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Verifique, no caderno de prova, se:
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Conhecimentos Gerais
Português

(30 questões)
12 questões

O texto abaixo deverá ser utilizado para responder as questões de 1 a 9.
O que você tem a ver com a corrupção?
Dann Toledo

Parágrafo 1 No dia 21 de abril de 2012, foi dado um minúsculo grande passo em direção à liberdade
política em nosso país. O Dia do Basta, como a mobilização foi denominada, levou às ruas
de todo o país milhares de pessoas. Em todos os estados da Federação, em diversas cidades, o povo saiu às ruas. Caras foram pintadas, músicas foram entoadas, faixas levantadas
e assim foi dado um “peteleco” nas orelhas da nossa sociedade.
Parágrafo 2 Todavia, ainda não conseguimos alcançar a tão sonhada e utópica mudança em nosso
cenário político. Ao pensarmos em corrupção, normalmente pensamos em escândalos
com nossos legisladores e com os que ocupam os cargos executivos.
Parágrafo 3 Devemos levar em consideração que a corrupção, assim como a moralidade, começa
dentro de nosso próprio self. Somos seres políticos e sociais, com isso, é nosso dever
nos policiar em nossos pequenos atos para que assim possamos cobrar dos outros uma
mudança que dantes já tenhamos, no mínimo, começado a internalizar.
Parágrafo 4 Todas as vezes que pedimos favores de formas obscuras, mesmo que pensamos não haver
nada de mais nisso, estamos sim sendo corruptos. O nosso tão amado jeitinho brasileiro
nada mais é do que uma forma de burlarmos o sistema de regras e, com isso, nos tornarmos aquilo que dizemos repudiar; corruptos.
Parágrafo 5 Uma campanha do Ministério Público, denominada “O que você tem a ver com a corrupção?”, trata justamente sobre isso: como nossos atos mais simples e muitas vezes ditos
inocentes e normais podem ser atos corruptos. Pedir que o guarda de trânsito libere o
carro numa blitz mesmo estando irregular, levar um atestado médico no trabalho sem que
realmente tenha estado doente, falar para um colega assinar a lista de presença no colégio,
faculdade ou bater teu cartão no trabalho. Tudo isso nada mais é do que corrupção.
Parágrafo 6 Com tudo isso, se queremos realmente mudar o cenário de corrupção que toma conta do
Brasil, devemos primeiro começar por nós mesmos, pelas nossas casas, pelos nossos atos!
Disponível em: <http://psicologia-ro.blogspot.com.br/2012/04/o-que-voce-tem-ver-com-corrupcao.html>.
Acesso em: 28 maio 2014. (Adaptado)

Página 3

Procuradoria Geral de Justiça

1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto.
( ) A corrupção é um ato humano e, para acabar
com ela, é preciso que todas as pessoas revejam seus atos e atitudes.
( ) Não temos uma sociedade menos corrupta,
porque nos é permitido burlar as regras do
sistema.
( ) O Dia do Basta foi o dia do lançamento da
campanha “O que você tem a ver com a
corrupção?”.
( ) Há diferentes níveis de corrupção: as pessoas
que ocupam cargos políticos são as menos
corruptas.
( ) As pessoas que ocupam cargos no legislativo
e no executivo são as responsáveis por todos
os tipos de corrupção existentes em nossa
sociedade.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V–F
V–F–V–F–V
V–F–F–F–F
F–V–F–F–V
F–F–V–V–F

3. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita correta da frase abaixo, do ponto de vista da norma culta
da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da
frase extraída do texto.
“Devemos levar em consideração que a corrupção,
assim como a moralidade, começa dentro de nosso
próprio self.” (parágrafo 3)
a. (

b.

c.

d.

e.

4. Considere as frases abaixo.
1. “Caras foram pintadas, músicas foram entoadas, faixas levantadas e assim foi dado um
‘peteleco’ nas orelhas da nossa sociedade.”
(parágrafo 1) – sentido conotativo.
2. “Todavia, ainda não conseguimos alcançar a tão
sonhada e utópica mudança em nosso cenário
político.” (parágrafo 2) – sentido conotativo.
3. “Todas as vezes que pedimos favores de formas obscuras, mesmo que pensamos não
haver nada de mais nisso, estamos sim sendo
corruptos.” (parágrafo 4) – sentido denotativo.
4. “Tudo isso nada mais é do que corrupção.”
(parágrafo 5) – sentido denotativo.

2. Com base no texto, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Predominam no texto as opiniões do autor,
mais do que os fatos por ele relatados.
b. ( ) A ideia principal do texto é mostrar que sempre que acontece uma manifestação popular
diminui o índice de corrupção no país.
c. ( ) O autor do texto faz um chamamento aos
cara-pintadas para que participem das manifestações do Dia do Basta.
d. ( ) As palavras peteleco (parágrafo 1), self (parágrafo 3) e blitz (parágrafo 5) indicam as ações
realizadas durante as manifestações no Dia do
Basta.
e. ( ) A partir deste ano, o dia 21 de abril passará
a se chamar Dia do Basta graças à mobilização que ocorreu em todos os Estados da
Federação.
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) A corrupção começa dentro de nosso próprio
self, assim como devemos levar em consideração a moralidade.
( ) Começa dentro de nosso próprio self a corrupção, cuja moralidade devemos levar em
consideração.
( ) O nosso próprio self deve ser considerado,
uma vez que é ali que começam a corrupção e
a moralidade.
( X ) Assim como a moralidade, devemos levar em
consideração que a corrupção começa dentro
de nosso próprio self.
( ) Ao considerar a corrupção, consideramos
também a moralidade que começa dentro do
nosso próprio self.

