
verdade dos fatos, no interesse de manutenção da
ordem social.
Do mundo antigo ao moderno, a palavra falada, ora
substituída pela imprensa, bastou para que governantes se sobrepusessem aos interesses e aos
desígnios das respectivas sociedades.

o

(A)

Proteu − um deus do mar, capaz de se metamorfosear
em todas as formas que desejasse, fossem animais ou
quaisquer outros elementos, como água ou fogo.

(Rui Barbosa. Campanhas jornalísticas. 4. ed. São Paulo:
Edigraf, 1972. p. 138-139)

(A)

(A)

_________________________________________________________

Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.

9.

Considerada como órgão desta função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua grandeza.

... quando associada à misteriosa onipotência da verdade.
o
(1 parágrafo)
Mantém-se corretamente o à − com o sinal indicativo de
crase − se o segmento grifado for substituído por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma característica que a identifica.
cada tendência de pensamento.
valores dispersos na sociedade.
defesa dos direitos sociais.
qualquer ação esclarecedora dos fatos.

_________________________________________________________

Raciocínio Lógico-Matemático
13.

Em uma concessionária de automóveis, cinco carros de
cores diferentes (vermelho, azul, branco, preto e prata)
foram expostos em fila, em ordem decrescente de preço.
O carro vermelho que foi exposto é mais caro do que o
prata, mas é mais barato do que o branco. Além disso,
sabe-se que o carro preto ficou imediatamente depois do
carro prata na fila. Apenas com essas informações, podese concluir que o carro mais barato do grupo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pode ser o azul ou o preto.
certamente é o branco.
pode ser o branco ou o azul.
certamente é o preto.
pode ser o branco ou o preto.
TRT5R-Conhecimentos Gerais3
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14.

17.

Para montar, com palitos de fósforo, o quadriculado 2 × 2
mostrado na figura a seguir, foram usados, no total,
12 palitos.

Para montar um quadriculado 6 × 6 seguindo o mesmo
padrão, deverão ser usados, no total,
(A)

64 palitos.

(B)

72 palitos.

(C)

84 palitos.

(D)

96 palitos.

(E)

108 palitos.

18.

Nas somas mostradas a seguir, alguns dígitos do nosso
sistema de numeração foram substituídos por letras. No
código criado, cada dígito foi substituído por uma única
letra, letras iguais representam o mesmo dígito e letras
diferentes representam dígitos diferentes.
P+P=S

H+H=U

S+S=H

M + M = PS

P.

(B)

M.

(C)

U.

(D)

PH.

(E)

SM.

19.

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União − Lei no 8.112/90
Processo Administrativo − Lei no 9.784/99
Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo do Tribunal Regional do Trabalho da
a
5 Região − TRT/BA ficará sujeito ao estágio probatório,
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos
de análise para o desempenho do cargo. A avaliação de
desempenho do servidor será submetida à homologação
da autoridade competente
(A)

quatro meses antes de findo o período do estágio
probatório.

(B)

dois meses antes de findo o período do estágio probatório.

(C)

três meses antes de findo o período do estágio probatório.

(D)

um mês antes de findo o período do estágio probatório.

(E)

seis meses antes de findo o período do estágio probatório.
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(B)

a pena de suspensão não pode ser convertida em
multa.

(C)

o cancelamento das penalidades de advertência e
de suspensão surte efeitos retroativos.

(D)

ao caso de conduta escandalosa na repartição é
aplicada a suspensão de 30 dias.

(E)

os antecedentes funcionais são considerados na
aplicação das penalidades.
o

Nos termos da Lei n 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, algumas pessoas têm prioridade na tramitação processual. Num determinado dia foram protocolizados cinco
processos. No processo A figura como parte um homem
de 61 anos; no B uma mulher de 45 anos portadora de
deficiência física; no C um homem de 45 anos portador de
esclerose múltipla; no D um jovem de 24 anos portador da
síndrome da imunodeficiência adquirida; no E uma mulher
de 61 anos. Nos termos desse regramento, terão tramitação prioritária os processos
B, C, D e E.
C, D e E.
A, B, C, D e E.
A, C, D e E.
B, C e D.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

16.

a suspensão será aplicada no caso de violação das
proibições que não tipifiquem infração sujeita à
penalidade de destituição de cargo em comissão.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Utilizando o mesmo código, pode-se deduzir que o
resultado da soma S + H é igual a
(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

15.

o

A Lei n 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, estabelece que as penalidades disciplinares são: advertência, suspensão, demissão,
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição
de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Nos termos desse regramento legal, é regra atinente às penalidades:

No julgamento de matéria judiciária, recursos administrativos e infrações disciplinares, o Regimento Interno do
TRT/BA prevê que NÃO poderão integrar o mesmo órgão
fracionário do Tribunal, nem atuar simultaneamente, inclusive no Tribunal Pleno,
(A)

cônjuges.

(B)

cônjuges e companheiros.

(C)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 1 grau.

(D)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 2 grau.

