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2 TRF3R-Conhecimentos Gerais2 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Português 

 
Atenção:  Para responder às questões de números 1 a 5, con-

sidere o texto abaixo. 
 

 

A dor, juntamente com a morte, é sem dúvida a expe-

riência humana mais bem repartida: nenhum privilegiado 

reivindica ignorância em relação a ela ou se vangloria de 

conhecê-la melhor que qualquer outro. Violência nascida no 

próprio âmago do indivíduo, ela dilacera sua presença e o 

esgota, dissolve-o no abismo que nele se abriu, esmaga-o no 

sentimento de um imediato sem nenhuma perspectiva. Rom- 

pe-se a evidência da relação do indivíduo consigo e com o 

mundo.  

A dor quebra a unidade vivida do homem, transparente 

para si mesmo enquanto goza de boa saúde, confiante em seus 

recursos, esquecido do enraizamento físico de sua existência, 

desde que nenhum obstáculo se interponha entre seus projetos 

e o mundo. De fato, na vida cotidiana o corpo se faz invisível, 

flexível; sua espessura é apagada pelas ritualidades sociais e 

pela repetição incansável de situações próximas umas das ou-

tras. Aliás, esse ocultar o corpo da atenção do indivíduo leva 

René Leriche a definir a saúde como “a vida no silêncio dos ór-

gãos”. Georges Canguilhem acrescenta que ela é um estado de 

“inconsciência em que o sujeito é de seu corpo”.  

(Adaptado de: BRETON, David Le. Antropologia da Dor, São 
Paulo, Editora Fap-Unifesp, 2013, p. 25-6) 

 

 

1. Conforme o texto, a 
 

(A) saúde, ao contrário da dor, torna o homem apto à 
percepção corporal, uma vez que não impõe barrei-
ras inflexíveis. 

 

(B) dor, ao contrário da saúde, possibilita ao homem a 
tomada de consciência sobre seu próprio corpo. 

 

(C) dor, como sintoma da doença, estabelece uma re-
lação de pertença entre corpo e sujeito. 

 

(D) saúde, como estado de plenitude, torna perceptível a 
cisão entre corpo e sujeito. 

 

(E) dor, diferentemente da saúde, leva ao ocultamento 
do sujeito frente a seu corpo. 

2. ... esse ocultar o corpo da atenção do indivíduo...  
... definir a saúde como “a vida no silêncio dos órgãos”.   
(final do texto) 

 

 Os segmentos acima expressam, respectivamente,  
 

(A) consequência e finalidade. 
 

(B) condição e necessidade. 
 

(C) consequência e condição. 
 

(D) causa e finalidade. 
 

(E) causa e decorrência. 
_________________________________________________________ 
 

3. Os pronomes grifados nos segmentos ... enraizamento fí-
sico de sua existência, ... sua espessura é apagada... e  
... ela é um estado de inconsciência... (2

o
 parágrafo) refe-

rem-se, respectivamente, a: 
 

(A) enraizamento físico, corpo e atenção do indivíduo. 
 
(B) homem, corpo e saúde. 
 
(C) dor, vida cotidiana e saúde. 
 
(D) enraizamento físico, corpo e vida no silêncio. 
 
(E) homem, vida cotidiana e saúde. 

_________________________________________________________ 
 

4. Violência nascida no próprio âmago do indivíduo, ela dila-
cera sua presença e o esgota, dissolve-o no abismo que 
nele se abriu, esmaga-o no sentimento de um imediato 
sem nenhuma perspectiva.   (1

o
 parágrafo) 

 
 Uma redação alternativa para a frase acima, em que se 

mantêm a correção e, em linhas gerais, o sentido original, 
está em: 

 

(A) Violência que, ao nascer no próprio interior do indi-
víduo, de modo a dilacerar e esgotar sua presença, 
dissolve-se no abismo que nele foi aberto, esmagan-
do-lhe o sentimento de um imediato sem nenhuma 
expectativa de futuro. 

 

(B) Ela, enquanto violência nascida em seu interior, dila-
cera a presença do indivíduo, em que pese seu es-
gotamento, dissolvendo-se no abismo que nele 
passou a existir, esmagando-se no sentimento de 
um momento sem nenhuma esperança. 