Identifique as frases que correspondem corretamente
ao sentido que lhes foi indicado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas as frases 1 e 4.
Apenas as frases 2 e 3.
Apenas as frases 1, 2 e 3.
Apenas as frases 1, 2 e 4.
Apenas as frases 1, 3 e 4.
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5. Leia o excerto abaixo:

7. Analise as afirmativas abaixo.
1. No parágrafo 6, o demonstrativo isso exerce a
função de elemento de coesão, pois contribui
para a articulação do texto.
2. É possível substituir a expressão nosso próprio
self (parágrafo 3) por nós mesmos sem prejuízo
de sentido.
3. As palavras todavia (parágrafo 2), assim como
(parágrafo 3) e justamente (parágrafo 5)
podem ser, respectivamente, substituídas por
contudo, da mesma forma que e exatamente,
sem prejuízo de sentido.
4. Que é pronome relativo em “Pedir que o
guarda de trânsito libere o carro numa blitz
mesmo estando irregular (…)” (parágrafo 5).

“Todas as vezes que pedimos favores de formas obscuras, mesmo que pensamos não haver nada de mais
nisso, estamos sim sendo corruptos. O nosso tão
amado jeitinho brasileiro nada mais é do que uma
forma de burlarmos o sistema de regras e, com isso,
nos tornarmos aquilo que dizemos repudiar; corruptos.” (parágrafo 4)
Identifique as afirmativas corretas em relação ao
excerto.
1. Há um erro de pontuação no excerto acima.
O ponto e vírgula deve ser substituído pelos
dois-pontos.
2. A palavra obscuras pode ser substituída por
escuras, sem prejuízo de sentido.
3. Estão corretas as seguintes formas do verbo
haver nos tempos futuro do pretérito, pretérito
imperfeito do subjuntivo e futuro do presente,
respectivamente: haveria – houvesse – haverá.
4. As palavras as, nosso e nos exercem, respectivamente, as seguintes funções dentro das
frases acima: preposição, pronome e pronome.
5. O excerto acima diz que os favores obscuros
são uma maneira de adaptarmos o sistema
de regras do jeitinho brasileiro sem sermos
corruptos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1. A palavra corruptos (parágrafo 4) está no masculino porque o autor do texto é um homem.
2. Justifica-se a ausência de crase em alcançar a
tão sonhada (parágrafo 2) porque, neste contexto, o verbo alcançar não exige preposição.
3. Na frase “No dia 21 de abril de 2012, foi dado
um minúsculo grande passo em direção à
liberdade política em nosso país.” as palavras
destacadas são numerais.
4. Se, no parágrafo 1, as palavras liberdade e ruas
fossem substituídas por liberação e rua a crase
seria facultativa.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

6. Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é
sinônimo do termo transcrito do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Entoadas (parágrafo 1) – orquestradas
Utópica (parágrafo 2) – ideal
Policiar (parágrafo 3) – politizar
Repudiar (parágrafo 4) – reputar
Burlarmos (parágrafo 4) – revermos

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Analise as afirmativas abaixo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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9. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto.
( ) Na frase “O Dia do Basta, como a mobilização
foi denominada, levou às ruas de todo o país
milhares de pessoas.” (parágrafo 1) a oração
sublinhada é uma oração apositiva.
( ) “Caras foram pintadas, músicas foram entoadas, faixas levantadas e assim foi dado um
‘peteleco’ nas orelhas da nossa sociedade.”
(parágrafo 1) a oração sublinhada é uma oração coordenada sindética aditiva.
( ) Em “Tudo isso nada mais é do que corrupção.”
(parágrafo 5) há uma oração subordinada
substantiva objetiva direta.
( ) Em “Em todos os estados da Federação, em
diversas cidades, o povo saiu às ruas.” (parágrafo 1) a oração principal é “o povo saiu às
ruas”.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–F–V
V–V–F–F
V–F–V–V
F–V–V–V
F–V–F–F

11. Leia o texto abaixo.
Combate à exploração sexual é tema de palestra
Os mecanismos jurídicos para a proteção da criança e
do adolescente vítima de violência sexual e os caminhos
para a responsabilização criminal do agressor foram
temas discutidos na palestra do Promotor de Justiça
da comarca de Abelardo Luz, Vinícius Secco Zoponi, no
salão do Júri do Fórum do município. Estiveram presentes, entre outros, educadores, psicólogos, assistentes
sociais, conselheiros tutelares e equipe técnica da instituição de acolhimento local. O Promotor de Justiça
foi a convite do Centro de Referência Especializada de
Assistência Social (CREAS) do município.
Disponível em: < http://www.mpsc.mp.br>.
Acesso em: 31 maio 2014.

Sobre o tipo de texto acima, é correto afirmar que se
trata de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

12. Considere a relação semântica estabelecida entre
as orações de cada frase abaixo.

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão escritas corretamente, de acordo com o sistema
ortográfico vigente.
a. ( ) Os corruptos não vêm que o dia do basta
chegou!
b. ( ) Foi uma grande idéia levar o povo as ruas para
chamar a atenção.
c. ( ) De nada adianta gritar “Basta!” se as pessoas
mantem seus atos corruptivos.
d. ( X ) A corrupção não vai parar só porque as pessoas têm saído pelas ruas do país.
e. ( ) No Piaui algumas manifestações chamaram à
atenção da imprensa local.

1. “Clara como a luz do sol, clareira luminosa
nessa escuridão. Será magia, miragem, milagre, será mistério (…)”. (Lulu Santos)
2. “Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar
com pedrinhas de brilhante (…)”. (Cantiga
Popular)
3. “Enquanto você se esforça prá ser um sujeito
normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado,
aprendendo a ser louco. (…)” (Raul Seixas)
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.
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um tutorial.
uma notícia.
um editorial.
uma publicidade.
uma reportagem.

) 1. temporalidade / 2. comparação /
3. condicionalidade
( ) 1. comparação / 2. adição / 3. alternância
( ) 1. explicação / 2. oposição / 3. temporalidade
( ) 1. restrição / 2. condicionalidade / 3. explicação
( X ) 1. comparação / 2. condicionalidade /
3. temporalidade
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Informática

4 questões

13. No Writer em Português, na sua versão 2.4,
deseja-se habilitar o controle de modificações.
Assinale a alternativa que permite ao usuário atingir
esse objetivo.
a. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Inserir 
Registro  Alterações
b. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Exibir 
Registro  Alterações
c. ( X ) Na barra de ferramentas, escolha Editar 
Alterações  Registrar
d. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Exibir 
Alterações
e. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Ferramentas
 Alterações  Registrar

14. Em uma tabela no Writer temos na primeira
coluna um conjunto de valores que se deseja totalizar.
Na última linha da tabela, na mesma coluna dos valores inserimos uma função para obter o resultado da
soma dos valores imediatamente acima.
Assinale a alternativa que apresenta o conteúdo correto inserido na célula:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

=A1+A2
=<A1+A2>
sum<A1;A2>
=sum<A1:A2>
=soma<A1:A2>

15. Um usuário do navegador Firefox 27.0.1 em
português está reclamando que o navegador está
abrindo em tela cheia. O usuário quer sair desse modo
de visualização.