(E)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3 grau.

_________________________________________________________

20.

O Regimento Interno do TRT/BA regula os casos de
substituições. Caso haja a necessidade do afastamento do
Vice-Presidente, durante o segundo ano de mandato, ele
será substituído, na forma da lei, pelo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Presidente, de forma cumulativa.
Corregedor Regional.
Vice-Corregedor Regional.
Desembargador mais antigo.
Presidente do Órgão Especial.
5
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23.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

Observe a ficha catalográfica abaixo.

A afirmativa acima está

Brasil. Tribunal Regional do Trabalho. Região 5.
Regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região : Lei no 22, de 2 de setembro de 2002. − Salvador : TRT-5,
2013.
245 p.

De acordo com o AACR2, é correto afirmar que a entrada
do item está

(A)

correta; o objetivo foi facilitar o intercâmbio internacional da informação bibliográfica.

(B)

correta; o esforço resultou nos
Requirements for Bibliographic Records.

(C)

incorreta; a estrutura de zonas do ISBD foi adotada
pelo AACR2 com o nome de áreas.

Functional

(A)

incorreta; a regra 24.17A manda fazer entrada de
uma entidade criada ou controlada diretamente por
um governo sob o nome da entidade.

(B)

correta; de acordo com a regra 24.21A, a entrada de
um órgão legislativo deve ser sob o nome da jurisdição para a qual ele legisla.

(D)

incorreta; o ISSN não trata de catalogação descritiva, portanto, suas normas não foram incorporadas
pelo AACR2.

(C)

correta; segundo a regra 21.34A, a entrada de regulamentos que regem um único tribunal deve ser sob
o cabeçalho para esse tribunal.

(E)

incorreta; a revisão de 2002 teve como meta a harmonização do código com o formato MARC.

(D)

(E)

_________________________________________________________

incorreta; a regra 24.18 prevê entrada subordinada
para órgãos governamentais, como tribunais, sob o
nome do governo.

24.

Avalie as definições abaixo sobre catalogação.

I. A catalogação descritiva é a parte do processamento bibliográfico que fornece quer os dados descritivos quer os pontos de acesso, incluindo os de
assunto.

incorreta; conforme a regra 21.31B1, a entrada de
leis que governam uma jurisdição deve ser sob o cabeçalho estabelecido para essa jurisdição.

_________________________________________________________

22.

Segundo o AACR2 − Revisão 2002, uma das metas da
revisão do capítulo 12 foi a harmonização do código de
catalogação com a International Standard Bibliographic
Description for Serials e com o International Standard Serial
Number Guidelines.

Um bibliotecário jurídico precisa catalogar uma obra com
os seguintes dados:
Decisões do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais
do Trabalho da Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba e outros
Tribunais do Trabalho da Região Nordeste no período de
1996 a 2008 (autorizadas pelos respectivos juízes-relatores)/compilação de Marco Antonio Ximenes.
Seguindo as regras do AACR2, a entrada principal será
(A)

sob o cabeçalho do juiz que estiver mencionado em
primeiro lugar, com secundárias para os outros até
três e o título.

(B)

pelo título da obra, com secundárias sob os cabeçalhos para o primeiro tribunal mencionado e para o
compilador.

II. A descrição bibliográfica é um conjunto de dados
bibliográficos que identificam um recurso bibliográfico.

III. Um ponto de acesso é o nome, termo, código etc.,
pelo qual se pesquisa e se identifica um registro bibliográfico, de autoridade ou referência.

IV. Um registro bibliográfico é o conjunto de elementos
de dados que descreve e dá acesso a um recurso
bibliográfico e identifica obras e expressões relacionadas.

V. Uma obra é a manifestação física de uma criação

(C)

(D)

(E)

6

pelo tribunal mencionado em primeiro lugar na fonte
principal de informação, com secundárias para o compilador e o título.
pelo título uniforme [Repertórios de jurisprudência etc.],
com secundárias para os três primeiros tribunais e o
título da obra.
sob o cabeçalho estabelecido para o compilador, com
secundárias para o primeiro tribunal mencionado e o
título.

intelectual ou artística distinta.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)

I, III e V.

(B)

II, III e IV.

(C)

I, II e III.

(D)

II, IV e V.

(E)

III, IV e V.
TRT5R-An.Jud.-Biblioteconomia-F06
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25.

A informação jurídica normativa caracteriza-se por:

28.

I. ter poder coercitivo sobre determinada matéria.
II. ser produzida apenas pelo poder estatal competente.

III. teorizar o conhecimento jurídico;

Em arquivologia, o prazo de guarda é o período definido
pela ...... e baseado em estimativas de uso, em que documentos deverão ser mantidos no arquivo ...... ou no arquivo ......, ao fim do qual a ...... é efetivada. Também chamado período de retenção ou prazo de retenção.
Os termos que preenchem corretamente as lacunas do
texto são

IV. publicar-se em diários oficiais dos três níveis de go-

(A)

comissão de avaliação - público - privado - eliminação.