 

(C) Violência nascida em cuja essência a presença do 
indivíduo é dilacerada, a ponto de esgotá-lo e de 
dissolvê-lo no abismo em que se configura, uma vez 
que o esmaga no sentimento de um presente ime-
diato sem perspectiva. 

 

(D) Ela é violência que nasce no próprio cerne do in-
divíduo, de maneira a dilacerar sua presença e a es-
gotá-lo, a ponto de dissolvê-lo no abismo que nele 
passa a existir, esmagando-o no sentimento de um 
presente sem expectativa de futuro. 

 

(E) Ela, como violência que nasce no interior do indiví-
duo, cuja presença dilacera e esgota, é dissolvida 
pelo abismo que nele se abriu, de tal modo que lhe 
esmaga o sentimento de um tempo presente sem 
esperança de futuro.   
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5. Considere as frases abaixo. 
 
 I.  Ao se suprimirem as vírgulas do trecho A dor, 

juntamente com a morte, é sem dúvida a experiência 
humana..., o verbo deverá ser flexionado no plural. 

 
 II.  Na frase Georges Canguilhem acrescenta que ela é 

um estado de “inconsciência em que o sujeito é de 
seu corpo”, pode-se acrescentar uma vírgula ime-
diatamente após inconsciência, sem prejuízo para a 
correção. 

 
 III.  Na frase De fato, na vida cotidiana o corpo se faz 

invisível, flexível; sua espessura é apagada pelas ri-
tualidades sociais..., o ponto e vírgula pode ser 
substituído, sem prejuízo para a correção e o sen-
tido original, por dois-pontos.  

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II e III. 
 
(B) I e II. 
 
(C) I. 
 
(D) II. 
 
(E) I e III. 

_________________________________________________________ 
 

6. Em nossa cultura, ...... experiências ...... passamos soma-
se ...... dor, considerada como um elemento formador do 
caráter, contexto ...... pathos pode converter-se em éthos.   

 
 Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na 

ordem dada: 
 

(A) às − porque − a − em que 
 
(B) às − pelas quais − à − de que 
 
(C) as − que − à − com que  
 
(D) às − por que − a − no qual 
 
(E) as − por que − a − do qual 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: Para responder às questões de números 7 a 10, 
considere o texto abaixo. 

 
Menino do mato 

 
Eu queria usar palavras de ave para escrever. 

Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem 

              [ nomeação. 

Ali a gente brincava de brincar com palavras 

tipo assim: Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra! 

A Mãe que ouvira a brincadeira falou: 

Já vem você com suas visões! 

Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis 

e nem há pedras de sacristias por aqui. 

Isso é traquinagem da sua imaginação. 

O menino tinha no olhar um silêncio de chão 

e na sua voz uma candura de Fontes. 

O Pai achava que a gente queria desver o mundo 

para encontrar nas palavras novas coisas de ver 

assim: eu via a manhã pousada sobre as margens do 

rio do mesmo modo que uma garça aberta na solidão 

de uma pedra. 

Eram novidades que os meninos criavam com as suas 

palavras. 

Assim Bernardo emendou nova criação: Eu hoje vi um 

sapo com olhar de árvore. 

Então era preciso desver o mundo para sair daquele 

lugar imensamente e sem lado. 

A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas 

pela inocência. 

O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias 

para a gente bem entender a voz das águas e 

dos caracóis. 

A gente gostava das palavras quando elas perturbavam 

o sentido normal das ideias. 

Porque a gente também sabia que só os absurdos 

enriquecem a poesia. 
 

(BARROS, Manoel de, Menino do Mato, em Poesia Com-
pleta, São Paulo, Leya, 2013, p. 417-8.) 

 

 

7. De acordo com o poema,  
 

(A) os sentidos atribuídos às palavras pelo menino ade-
quavam-se, na verdade,  às ideias normais, que, por 
seu turno, iam constituindo sua compreensão de 
mundo. 

 
(B) os absurdos, muito embora concernentes à poesia, 

eram compreendidos pela mãe como fruto da igno-
rância do menino.  

 
(C) as visões a que a mãe se refere são, para o menino, 

alterações no sentido usual das ideias, com que 
reinventava o mundo que o cercava. 