16. Assinale a alternativa que contém um protocolo
de transferência de arquivos entre computadores, um
protocolo de transferência de mensagens de correio
eletrônico e um protocolo para resolução de nomes
(encontrar o endereço IP referente a um dado nome
de domínio), respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

FTP, SMTP e DNS.
HTTP, FTP e SMTP.
POP3, SMTP e SSH.
SSH, POPS e SMTPS.
NAMED, DNS e SMTP.

Raciocínio Lógico

4 questões

17. Uma peixaria tem em sua vitrine uma bacia com
capacidade para 4 quilos de camarão, a qual esta cheia
com uma mistura contando com 3 quilos de camarão
sete barbas e 1 quilo de camarão legítimo. A peixaria
vende a mistura de camarão desta bacia por R$ 30,00 o
quilo.
Em determinado momento uma parte da mistura de
camarão na bacia é vendida a José e a bacia é completada com camarão legítimo, de maneira que agora a
mistura de camarão na bacia conta com partes iguais
de camarão legítimo e camarão sete barbas.
Quanto foi arrecadado com a venda de camarão a
José?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

R$ 10,00
R$ 15,00
R$ 40,00
R$ 48,00
R$ 80,00

Assinale a alternativa que apresenta uma opção para
solucionar o problema do usuário.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Pressione a tecla F12.
Pressione a tecla F11.
Pressione a tecla F8.
Pressione a tecla F7.
Pressione a tecla F1.
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18. O dono de um restaurante observou que 20 clientes comem 450 quilos de carne a cada 15 dias, e que o
restaurante atende 500 pessoas a cada 30 dias.
Se o número de pessoas que o restaurante atende
aumentar em 15%, quantos quilos de carne são necessários para atender à demanda de 10 dias?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

8.625 kg
5.000 kg
4.500 kg
3.250 kg
2.875 kg

Conhecimentos Jurídicos

21. De acordo com a definição de tributo prevista na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, assinale a alternativa correta.
a. (

b.
19. João e Maria chegam juntos ao banco.
João tem direito a atendimento preferencial e sua fila
tem 5 pessoas na sua frente e um caixa que atende
8 pessoas a cada 20 minutos.
Maria utiliza o atendimento convencional. há 19 pessoas a sua frente e seu caixa atende 18 pessoas a cada
30 minutos.

c.

Com base nessas informações podemos dizer que
João será atendido quanto tempo antes de Maria?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

19 minutos
19 minutos e 10 segundos
19 minutos e 30 segundos
19 minutos e 40 segundos
20 minutos

20. João reúne seus primos e primas em sua casa.
Sabe-se que João tem o dobro de primos do que de
primas presentes na reunião. Joana, uma das primas
presentes, faz uma contagem e nota que estão presentes 10 primos a mais do que primas.
Logo, o número total de pessoas presentes na reunião é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

30.
29.
28.
27.
26.
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10 questões

d.

e.

) Tributo é a receita originária instituída pelas
entidades de direito público, compreendendo
os impostos, as taxas e contribuições nos
termos da Constituição e das leis vigentes
em matéria financeira, destinando-se o seu
produto ao custeio das atividades gerais ou
específicas exercidas por essas entidades.
( ) Tributo é a receita derivada instituída pelas
entidades de direito público, compreendendo
os impostos, as taxas e a contribuição de
melhoria nos termos da Constituição e das leis
vigentes em matéria financeira, destinando-se
o seu produto ao custeio das atividades gerais
ou específicas exercidas por essas entidades.
( ) Tributo é a prestação pecuniária compulsória,
instituída pelas entidades de direito público,
compreendendo os impostos, as taxas e
contribuições nos termos da Constituição
e das leis vigentes em matéria financeira,
destinando-se o seu produto ao custeio das
atividades gerais ou específicas exercidas por
essas entidades.
( X ) Tributo é a receita derivada instituída pelas
entidades de direito público, compreendendo
os impostos, as taxas e contribuições nos
termos da Constituição e das leis vigentes
em matéria financeira, destinando-se o seu
produto ao custeio das atividades gerais ou
específicas exercidas por essas entidades.
( ) Tributo é a prestação pecuniária instituída
pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições
nos termos da Constituição e das leis vigentes
em matéria financeira, destinando-se o seu
produto ao custeio das atividades gerais ou
específicas exercidas por essas entidades.
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22. Conforme previsto na Lei Complementar no 101,
de 4 de maio de 2.000, considera-se obrigatória de
caráter continuado a despesa corrente derivada de
lei, medida provisória ou ato administrativo, que fixe
para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Um exercício.
Dois exercícios.
Três exercícios.
Quatro exercícios.
Cinco exercícios.

23. Assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Os órgãos da Administração Pública podem ter
natureza jurídica de direito público ou privado.
( ) A desconcentração administrativa provoca a
criação de entidades com personalidade jurídica de direito público.
( X ) A Administração Pública Indireta, face à vinculação administrativa, se submete ao controle
finalístico ou ministerial.
( ) A Administração Pública Direta se estrutura
através da descentralização administrativa,
não admitindo, portanto, controle hierárquico.
( ) A Administração Pública Indireta se compõe
somente de entidades que podem ter natureza jurídica de direito público, como uma
Autarquia, ou direito privado, como uma
Sociedade de Economia Mista.