(B)

administração do arquivo - administrativo - técnico - guarda.

II e V estão corretos; a informação jurídica norma-

(C)

tiva trata da opinião de um ou vários jurisconsultos
sobre um ponto controvertido.

tabela de temporalidade - corrente - intermediário - destinação.

(D)

política de arquivamento - de segurança - permanente - custódia.

(E)

entidade produtora - central - histórico - classificação.

verno.

V. interpretar e aplicar as leis a todos os casos submetidos à justiça.
Considerando-se as afirmativas acima, os itens
(A)

(B)

II, III e V estão corretos; a informação jurídica
normativa compreende as decisões dos tribunais.

(C)

I, II e IV estão corretos; a informação jurídica nor-

_________________________________________________________

29.

mativa também caracteriza-se por ser pública.
(D)

III e V estão incorretos; tais características são
próprias da informação jurídica descritiva.

(E)

Biblioteconomia

Arquivologia

Problema

Análise da literatura científica

Comprovação
da origem

Método

Ênfase no conteúdo/assunto

Desenvolvimento

Técnico-científico

I, III e IV estão incorretos; tais características
são próprias da informação jurídica interpretativa.

_________________________________________________________

26.

Observe o quadro abaixo, que ilustra a noção de documento nos campos da biblioteconomia, arquivologia e museologia.

A ementa é o primeiro contato do leitor com o documento
jurisprudencial, que, por meio da sua leitura, toma ciência
do entendimento do tribunal em relação ao assunto tratado no acórdão e decide se lhe convém ler o documento na
íntegra.
A afirmativa acima está
(A)

correta; a ementa é parte imprescindível para a identificação dos assuntos discutidos no acórdão.

(B)

correta; na ementa, o juiz expõe os fatos e os fundamentos que corroboram a decisão final do judiciário.

(C)

incorreta; o instrumento documentário que ajuda o
leitor a decidir sobre a leitura integral do documento
é o resumo.

(D)

incorreta; a ementa é útil porque favorece a aplicação das técnicas de armazenamento de dados.

(E)

incorreta; o primeiro contato do leitor com o documento jurisprudencial é feito por meio do dispositivo.

Considere as afirmativas abaixo sobre informação legislativa.

I. É na informação legislativa que, em última análise,
encontra-se a preocupação com o caráter científico
da informação jurídica.

II. A informação legislativa é constituída pelos atos legais e pela documentação referente à sua elaboração, como os projetos de lei.

III. Em relação ao controle da informação legislativa, o
maior desafio está na dificuldade de identificação
de toda a legislação publicada.

IV. Os atos legais possuem estrutura e regras de apre-

Em museologia, o método de abordagem do documento
mostra ênfase
(A)

na cultura imaterial, que tem valor histórico e/ou artístico.

(B)

no objeto, que encerra informações intrínsecas e extrínsecas.

(C)

no suporte físico, que constitui elemento de prova ou
informação.

(D)

na preservação, que mantém a integridade dos patrimônios humanos.

(E)

no bem cultural, que é produzido no exercício da investigação histórica.

_________________________________________________________

30.

De acordo com a norma técnica da ABNT para a prática
da indexação, a qualidade da indexação depende de fatores relativos à consistência na especificidade dos termos e
no nível de exaustividade, à qualificação do indexador e à
qualidade dos instrumentos de indexação.
É correto afirmar que
(A)

a imparcialidade do indexador é um fator necessário
para se alcançar consistência na indexação.

(B)

a especificidade é obtida quando se estabelece um
limite ao número de termos a serem atribuídos a um
documento.

(C)

o indexador precisa representar com termos de indexação todos os conceitos identificados no documento.

(D)

a linguagem de indexação não deve admitir livremente a inclusão de novos termos para não afetar a
consistência.

(E)

a escolha dos conceitos que devem ser selecionados é baseada no julgamento subjetivo do indexador.

sentação definidas em lei.

V. A informação legislativa compreende documentos
como constituição, lei complementar, recurso, medida provisória, portaria e parecer jurídico.
Está correto APENAS o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e IV.
I e III.
III e V.
II, III e V.
I, II e IV.

TRT5R-An.Jud.-Biblioteconomia-F06

Artísticocultural

(Fonte: Tanus, G.F. et al.)

_________________________________________________________

27.

Ênfase na autenticidade/função
Jurídico-administrativo

Museologia
Sentido histórico e estético
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31.

A NBR 6028 define, entre outras, as seguintes regras de
apresentação para resumo:

34.

I. O resumo deve ser composto de uma enumeração
de tópicos concisos, afirmativos e não de uma sequência de frases soltas. Recomenda-se o uso de
parágrafo único.

Para Lancaster, com a adoção da linguagem natural por
um sistema de informação, a recuperação apresenta um
índice de revocação mais alto e um índice de precisão
mais baixo. Um dos motivos para essa ocorrência é que
(A)

a finalidade preliminar da linguagem natural é alcançar a exaustividade e conseguir melhorar a eficácia
do armazenamento de informação e dos sistemas de
recuperação.