 
(D) as novidades que o mundo apresentava ao menino 

precisavam de palavras novas para serem descritas, 
pois a linguagem se mostrava pobre para a imen-
sidão de seu mundo. 

 
(E) as imagens vistas pelo menino eram reflexo de sua 

imaginação, livre da linguagem de que fazia uso 
para  descrevê-las. 

_________________________________________________________ 
 

8. Considere as frases abaixo. 
 
 I. No verso O que a gente aprendia naquele lugar era 

só ignorâncias, o verbo destacado pode ser fle-
xionado no plural, sem prejuízo para a correção e o 
sentido original. 

 
 II. Em seguida ao termo voz, no verso e na sua voz 

uma candura de Fontes, pode-se acrescentar uma 
vírgula, sem prejuízo para a correção e o sentido 
original. 

 
 III. Sem que nenhuma outra alteração seja feita, no 

verso e nem há pedras de sacristias por aqui, o 
verbo pode ser substituído por existe, mantendo-se 
a correção e o sentido original. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) II e III. 

 
(B) I e III. 

 
(C) II. 

 
(D) III. 

 
(E) I e II. 
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9. Em uma redação em prosa, para um segmento do poema, 
a pontuação se mantém correta em: 

 
(A) A Mãe, que tinha ouvido a brincadeira, falou: “Já 

vem você com suas visões!” Porque formigas nem 
têm joelhos ajoelháveis, nem há pedras de sacristias 
por aqui: “Isso é traquinagem da sua imaginação”.  

 

 

(B) A Mãe que tinha ouvido a brincadeira, falou: − Já 
vem você com suas visões! Porque formigas nem 
têm joelhos ajoelháveis, nem há pedras de sacristias 
por aqui: − Isso é traquinagem da sua imaginação.  

 

 

(C) A Mãe, que tinha ouvido a brincadeira falou: “Já vem 
você com suas visões!, porque formigas, nem têm 
joelhos ajoelháveis, nem há pedras de sacristias por 
aqui. Isso é traquinagem da sua imaginação”.  

 

 

(D) A Mãe que tinha ouvido a brincadeira, falou: “Já 
vem, você com suas visões!”; porque formigas nem 
têm joelhos ajoelháveis e nem há pedras de 
sacristias por aqui. Isso é traquinagem da sua 
imaginação.  

 

 

(E) A Mãe que, tinha ouvido a brincadeira, falou: “Já 
vem você com suas visões!” Porque formigas, nem 
têm joelhos ajoelháveis, nem há pedras de sacristias 
por aqui. “Isso, é traquinagem da sua imaginação”.  

_________________________________________________________ 
 

10. A frase que admite transposição para a voz passiva está 
em: 

 
(A) Isso é traquinagem da sua imaginação. 

 
 
(B) ... nem há pedras de sacristias por aqui. 

 
 
(C) Já vem você com suas visões! 

 
 
(D) ... para sair daquele lugar imensamente e sem lado. 

 
 
(E) ... para a gente bem entender a voz das águas e dos 

caracóis. 

_________________________________________________________ 
 

Raciocínio Lógico-Matemático 
 

11. Diante, apenas, das premissas “Nenhum piloto é médico”, 
“Nenhum poeta é médico” e “Todos os astronautas são 
pilotos”, então é correto afirmar que 

 

(A) algum astronauta é médico. 
 
 
(B) todo poeta é astronauta. 
 
 
(C) nenhum astronauta é médico. 
 
 
(D) algum poeta não é astronauta. 
 
 
(E) algum poeta é astronauta e algum piloto não é mé-

dico. 

12. O dinheiro de Antônio é a quarta parte do de Bianca que, 
por sua vez, é 80% do dinheiro de Cláudia. Mexendo 
apenas no dinheiro de Antônio, um aumento de x% fará 
com que ele fique com o mesmo dinheiro que Cláudia tem. 
Nas condições dadas, x é igual a 

 

(A) 500. 
 

 

(B) 800. 
 

 

(C) 900. 
 

 

(D) 400. 
 

 

(E) 300. 
_________________________________________________________ 
 

13. Um cofrinho possui apenas moedas de 25 centavos e 
moedas de 1 real, em um total de 50 moedas. Sabe-se 
que a diferença entre o total de moedas de 25 centavos e 
de 1 real do cofrinho, nessa ordem, é igual a 24 moedas. 
O total de moedas de maior valor monetário em relação ao 
total de moedas de menor valor monetário nesse cofrinho 
corresponde, em %, a, aproximadamente, 

 

(A) 35. 
 