24. Quanto à intervenção do Estado na propriedade
privada, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A servidão administrativa só pode ser constituída mediante acordo ou sentença judicial.
b. ( ) A desapropriação administrativa é ato administrativo discricionário.
c. ( ) O Estado não poderá impor parcelamento de
solo ou edificações compulsórias.
d. ( ) A ocupação temporária caracterizada pela
transitoriedade não comporta indenização à
propriedade privada.
e. ( X ) A União, os Estados, o distrito Federal
e os Municípios possuem competência
comum quanto à possibilidade de efetuar o
tombamento.

25. De acordo com a Lei Complementar no 197, de 13
de julho de 2000, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão
da Administração Superior e de Execução
do Ministério Público, é integrado por todos
os Procuradores de Justiça não afastados da
carreira e presidido pelo Procurador-Geral de
Justiça.
b. ( ) A Corregedoria-Geral do Ministério Público
é órgão da Administração Superior e de
Execução do Ministério Público, encarregado
da orientação e fiscalização das atividades
funcionais e da conduta dos membros do
Ministério Público.
c. ( ) As Procuradorias de Justiça são órgão da
Administração Superior do Ministério Público,
com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das
suas funções.
d. ( ) As Promotorias de Justiça são órgãos de
Administração e de Execução do Ministério
Público, com um cargo de Promotor de Justiça
e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhes forem determinadas.
e. ( ) À Secretaria-Geral do Ministério Público,
exercida por um Procurador de Justiça ou
por um Promotor designado pelo Colégio de
Procuradores, caberá a responsabilidade de
supervisão e direção dos serviços afetos aos
órgãos de apoio técnico e administrativo do
Ministério Público.

26. Assinale a alternativa que completa corretamente a sentença abaixo.
O Poder de Polícia:
a. (
b. (

) Não comporta delegação.
) Se polícia administrativa, face sua finalidade,
só pode ser exercido preventivamente.
c. ( ) É serviço privativo das corporações especializadas como a polícia civil e a militar.
d. ( X ) Tem por atributo discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade.
e. ( ) Incide exclusivamente sobre atividades
privadas.
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27. De acordo com a Lei no 6.745 de 1985, Estatuto
dos Servidores Civis do Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Nos dias úteis, só por determinação da autoridade competente poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou serem suspensos os seus trabalhos.
b. ( ) A posse é o ato pelo qual o nomeado para
um cargo público manifesta, expressa ou
tacitamente nos casos previstos em lei, a sua
vontade em aceitar a nomeação e inicia o
exercício das respectivas funções.
c. ( ) Redistribuição é o deslocamento motivado
por interesse da Administração ou do servidor,
de cargo de provimento efetivo, ocupado ou
vago no âmbito do quadro de pessoal, para
outro órgão ou entidade do mesmo Poder,
com prévia apreciação do órgão central de
pessoal, observados os requisitos determinados no Estatuto.
d. ( ) A readaptação funcional, decorrente de modificação do estado físico do servidor, poderá
acarretar aumento de remuneração.
e. ( ) A substituição, necessária nos casos de impedimento de ocupante de cargo efetivo ou em
comissão, dependerá de ato da autoridade
competente.

29. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

30. De acordo com a Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, assinale a alternativa correta.
a. (

b.
28. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A cassação representa a extinção de um ato
administrativo inválido e eficaz.
b. ( ) A presunção de legitimidade, atributo dos
atos administrativos quer vinculados ou discricionários, é absoluta.
c. ( ) Nem todo ato administrativo admite apreciação pelo judiciário.
d. ( ) O ato administrativo discricionário não
admite apreciação subjetiva por parte da
Administração.
e. ( X ) A revogação, prerrogativa da Administração
Pública, representa controle quanto ao mérito
de um ato administrativo discricionário.
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) A multa de mora não pode ser cumulada com
a multa prevista para o caso de inexecução
contratual.
( ) A rescisão unilateral, em decorrência do contraditório e da ampla defesa, depende de
provocação ao Judiciário.
( ) Os contratos administrativos caracterizam
contratos formais, em regra pessoais e tipicamente paritários.
( X ) Em um contrato administrativo, as interferências imprevistas surgem durante sua execução,
tornando o cumprimento da obrigação contratual extremamente onerosa.
( ) As cláusulas de execução, regulamentares, de
serviços, assim como as econômico-financeiras
do contrato administrativo, em decorrência da
supremacia do interesse público, podem ser
alteradas unilateralmente pela Administração.

c.

d.

e.

) A rescisão administrativa ou amigável deverá
ser precedida de autorização escrita e fundamentada da chefia do órgão competente
( ) Os crimes previstos na Lei de Licitação são de
ação penal pública condicionada, cabendo ao
Ministério Público promovê-la.
( ) A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida.
( ) Dispensar ou inexigir licitação ou deixar de
observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, caracteriza crime
punível com pena de detenção de 3 a 5 anos e
multa.
( X ) Na contagem dos prazos previstos na Lei de
Licitação, excluir-se-á o dia do início e considerar-se-á o do vencimento devendo haver expediente no órgão ou na entidade que estiver realizando o procedimento licitatório. Considerarse-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

Ministério Público de Santa Catarina

Conhecimentos Específicos
31. Assinale a alternativa que indica corretamente a
designação de recursos eletrônicos, constantemente
atualizados e acessíveis, como a Online Computer
Library Center (OCLC), o Sistema Internacional de
Informação Nuclear (INIS), o Sistema Internacional de
Informação sobre Saúde (BIREME/OPAS), o DIALOG,
entre outros, na visão de Robredo (2005).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Formato Legível de Computador
Formato Comum de Comunicação
Sistemas de Indexação de Informação
Sistemas de Informação Automatizados
Sistemas Auto Organizados para Distribuição
de Informação

34. Analise a referência abaixo, elaborada segundo
a NBR 6023/2002 Informação e documentação –
Referências – Elaboração:
BELLO FILHO, Ney Barros. A responsabilidade criminal da pessoa jurídica por danos ao ambiente.
In.: LEITE, José Rubens Morato; BELLO FILHO, Ney
Barros (Orgs.). Direito ambiental contemporâneo.
Barueri: Manole, 2004. p. 127-176.
Assinale a alternativa correta em relação a essa
referência.
a. (
b.