(B)

a linguagem natural traz maiores benefícios no processo de indexação com a produção de representações de conceitos por termos mais estruturados e
padronizados.

(C)

quanto maior controle do vocabulário utilizado na representação da informação, menores serão os problemas de comunicação entre bibliotecários e usuários.

(D)

uma linguagem documentária consistente pode proporcionar alta relevância na recuperação da informação, dessa maneira, transmitindo confiança ao usuário.

(E)

quanto mais pontos de acesso forem providos para o
usuário, maior será a possibilidade de recuperar documentos não condizentes com a sua necessidade
de busca.

II. A primeira frase deve ser significativa, explicando o
tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento
(memória, estudo de caso, análise da situação etc.).

III. Devem-se evitar: símbolos e contrações que não
sejam de uso corrente, assim como fórmulas, equações, diagramas etc., que não sejam absolutamente necessários.
Considerando as afirmativas acima, o item
(A)

I está correto; o resumo deve usar o verbo na voz
ativa e na terceira pessoa do singular.

(B)

II está incorreto; a informação sobre a categoria do
tratamento deve aparecer logo na primeira frase do
resumo.

(C)

III está incorreto; o uso de símbolos, fórmulas,
equações etc. deve ser evitado em todos os tipos de
resumo.

(D)

I está incorreto; o resumo deve ser composto de

_________________________________________________________

uma sequência de frases concisas e afirmativas.
(E)

35.

II está correto; o resumo deve ser sucedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento.

Observe as seguintes notações da Classificação Decimal
Universal:

I. (094.9)349.2

_________________________________________________________

32.

Para Lancaster, há dois tipos de indexação automática: indexação por extração e indexação por atribuição. Na indexação por extração,
(A) o indexador humano faz a análise documentária
para extrair palavras ou expressões significativas
que são, então, normalizadas por um sistema automatizado.

II. =134.3
III. −053.5[331(81)]

Trabalho infantil no Brasil

Considerando as informações acima,
(A)

a notação I está incorreta, visto que o auxiliar comum de forma não deve ser citado antes de um número principal.

é necessário desenvolver, para cada termo a ser selecionado, um perfil de palavras ou expressões associadas ao termo.

(B)

(C)

um programa de computador extrai palavras ou expressões que mais aparecem no texto, sendo refinadas, mais tarde, por indexador humano.

a notação II está incorreta, porque o auxiliar comum de língua não pode ser usado independentemente de um número principal.

(C)

há a necessidade de usar um vocabulário controlado, a fim de eliminar palavras ou expressões nãosignificativas (artigos, preposições etc.).

a notação III está incorreta, pois o auxiliar comum
de pessoas deve ser usado como sufixo de um número principal.

(D)

todas as notações estão incorretas; tratam-se de auxiliares comuns dependentes que não podem ser
usados sozinhos ou em inversão com o número principal.

(E)

todas as notações estão corretas; tratam-se de auxiliares comuns independentes que podem ser usados
sozinhos ou em inversão com o número principal.

(E)

palavras ou expressões são extraídas do texto por
um programa de computador, adotando-se critérios
de frequência, posição e contexto.

_________________________________________________________

Em um vocabulário controlado, como o tesauro, a eliminação das ambiguidades causadas pela homonímia e a polissemia advindas da linguagem natural é feita
(A) pelo estabelecimento de relações lógico-semânticas,
propiciando a consistência na representação e na recuperação da informação.
(B)

pela incorporação de termos específicos, tendo em
vista a especificidade exigida para o tratamento e a
recuperação precisa de conteúdos.

(C)

pelo controle efetivo dos termos sinônimos, quasesinônimos e das variantes lexicais (ortografia, singular-plural, abreviatura).

(D)

pela adoção de termos qualificadores agregados ao
termo preferido, visando a definir diferentes aspectos, conceitos e pontos de vista.

(E)

8

Língua portuguesa

(B)

(D)

33.

Jurisprudência em direito do trabalho

pelo incremento de relações não hierárquicas (associativas) para promover uma aproximação maior
com a linguagem de busca do usuário.

_________________________________________________________

36.

De acordo com a ordem de arquivamento da CDU, em primeiro lugar vem o número seguido por +…, em segundo
lugar, o número seguido por /… e, em terceiro lugar, o número simples. Isso ocorre porque
(A)

as subdivisões da Tabela Ic indicam uma relação
coordenada e recíproca entre os números.

(B)

os sinais + (mais) e (barra oblíqua) limitam o significado de um número.

(C)

as subdivisões da Tabela Ib acrescentam detalhes
aos conceitos.

(D)

os números apresentam algum tipo de relação ou
associação de natureza intrínseca.

(E)

os símbolos da Tabela Ia ampliam o significado de
um número.
TRT5R-An.Jud.-Biblioteconomia-F06
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37.