32. Analise o texto abaixo:

c.

Le Coadic (2004) enfatiza que o componente central
de todo sistema de informação é a interação entre
                      ,
seja diretamente ou por intermédio de terceiros.

d.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

o usuário e o sistema
o bibliotecário e o usuário
o usuário e a estratégia de busca
a linguagem documentária e o sistema
o tratamento da informação e o sistema

33. Assinale a alternativa que apresenta o termo
que tecnicamente significa a ciência da lei, ou seja, é
o conjunto de decisões judiciais referentes a casos
semelhantes e que não tenham ocorrido de forma
isolada, mas uniforme e constantemente.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Decreto
Jurisprudência
Documentação jurídica
Legislação
Doutrina

(35 questões)

e.

) O ISBN é um elemento essencial na referência
de um livro.
( ) O título do livro não deve ter destaque tipográfico e sim o título da parte.
( ) A referência apresentada é de um livro e são
apresentados elementos essenciais e elementos complementares na sua elaboração.
( ) Essa referência está incorreta, uma vez que os
nomes dos organizadores devem ser transcritos na ordem direta.
( X ) Os elementos essenciais apresentados na referência são: autor(es), título da parte, seguidos
da expressão “In:”, e da referência completa
da monografia (livro) no todo. No final da
referência, apresenta-se a paginação ou outra
forma de individualizar a parte referenciada.

35. Assinale a alternativa que apresenta o nome do
conjunto de elementos destinados à identificação de
um fascículo e/ou volume da publicação periódica e
dos artigos nela contidos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Índice
Sumário
Legenda bibliográfica
Referência bibliográfica
Citação bibliográfica
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36. Das definições apresentadas abaixo, assinale a
que se refere à cadeia documental.
a. ( ) Conjunto das dimensões características de um
documento.
b. ( X ) Conjunto de operações necessárias à produção, reunião, tratamento/processamento, difusão e utilização de documentos.
c. ( ) Conjunto de critérios, consubstanciados num
documento, que tem como objetivo assegurar
o crescimento racional e equilibrado de uma
determinada coleção ou acervo.
d. ( ) Classificação elaborada para o arranjo temático de um assunto, uma disciplina ou um
conjunto de disciplinas.
e. ( ) Coleção de dados interrelacionados, armazenados juntos, com redundância controlada
para servir a uma ou mais aplicações.

37. O desenvolvimento das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) gerou mudanças
significativas no contexto das bibliotecas, que há
algumas décadas eram constituídas apenas por fichas
catalográficas e catálogos manuais. Os avanços tecnológicos trouxeram novas exigências de descrição
bibliográfica em virtude do surgimento de recursos
digitais. Neste sentido, a International Federation of
Library Associations and Institutions (IFLA) publicou um
sucessor do código Anglo-American Cataloguing Rules,
Second Edition (AACR2R).
Assinale a alternativa que apresenta o nome deste
novo código.
a. ( X ) Resource Description and Access (RDA)
b. ( ) Anglo-American Cataloguing Rules – 3.ed.
(AACR3)
c. ( ) Functional Requirements for Bibliographic
Records (FRBR)
d. ( ) Functional Requirements for Authority Data
(FRAD)
e. ( ) Functional Requirements of Authority
Numbering and Records (FRANAR)

38. Segundo o Código de Catalogação AngloAmericano (AACR2), revisão 2002, analise as afirmações abaixo sobre a catalogação descritiva:
1. Na descrição de um livro, quando não é possível identificar a data de publicação, não se
registra nenhuma informação na área 4.
2. Na descrição de um livro, se o título principal
aparecer na fonte principal de informação,
com os sinais de pontuação … (reticências)
ou [ ] (colchetes), substitua-os por — (travessão) e ( ) (parênteses), respectivamente.
3. Na descrição de um recurso eletrônico a
área 3 é obrigatória, devendo ser indicado
o tipo do recurso eletrônico que está sendo
catalogado, utilizando um dos seguintes
termos: dados eletrônicos ou programa(s)
eletrônico(s) ou dados e programa(s)
eletrônico(s).
4. A história bibliográfica de uma publicação
periódica (atualmente chamada de recurso
contínuo) e de outras relações importantes
entre o recurso que está sendo descrito e qualquer outro recurso que o anteceda ou suceda
imediatamente, ou que seja publicado simultaneamente, deve ser registrado na área de notas.
5. O International Standard Book Number (ISBN)
deve ser indicado na área 7 e obrigatoriamente deve constar da descrição de um livro.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

39. De acordo com o capítulo 24, do Código de
Catalogação Anglo-Americano (AACR2), revisão 2002,
o cabeçalho autorizado para o Ministério Público da
União (MPU) é:
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

( )
( )
( )
( )
(X)

MPU.
Ministério Público (Brasil).
Ministério Público da União.
Brasil. Congresso Nacional. Ministério Público.
Brasil. Ministério Público.
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40. Com base nas regras do capítulo 21, do Código
de Catalogação Anglo-Americano (AACR2R), 2. ed. rev.,
2002, analise as afirmativas abaixo sobre os pontos de
acesso de uma obra:
1. A entrada de uma obra, de uma coletânea de
obras, ou excertos de uma ou mais obras de
um autor pessoal (ou qualquer reimpressão,
reedição, outros, de tais obras), é o cabeçalho
estabelecido para essa pessoa.
2. Se uma obra for de autoria desconhecida ou
incerta, ou proveniente de uma entidade sem
nome, porém tem um tradutor, faça a entrada
por este tradutor.
3. Para edições anotadas de textos de leis e de
comentários sobre leis, a entrada principal é a
jurisdição abrangida pela lei.
4. Se a responsabilidade principal for atribuída a
duas ou três pessoas ou entidades, a entrada
deve ser sob o cabeçalho estabelecido para a
que estiver mencionada em primeiro lugar e
secundária, para as outras duas pessoas.
5. Para uma obra que é uma adaptação de texto,
a entrada principal deve ser feita sob o cabeçalho estabelecido para o adaptador. Se o
nome do adaptador for desconhecido, deve-se fazer a entrada pelo título. Também deve-se fazer uma entrada secundária de nome-título para a obra original.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

41. Analise as afirmativas abaixo com base em autores da área de planejamento:
1. O planejamento é um processo contínuo,
permanente e dinâmico, que fixa objetivos,
define linhas de ação, detalha etapas para
atingi-los e prevê os recursos necessários à
consecução dos objetivos.
2. Inicia-se o processo de planejamento pela
definição do objeto a ser estudado, seguida
da obtenção de informações que darão subsídios ao processo de avaliação desse objeto e
seu ambiente (diagnóstico).
3. O relatório é um instrumento para o bibliotecário analisar e avaliar o desempenho da
biblioteca, sendo um instrumento que lhe
permite cumprir suas funções de administração e planejamento.
4. O planejamento é um processo administrativo
estático. Após aprovado e colocado em execução, não deve ser alterado.
5. O primeiro objetivo do profissional da informação na função de planejador consiste em
interpretar corretamente a missão institucional e fixar objetivos para o serviço de informação que colaborem para o cumprimeto
daquela missão.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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42. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre organização e administração de
bibliotecas.
( ) Organograma é a representação gráfica
de determinados aspectos da estrutura
organizacional.
( ) Fluxograma é a representação gráfica que
apresenta a sequência de um trabalho de
forma analítica, caracterizando as operações,
os responsáveis e/ou as unidades organizacionais envolvidas no processo.
( ) Manual de normas e procedimentos tem
como objetivo descrever as atividades que
envolvem as diversas unidades organizacionais, bem como detalhar como elas devem ser
desenvolvidas.
( ) O formulário é um importante meio de
comunicação, transmissão e registro de
informações.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

O            é um gráfico de organização, de uso restrito aos respctivos órgãos adotantes,
tendo como finalidade principal o detalhamento das
atividades/tarefas que compõem uma função, da qual
se originou um órgão no            .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
( )
( )
(X)
( )
( )

a. (

b.

c.

d.

e.

V•V•V•V
V•V•F•F
V•F•V•F
F•V•V•V
F•F•V•V

43. Analise o texto abaixo:

a.
b.
c.
d.
e.

44. Assinale a alternativa que apresenta a definição
do serviço de referência:

layout • organograma
layout • funcionograma
funcionograma • organograma
organograma • funcionograma
gráfico de processamento • organograma

45. A literatura especializada apresenta diversos critérios de seleção, conforme discorre Vergueiro (2010), e
muitas vezes repetitivos e contraditórios, destinados
ao julgamento dos materiais a serem selecionados.
Assinale a alternativa que apresenta os critérios estabelecidos por esse autor que abordam o conteúdo dos
documentos:
a. (
b.
c.
d.
e.
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) É um serviço de difusão automática, selecionada, permanente e personalizada de informações correntes, relativas a assuntos específicos.
( ) É o processo sistematizado, com tempo e
espaço definidos, para analisar e avaliar os
serviços oferecidos pela biblioteca.
( ) Atividade relacionada com aquisição, tratamento, armazenamento, conservação,
reprodução e distribuição da informação,
desenvolvida nos vários tipos de unidades de
informação.
( ) Processo de descobrir as necessidades de
informação das pessoas que usam um determinado sistema de informação. Pode incluir
entrevistas ou observações de pessoas, levantamento de grupos e o estudo de mecanismos de uso (tais como as estatísticas de uso).
( X ) Trata-se do verdadeiro trabalho do bibliotecário, o que não exclui as outras tarefas documentárias. É parte dos serviços da biblioteca
prestados diretamente ao usuário, tratando
do processo essencial entre o usuário e a
informação. Serve para ressaltar e valorizar,
tanto a instituição e as coleções que possui,
quanto as competências dos profissionais por
elas responsáveis.

) Idioma; Cobertura/tratamento;
Imparcialidade; Atualidade; Custo.
( X ) Autoridade; Precisão; Imparcialidade,
Atualidade; Cobertura/tratamento.
( ) Autoridade; Conveniência; Cobertura/tratamento; Imparcialidade; Idioma.
( ) Conveniência; Idioma; Relevância/Interesse;
Estilo; Custo.
( ) Características físicas; Aspectos especiais;
Contribuição potencial; Custo.

Ministério Público de Santa Catarina

46. Assinale a alternativa que apresenta a obra de
referência, periódica ou não, que informa nome, endereço, tipo(s) de suportes, assunto(s) coberto(s), recursos humanos e outros dados relativos a bibliotecas,
centros de informação e documentação. Conhecido
também como Cadastro, Diretório, Indicador e impropriamente chamado de Repertório (NBR10518/2005).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Guia turístico
Catálogo coletivo
Bibliografia analítica
Guia de unidade informacional
Repositório digital institucional

47. Considerando as afirmativas abaixo com relação à
disseminação da informação, pode-se afimar que:
1. Para o desenvolvimento de um serviço de
disseminação seletiva da informação é necessário avaliar o contexto, a pertinência, o perfil
do público alvo, as opções, as modalidades e
as variações, além dos recursos disponíveis.
2. O processo de disseminação da informação
engloba dois fatores importantes: o pressuposto de que há informações a serem disseminadas e que o próprio processo envolve
estratégias e técnicas de comunicação.
3. O profissional da informação deve utilizar de
todo e qualquer suporte de informação, entre
fisicos, digitais e virtuais, fazendo uso das tecnologias para melhorar a prática da mediação,
ao disseminar a informação para o usuário.
4. Entre algumas atividades ligadas à disseminação da informação destacam-se a disseminação seletiva da informação e os serviços de
alerta.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

48. Para Cunha e Cavalcanti (2008, p.230), trata-se de
“conjunto de documentos impressos ou multicopiados
que não são nem editados, nem difundidos comercialmente. Circulam, geralmente, na administração
pública ou privada, em congressos, reuniões e centros
de pesquisa. Têm como características: publicação
editada fora do circuito comercial; número reduzido
de exemplares; difusão restrita.”
Assinale a alternativa a que se refere essa definição:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Fonte de referência.
Fonte primária.
Literatura cinzenta.
Literatura comercial.
Literatura especializada.