Com base na estrutura e princípios da Classificação Decimal Universal, é correto afirmar:
(A)

O mecanismo de intercalação permite que as subdivisões auxiliares especiais com ponto zero sejam inseridas nas subdivisões diretas de uma classe ou
subclasse.

(B)

Os símbolos associados às subdivisões auxiliares
comuns podem ser considerados como indicadores
de faceta, por exemplo, as aspas indicam a faceta
relativa ao tempo, ao passo que os parênteses igual
indicam a faceta de lugar.

(C)

(D)

40.

Em relação à informatização em unidades de informação,
avalie as afirmativas abaixo.

I. Um registro MARC é composto por três elementos:
estrutura, indicação do conteúdo e conteúdo propriamente dito. A estrutura é um conjunto de códigos estabelecidos para caracterizar os dados
dentro do registro e permitir sua manipulação.

II. Entre os requisitos de qualidade de um sistema de
automação de serviços bibliotecários, incluem-se o
padrão XML para troca de informações e a interface
Web para oferecer serviços online.

III. Os sistemas integrados para bibliotecas, em geral,
oferecem os seguintes módulos: aquisição, catalogação, interface de pesquisa, circulação, disseminação seletiva e relatórios gerenciais.

Os sinais indicam o relacionamento entre números
da tabela para formar um conceito composto, por
exemplo, os dois pontos têm a função de unir dois
ou mais números consecutivos do sistema para formar um conceito mais específico.

IV. No formato MARC, os campos relativos à entrada
principal são: autor individual, autor coletivo e cabeçalhos para eventos.

As tabelas auxiliares comuns apresentam-se em
duas divisões: os sinais e as subdivisões. Os auxiliares comuns estão listados uma única vez nas tabelas e indicam características repetitivas aplicáveis
a todos os assuntos.

V. Os padrões de metadados incluem metadados com
funções distintas, que podem ser divididos em descritivos, estruturais e administrativos.
Está correto APENAS o que se afirma em
(A)

I e IV.

(B)

I, III e IV.

(C)

II, IV e V.

_________________________________________________________

(D)

I e III.

38.

(E)

II, III e V.

(E)

Extensibilidade é um dispositivo que consiste no uso
de uma mesma notação para representar um determinado conceito em mais de um lugar das tabelas,
resultando em uma série exatamente análoga, com
os mesmos conceitos expressos por uma mesma
sequência de algarismos.

O controle bibliográfico se refere ao domínio completo sobre os materiais que registram o conhecimento, objetivando sua identificação, localização e obtenção, dessa maneira, incorporando os conceitos de
(A)

acessibilidade bibliográfica e acessibilidade física.

(B)

catalogação cooperativa e redes de bibliotecas.

(C)

serviço de referência e pesquisa bibliográfica.

(D)

comutação bibliográfica e sistemas de informação.

(E)

padronização de processos e bases de dados.

_________________________________________________________

41.

Considere as afirmativas abaixo, versando sobre seleção.

I. No trabalho de seleção, os bibliotecários deverão
manter-se atentos a trabalhos que se apresentam
como edições atualizadas ou revistas de obras já
publicadas, procurando avaliar de maneira objetiva
quanto da informação contida nesses documentos
é realmente informação nova e não a mesma
anteriormente divulgada, apenas em uma diferente
apresentação.

II. A primeira razão para justificar a existência de um
instrumento formal de política de seleção é garantir
a manutenção dos critérios de seleção além da permanência física dos profissionais responsáveis pelas decisões.

_________________________________________________________

39.

O conceito de redes de bibliotecas está baseado na concepção de

Ocorre que
(A)

compartilhamento e na implantação de serviços
online.

(B)

comunicação e na otimização de processos de trabalho.

(C)

intercâmbio e na administração centralizada.

(D)

cooperação e na adoção de normas comuns.

(E)

descentralização e no desenvolvimento de coleções.

TRT5R-An.Jud.-Biblioteconomia-F06

(A)

ambas estão incorretas.

(B)

ambas estão corretas.

(C)

a primeira está incorreta; esse tipo de conhecimento
só é possível aos especialistas no conteúdo das
obras.

(D)

a segunda está incorreta; um instrumento formal de
política de seleção não se presta a esse objetivo.

(E)

ambas estão incompletas; essas afirmativas só podem ser consideradas como verdadeiras no âmbito
das bibliotecas públicas.
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42.

46.

Ao selecionar uma obra para compor o acervo da biblioteca do Tribunal de Justiça do Trabalho, o bibliotecário escolheu, a partir de uma lista de novos lançamentos, um livro de autoria de renomado jurista da área trabalhista,
membro do Tribunal Superior do Trabalho e professor universitário com diversos livros já publicados, dos quais vários a biblioteca já possui em seu acervo. Neste caso, o
critério utilizado para a seleção foi o de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O processo pelo qual o usuário interioriza comportamentos adequados com relação ao uso da biblioteca e desenvolve habilidades de interação permanentes com os sistemas de informação é conhecido como ...... de usuários.
Preenche corretamente a lacuna do texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

atualidade.
cobertura.
autoridade.
imparcialidade.
precisão.

educação
formação
treinamento
instrução
orientação

__________________________________________________________________________________________________________________

43.

47.

Na aquisição de materiais de informação, uma atividade
importante envolve o planejamento dos investimentos que
deverão ser feitos para garantir a concretização dos objetivos estipulados para o acervo. Trata-se da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

previsão orçamentária.
cotação de preços.
aquisição cooperativa.
licitação.
prestação de contas.

Refere-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

44.

Tem sido utilizado para se verificar as necessidades de informação de usuários ou para avaliar seu comportamento
de busca de informação. No entanto, sua aplicação em
unidades de informação tem sido muito discutida, mas
pouco aceita ou praticada. A literatura da área de Ciência
da Informação aconselha, de forma insistente, sua adoção
como filosofia gerencial, ou seja, a oferta de produtos e
serviços adequada a uma necessidade real identificada.

à norma.
ao regulamento.
ao regulamento técnico.
ao documento técnico.
ao documento normativo.

_________________________________________________________

48.

Trata-se do
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Documento estabelecido por consenso e aprovado por um
organismo reconhecido, que fornece, para uso comum e
repetitivo, regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, visando à obtenção de um grau
ótimo de ordenação em um dado contexto.

Segundo a NBR 6023, o recurso criado pelos editores ou
pelas instituições responsáveis, para reunir conjuntos específicos de obras que recebem o mesmo tratamento gráfico-editorial (formato, características visuais e tipográficas, entre outras) e/ou que mantêm correspondência temática entre si, é conhecido como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

serviço de referência.
marketing.
programa de qualidade.
planejamento estratégico.
benchmarking.

separata.
publicação periódica.
monografia.
série editorial.
suplemento.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

49.

45.

Segundo Denis Grogan, o serviço de referência pode ser
descrito em 8 passos. Entre eles, está

Observe as referências abaixo.

I. GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no
Brasil. Niterói: EdUFF, 1998.

(A)

(B)

II. POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa.

a questão negociada − refere-se à busca de informações, por parte do usuário, quando este faz perguntas de forma compreensível para obter êxito em
suas respostas.

III. SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambien-

(C)

a estratégia de busca − inicia-se quando o bibliotecário de referência recebe as questões apresentadas pelos usuários, verificando assim, o seu interesse em todas as fases do processo.

(D)

a resposta − realizada pela análise de forma minuciosa do tema em questão, identificando seus conceitos e suas relações, no intuito de traduzi-los para
um enunciado de busca apropriado à linguagem do
acervo, e pela verificação de quais seções serão
consultadas e em que ordem.

(E)

10

o processo de busca − caso a busca tenha sido feita
de maneira correta, o resultado coincidirá com a solução do problema.

o problema − momento em que o usuário sente a necessidade de utilizar-se da biblioteca e do serviço do
bibliotecário.

Lisboa: Priberam Informática, 1998. Disponível em:
<http://www.priberam.pt/dlDLPO>. Acesso em: 8
mar. 1999.
te. Tratados e organizações ambientais em matéria
de meio ambiente. In: _____. Entendendo o meio
ambiente. São Paulo, 1999. v. 1. Disponível em:
<http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm>.
Acesso em: 8 mar. 1999.

IV. DINHEIRO. São Paulo: Ed. Três, n. 148, 28 jun.
2000.
Está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
I, II e III, apenas.
I, II, III e IV.
II, III e IV, apenas.
III e IV, apenas.
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50.

o

Em 2011, durante o 24 Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, realizado na cidade de Maceió,
no Estado de Alagoas, foi apresentado o trabalho intitulado “A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal da Bahia: evolução e contribuição para
a divulgação da produção científica”, de autoria de Vania
Cristina Sousa Magalhães, Maria de Fátima Cleômenis
Botelho, Maria Alice Santos Ribeiro, Joana Barbosa
Guedes, Sonia Maria Ribeiro de Abreu e Flávia Catarino
Conceição Ferreira. Posteriormente, nesse mesmo ano, o
trabalho foi incluído nos Anais do evento, disponibilizados,
na internet, na página da instituição promotora, a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, no
endereço eletrônico
http://febab.org.br/congressos/index.php/cbbd/xxiv/paper/
view/548 e foi consultado em 15 de setembro de 2013.

51.

52.

(C)

apresentação de artigo em publicação periódica impressa.

(D)

abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas.

(E)

elaboração de guias de unidades informacionais.

Analise as afirmações abaixo, sobre avaliação de serviços
de informação.

tecário a alcançar eficácia. Aliada ao planejamento,
ela permite que a eficiência organizacional seja
devidamente dimensionada, bem como possibilita o
desenvolvimento de estratégias para melhorar a
eficácia e a eficiência do acervo e dos serviços e
produtos. Isto ocorre porque a eficiência está relacionada aos resultados, enquanto a eficácia referese ao processo em si.
Ocorre que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
53.