49. Pesquisadores, cientistas, professores, alunos e
usuários em geral sabem da importância das fontes
de informação.
Entre as fontes de informação destacam-se:
1.
2.
3.
4.
5.

Fontes biográficas.
Fontes jurídicas.
Fontes estatísticas.
Enciclopédias e dicionários.
Compêndios e manuais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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50. Especificamente, consideram-se como fontes de
informação jurídica:
1. Bibliografia da Justiça Federal, que trata de
uma bibliografia sinalética que indexa livros,
capítulos de livros, artigos de periódicos, pareceres, teses, dissertações e vídeos.
2. Vade-mécum é um código que reúne várias
normas legais, podendo ser compilado para
áreas específicas, como por exemplo, direito
ambiental.
3. INFOJUS é o glossário de termos jurídicos, apresenta uma seleção de termos e procedimentos
jurídicos explicados para quem não é especialista em direito, privilegiando a aplicação do
regimento do Supremo Tribunal Federal.
4. Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, que
possibilita a pesquisa em jurisprudência e ao
inteiro teor dos acórdãos do Superior Tribunal
Federal.
5. LEX Coletânea de Legislação Federal e Marginália,
apresenta texto completo da Legislação
Federal desde 1937. Disponibilizada também
em formato digital, publica edições especiais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

51. Com relação à indexação, Lancaster (2004) discorre sobre a expressão que designa a capacidade de
recuperar documentos uteis.

52. Conforme a NBR 12676/1992 – Métodos para análise de documentos indexação – Determinação de seus
assuntos e seleção de termos de indexação, a qualidade de indexação depende de fatores relativos a:
1. Consistência na especificidade dos termos
atribuídos a um documento e no nível de
exaustividade atingido na indexação.
2. Instrumentos utilizados para a padronização
dos termos, tais como dicionários, repertórios,
tesauros, catálogos, índices, enciclopédias,
entre outros.
3. Qualificações do indexador (imparcialidade,
conhecimento, etc.).
4. Linguagens não controladas, utilizadas para
representar conceitos no tratamento de
documentos.
5. Qualidade dos instrumentos de indexação.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

53. Na compilação realizada por Robredo e Brascher
(2010), abordando o contexto da organização e recuperação da informação, são considerados instrumentos de controle terminológico, utilizados em sistemas
de informação para traduzir a linguagem natural dos
documentos, dos pesquisadores e dos indexadores
para uma linguagem controlada, favorecendo a indexação e a recuperação de informações.

Assinale a alternativa que apresenta essa expressão:

Assinale a alternativa que apresenta o nome desse
instrumento:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Precisão.
Revocação.
Exaustividade.
Profundidade.
Especificidade.
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(X)
( )
( )
( )
( )

Tesauros.
Ontologias.
Taxonomias.
Classificação.
Repertórios controlados.
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54. Considerando o estudo de Souza (2012) e a
Classificação Decimal Universal (2007), enumerar a
primeira coluna com a segunda:
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

Apóstrofo
Analítica de ponto
Analítica de traço
Asterisco
Subdivisão alfabética

55. Robredo; Brascher (2010), que compilaram inúmeros estudiosos da área que em suas discussões
sobre os tipos de linguagem, comentam sobre a linguagem bibliográfica, que descreve as informações
contidas no documento.
Com base no tema, identifique abaixo as afirmativas
verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).
(

Coluna 2

(

( ) Introduz uma notação que não corresponde a
um número autorizado da CDU.
( ) Acrescentado(a) diretamente ao número da
CDU, sem espaço branco, e sua posição na
notação é diversificada.
( ) Usado(a) para aglutinar ou simplificar subdivisões dentro de um mesmo número da CDU.
( ) Especificado(a) na própria tabela e de amplo
uso, indicando conjuntos e subconjuntos
de conceitos que especificam ainda mais os
números da CDU.
( ) Especificado(a) na própria tabela e de uso
mais restrito, indicando elementos, componentes, propriedade e outros detalhes dos
números da CDU.

(

(

(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1•4•5•2•3
1•5•3•4•2
4•5•1•2•3
4•5•1•3•2
5•4•2•1•3

) A descrição de conteúdo é um conjunto de
operações que descrevem o assunto de um
documento, também denominado atinência
na ciência da informação.
) Classificação é a linguagem documentária na
qual os descritores permitem representar os
conceitos e objetos de uma área do conhecimento de forma sistemática e hierárquica, e
pode ser formado por números, letras ou uma
combinação de números e letras, identificando a qual grupo pertence.
) Indexação é o processo no qual se escolhe o
termo ou os termos mais adequados para descrever o conteúdo de um documento.
) Sumarização ou resumo trata da representação sucinta, porém exata, do conteúdo de um
documento. Um resumo deve ser breve, exato
e claro.
) Terminologia é o campo do conhecimento
que estuda as linguagens de uma determinada área, trabalhando com o termo, o conceito e as relações entre conceitos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•V•V•V
V•V•F•F•V
V•F•V•F•V
F•V•V•V•V
F•F•F•V•F
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56. No contexto da recuperação da informação, analise as afirmativas abaixo:
1. Na recuperação da informação, entre as técnicas de busca, destaca-se a utilização da pesquisa baseada na lógica booleana. Os operadores booleanos mais utilizados e que podem
ser combinados na formulação da busca são
AND, OR e ELSE.
2. Considera-se que todos os sistemas de recuperação de informação envolvem três etapas:
indexação, armazenamento e recuperação.
3. O processo de recuperação depende das
etapas de indexação e armazenamento, que
determinam, em grande medida, a melhor
estratégia para as buscas realizadas em um
sistema de recuperação da informação.
4. A linguagem de busca pode ser definida
como sendo os termos que são usados por
um consulente ao especificar uma necessidade de busca.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

57. Com o advento dos computadores, as bibliotecas
utilizam recursos informatizados para a organização
de seus acervos e a criação de catálogos. Assim, existem muitos formatos de registros bibliográficos que
podem ser por elas utilizados.
Assinale a alternativa que apresenta alguns desses
formatos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

FRAD, HTTP, XML, MARC 21.
MARC21, UNISIST, CCF, USMARC.
MARC21, XML, CCF, FRANAR
USMARC, MODS, UNISIST, HTTP.
PERGAMUM, BILBLIOSHOP, BIBLIOLIVRE,
ALEPH.
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58. Cada um dos vários componentes dos computadores desempenham funções específicas.
Assinale a alternativa que apresenta alguns dispositivos de entrada, na opinião de Rowley (2002), cuja
função é capturar dados e levar ao processador, inclusive os programas (softwares):
a. (

b.

c.

d.

e.