MAGALHÃES, Vania Cristina Sousa e col. A
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da
Universidade Federal da Bahia: evolução e
contribuição para a divulgação da produção científica.
In: ANAIS DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, Maceió,
AL, 2011. Maceió, Federação Brasileira de
Associações de Bibliotecários, 2011. Disponível em:

O processo sistematizado, com tempo e espaço definidos,
de avaliação de serviços em organizações pode ser denominado diagnóstico organizacional. Ele pode ser exploratório, ou seja,
(A)

enfocar uma estratégia ou um serviço específicos da
unidade de informação.

(B)

analisar o conjunto, mas aprofundar-se em um foco
selecionado.

(C)

perpassar todos os componentes de uma unidade
de informação.

(D)

buscar indícios de eficiência ou desgaste do sistema
informacional.

(E)

concentrar-se nos elementos periféricos da unidade
de informação, deixando para aprofundá-los durante
a análise organizacional.

<http://febab.org.br/congressos/index.php/cbbd/xxiv/paper/vie
w/548> Acesso em: 15 set. 2013.

(E)

MAGALHÃES, Vania Cristina Sousa et al. A
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da
Universidade Federal da Bahia: evolução e
contribuição para a divulgação da produção
científica. apud CONGRESSO BRASILEIRO DE
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 24,
Maceió, AL, 2011. Anais... Maceió, Federação
Brasileira de Associações de Bibliotecários, 2011.
Acesso em 15 set. 2013. [http://febab.org.br/congressos/
index.php/cbbd/xxiv/paper/view/548> Acesso em: 15 set.
2013]
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apenas II está correta.
apenas I está correta.
I e II estão incorretas.
I e II estão corretas.
I e II estão incompletas.

_________________________________________________________

Disponível em: <http://febab.org.br/congressos/index.php/
cbbd/xxiv/paper/view/548> Acesso em: 15 set. 2013.

(D)

acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos.

II. A avaliação é uma ferramenta que auxilia o biblio-

MAGALHÃES, Vania Cristina Sousa et al. A
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da
Universidade Federal da Bahia: evolução e
contribuição para a divulgação da produção
científica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 24,
Maceió, AL, 2011. Anais... Maceió, Federação
Brasileira de Associações de Bibliotecários, 2011.

MAGALHÃES, Vania Cristina Sousa; BOTELHO,
Maria de Fátima Cleômenis; RIBEIRO, Maria Alice
Santos; GUEDES, Joana Barbosa; ABREU, Sonia
Maria Ribeiro de; FERREIRA, Flávia Catarino
Conceição. A Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações da Universidade Federal da Bahia:
evolução e contribuição para a divulgação da
produção científica. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 24,
Maceió, AL, 2011. Anais... Maceió, Federação
Brasileira de Associações de Bibliotecários, 2011.

(B)

direcionamento ou redirecionamento da execução
de ações, atividades ou programas, à tomada de
decisão, tanto operacional quanto estratégica, à
medida que dá respaldo ao processo de escolha de
prioridades, à alocação de recursos e à definição
de métodos e processos técnicos e operacionais,
fornecendo, desta forma, subsídios para o planejamento organizacional e para a mudança.

Disponível em: <http://febab.org.br/congressos/index.php/
cbbd/xxiv/paper/view/548> Acesso em: 15 set. 2013.

(C)

numeração progressiva das seções de um documento impresso.

I. Ela é necessária à revisão de objetivos e metas, ao

MAGALHÃES, Vania Cristina Sousa; BOTELHO,
Maria de Fátima Cleômenis; RIBEIRO, Maria Alice
Santos et al. A Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações da Universidade Federal da Bahia:
evolução e contribuição para a divulgação da
produção científica. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 24,
Maceió, AL, 2011. Anais... Maceió, Federação
Brasileira de Associações de Bibliotecários, 2011.
Disponível em: <http://febab.org.br/congressos/index.php/
cbbd/xxiv/paper/view/548> Acesso em: 15 set. 2013.

(B)

(A)

_________________________________________________________

A referência desse texto, segundo a NBR 6023, é
(A)

Deve-se utilizar a NBR 6032 para normalizar a

_________________________________________________________

54.

A sigla ou acróstico SWOT é composta pelas iniciais das
palavras
Strenghts (forças), weaknesses (fraquezas),
opportunities (oportunidades) e threats (ameaças). Ela é
utilizada na área de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

gestão participativa.
planejamento tático.
controle financeiro.
análise operacional.
planejamento estratégico.
11
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55.

Promover o acesso, recuperação e transferência da informação de maneira atualizada, ágil e qualificada, visando a
contribuir com a melhoria do ensino, pesquisa e extensão,
de modo a atender às necessidades de informação científica do corpo discente (graduação, pós-graduação e educação continuada), docente, colaboradores e ao público
em geral.

58.

É um exemplo de declaração de
(A)

estratégia, pois determina como aplicar os recursos
ou explorar as condições favoráveis que porventura
se desfrute.

(B)

visão, porque registra uma construção racional e
imaginativa da organização.

(C)

comportamento organizacional, uma vez que expressa uma predisposição comportamental que pode ser
consumada ou não.

(D)

missão, pois se refere ao propósito que justifica e legitima a existência da organização.

(E)

clima organizacional, porque expressa um conjunto
de valores e atitudes que afetam a maneira como as
pessoas devem se relacionar no ambiente de trabalho.

59.

Em relação à centralização e à descentralização, é correto
afirmar que
(A)

funções como compra e tesouraria permitem maior
especialização e vantagens com a descentralização.

(B)

a descentralização elimina esforços duplicados de
vários tomadores de decisão e reduz custos operacionais.

(C)

na centralização os tomadores de decisão são os
que têm mais informação sobre a situação.

(D)

(E)

(A)

de blocos, por formular grupos de correlações.

(B)

de Ishikawa, por ter sido desenvolvido pelo teórico
Kaoru Ishikawa.

(C)

de Deming, por ter se originado a partir das proposições do estatístico William Edward Deming.

(D)

Pert-CPM, porque possibilita representar, organizar
e coordenar tarefas em projetos específicos.

(E)

de sequência, porque enfatiza a sequência temporal.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

56.

A representação gráfica, que lembra uma espinha de peixe e é utilizada para identificar causas e efeitos dos problemas encontrados em ambiente administrativo, é conhecida como diagrama

Costuma-se fazer um paralelo das atividades envolvidas
na preservação e conservação de suportes de informação
com a área da saúde. Assim, a preservação é relacionada
com a profilaxia, enquanto a conservação é relacionada
com
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

a centralização possibilita maior participação no processo decisório, promovendo a motivação e elevando o moral dos administradores de nível médio.

60.

Analise as afirmativas abaixo.

I. O controle da temperatura e da umidade relativa do
ar é de importância fundamental na preservação
dos acervos de bibliotecas, pois níveis inaceitáveis
desses fatores contribuem sensivelmente para a
desintegração dos materiais.

na centralização as decisões são mais consistentes
com os objetivos empresarias globais.

_________________________________________________________

57.

Observe os dois agrupamentos abaixo. Eles referem-se,
respectivamente, a termos correntemente utilizados em
administração e a conceitos ou características específicas
a eles relacionados:

I.
II.
III.
IV.

organização formal.
qualidade.
capital intelectual.
Empowerment.

II. O calor acelera a deterioração: a velocidade da
maioria das reações químicas, inclusive a deterioração, é aproximadamente dobrada a cada aumento de temperatura de 10 °C.

III. Os altos níveis de umidade relativa do ar fornecem
o meio necessário para promover reações químicas
danosas nos materiais e, combinados com as baixas temperaturas, encorajam a proliferação de mofo e a atividade de insetos.

a. um serviço ou produto deve prover aquilo para o que
foi criado.
b. divisão de trabalho, especialização, hierarquia, distribuição da autoridade e racionalismo.
c. incentiva a tomada de decisão por funcionários de menor escalão, principalmente aqueles que atuam diretamente no atendimento aos clientes.
d. é composto pelo conjunto de funcionários de uma organização.
A associação correta dos conceitos com os termos adequados é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
12

Id, IIc, IIIb e IVa.
Ia, IId, IIIc e IVb.
Ic, IIb, IIIa e IVd.
Ib, IIa, IIId e IVc.
Ia, IIb, IIIc e IVd.

recomposição de tecidos.
precaução higiênica.
medicamento.
intervenção cirúrgica feita por especialista.
conscientização.

IV. A umidade relativa extremamente baixa, que costuma ocorrer no inverno em prédios com aquecimento central, pode levar ao ressecamento e ao
aumento da fragilidade de certos materiais.
Está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e IV.
I, II e III.
I, III e IV.
I e II.
III e IV.
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DISCURSIVA-REDAÇÃO
Atenção:
−
−
−
−

Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que for assinada, na folha de respostas definitiva, fora do
campo de assinatura do candidato, apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato.
NÃO é necessária a colocação de Título na Prova Discursiva-Redação.
Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva-Redação.

Para Roberto Mangabeira Unger, o Brasil “fervilha de energia humana”, mas é um país “no qual a maioria não tem
como transformar essa energia em ação fecunda”.
(Folha de São Paulo. Opinião. 09/05/2013)

Algumas das propostas de superação desse impasse, sob a óptica de Unger, incluem:
“Seguir rumo a um modelo de desenvolvimento que assegure a primazia dos interesses do trabalho e da produção.
Fazer, portanto, com que a democratização de oportunidades para trabalhar e produzir seja o próprio motor do crescimento
econômico.”
(Adaptado de: law. harvard. edu/unger)

Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se a respeito do
seguinte tema:
Crescimento econômico, trabalho e aprofundamento do ideário democrático.
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