) Leitores de códigos de barras, leitora óptica
de caracteres, escâneres de imagem, impressora, monitor, placa de vídeo.
( ) Leitora óptica de caracteres ou de marca,
teclado, reconhecimento de voz, impressora,
monitor, placa-mãe, projetor de vídeo.
( ) Escâneres de imagem, mouse, teclado, telas
sensíveis ao toque, projetor de vídeo, memórias, monitor, placa-mãe.
( ) Escâneres de imagem, mouse, telas sensíveis ao toque, placa de vídeo, memoria RAM,
placa-mãe, projetor de vídeo, teclado.
( X ) Leitores de códigos de barras, leitora óptica
de caracteres ou de marca, escâneres de imagem, mouse, telas sensíveis ao toque, teclado,
reconhecimento de voz.

59. Um sistema de informação precisa ser gerenciado
eficazmente, a fim de prestar serviços confiáveis e
úteis. Assim, um sistema informatizado tem um ciclo
de vida que passa por várias fases uniformes e em
cada dessas fases exigem-se diferentes atividades de
gerenciamento (Rowley, 2002).
Assinale a alternativa que apresenta as fases desse
ciclo de vida:
a. ( X ) Análise; Projeto; Implementação; Evolução
operacional; Deterioração; Substituição.
b. ( ) Diagnóstico; Missão; Instrumentos quantitativos; Controle e avaliação.
c. ( ) Análise do ambiente; Diagnóstico; Missão;
Controle; Deterioração; Substituição.
d. ( ) Conveniência; Idioma; Relevância/Interesse;
Estilo; Custo.
e. ( ) Análise; Projeto; Implementação; Idioma;
Relevância/Interesse; Custo; Substituição.
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60. No sistema de classificação da CDU são utilizadas
as ordens horizontal e vertical. Quanto à organização
dos livros nas estantes, entende-se por ordem vertical:
a. ( ) Na ordenação de seus elementos reúne pela
ordem de chegada e pelo assunto.
b. ( ) Na ordenação de seus elementos, agrupa por
assuntos, sem considerar tamanho, cor ou
data de chegada.
c. ( ) Na ordenação de seus elementos, o número
principal do assunto, sempre encabeça a
ordem.
d. ( X ) Na ordenação de seus elementos parte da
progressão do geral para o particular; é
conhecida também como intercalação e/ou
ainda arquivamento.
e. ( ) Na ordenação de seus elementos, baseia-se
na progressão do particular para o geral; é
conhecida também pela expressão interna e/
ou citação padrão.

62. Considerando o estudo de Souza (2012), a
Classificação Decimal Universal (2007), com sua característica de maior especificidade e uso de tabelas auxiliares, assinale a alternativa correta para o campo 80
– Classificação, do formato MARC, para o assunto: Copa
do Mundo de Futebol, 2014, no Brasil.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

796.332.093.427“2014”(100:81)
796.332.093.427(100:81)“2014”
796.332.093.427(100)(81)“2014”
796.332::796.093.427“2014”(100:81)
796.332:796.093.427“2014”(100)(81)

63. Em sua especificidade a Classificação Decimal
Universal (2007) utiliza recursos, entre eles sinais e
símbolos.
Assinale a alternativa correta para a designação do
sinal de :: (dois pontos duplos).
a. (

61. Considerando o que discorre Souza (2012, p. 25),
Classificação Decimal Universal trata-se de “uma linguagem de indexação e de recuperação de todo o conhecimento registrado e na qual cada assunto é simbolizado
por um código baseado em números arábicos”.

b.
c.

Inclui também os          , as tabelas
auxiliares                  .

d.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.

e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

sinais • comuns e símbolos
sinais • comuns e especiais
sinais • especiais e símbolos
símbolos • especiais e sinais
símbolos • comuns e especiais

) Indicam reversibilidade, coordenando dois ou
mais conceitos que têm o mesmo valor.
( X ) Indicam relação e fixam a ordem dos números
na composição notacional.
( ) Indicam a ligação de números consecutivos,
formando uma série de conceitos.
( ) Indicam a ligação de dois ou mais números não consecutivos, demonstrando uma
composição.
( ) Indicam intercalação ou subagrupamento em
uma composição notacional.

64. Com base no capítulo 21, do Código de
Catalogação Anglo-Americano (AACR2), revisão 2002,
assinale a alternativa que apresenta o cabeçalho de
entrada para a Lei no 11.415, de 15 de dezembro de
2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores
do Ministério Público da União, fixa os valores de sua
remuneração; revoga a Lei no 9.953, de 4 de janeiro de
2000, e a Lei no 10.476, de 27 de junho de 2002, e dá
outras providências:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Brasil.
Brasil. (Lei n. 11.415/2006)
Brasil. Ministério Público Federal.
Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal
Brasil. Lei. Carreiras dos Servidores do
Ministério Público da União
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65. Processo que envolve o repasse da informação,
realizado por uma fonte qualquer, gerada por um produtor (emissor) a um receptor, por meio do envio de
uma mensagem, de um acordo, fazendo-se o uso de
algum canal de comunicação e se concretiza por meio
da aquisição, análise, interpretação e assimilação da
informação por parte daquele que a recebe e a utiliza.
A definição de Souto (2010) se refere à(ao):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Análise da informação.
Tratamento da informação.
Recuperação da informação.
Transferência da informação.
Processo na Ciência da Informação.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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