 

(B) 42. 
 

 

(C) 28. 
 

 

(D) 32. 
 

 

(E) 44. 
_________________________________________________________ 
 

14. Um tabuleiro de xadrez possui 64 casas. Se fosse possí-
vel colocar 1 grão de arroz na primeira casa, 4 grãos na 
segunda, 16 grãos na terceira, 64 grãos na quarta, 256 na 
quinta, e assim sucessivamente, o total de grãos de arroz 
que deveria ser colocado na 64

a
 casa desse tabuleiro 

seria igual a 
 

(A) 264. 
 

 

(B) 2126. 
 

 

(C) 266. 
 

 

(D) 2128. 
 

 

(E) 2256. 
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Noções de Direito Penal 

 
15. No que concerne aos crimes contra o patrimônio,  
 

(A) se o agente obteve vantagem ilícita, em prejuízo da 
vítima, mediante fraude, responderá pelo delito de 
extorsão. 

 
(B) se, no crime de roubo, em razão da violência empre-

gada pelo agente, a vítima sofreu lesões corporais 
leves, a pena aumenta-se de um terço. 

 
(C) se configura o crime de receptação mesmo se a 

coisa tiver sido adquirida pelo agente sabendo ser 
produto de crime não classificado como de natureza 
patrimonial. 

 
(D) não comete infração penal quem se apropria de coi-

sa alheia vinda a seu poder por erro, caso fortuito ou 
força da natureza. 

 
(E) o corte e a subtração de eucaliptos de propriedade 

alheia não configura, em tese, o crime de furto por 
não se tratar de bem móvel. 

_________________________________________________________ 
 

16. A respeito dos Crimes contra a Administração pública, 
considere: 

 

 I. Equipara-se a funcionário público quem trabalha 

para empresa prestadora de serviço contratada pa-
ra a execução de atividade típica da Administração 
pública. 

 
 II. A pena será aumentada da terça parte quando os 

autores dos delitos forem ocupantes de cargos em 
comissão. 

 
 III. Se o agente for ocupante de função de assessora-

mento de fundação instituída pelo poder público 
não terá, por esse motivo, a pena aumentada. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) II. 
 
(B) I e III. 
 
(C) II e III. 
 
(D) I e II. 
 
(E) III 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Administrativo 
 

17. Determinado órgão da Administração pública federal pre-
tende contratar, para evento cultural comemorativo aberto 
ao público, um profissional do setor artístico. De acordo 
com as disposições da Lei n

o
 8.666/93, referida contra-

tação 
 

(A) deve, necessariamente, ser precedida de procedi-
mento licitatório. 

 
(B) prescinde de prévio procedimento licitatório, se o 

valor da contratação for de até R$80.000,00 (oitenta 
mil reais). 

 
(C) pode ser feita com dispensa de licitação desde que 

se trate de profissional de notória especialização. 
 
(D) deve ser precedida de procedimento licitatório, me-

diante carta convite a, pelo menos, cinco pro-
fissionais consagrados pela crítica especializada. 

 
(E) prescinde de licitação, que se afigura inexigível des-

de que o artista seja consagrado pela crítica espe-
cializada ou opinião pública. 

18. Claudio, servidor público federal ocupante de cargo efeti-
vo, foi colocado em disponibilidade em face da extinção do 
órgão no qual estava lotado. Posteriormente, o Órgão 
Central do Sistema de Pessoal Civil determinou o imediato 
provimento, por Cláudio, de vaga aberta junto a outro ór-
gão da Administração pública federal. De acordo com as 
disposições da Lei n

o
 8.112/90, referida situação caracte-

riza 
 

(A) aproveitamento, cabível desde que se trate de cargo 
com vencimentos e atribuições compatíveis com o 
anteriormente ocupado pelo servidor. 

 

(B) recondução, obrigatória apenas se o servidor estiver 
em disponibilidade há menos de 5 (cinco) anos. 

 

(C) reintegração, somente obrigatória em se tratando de 
órgão sucessor do extinto nas respectivas atribuições. 

 

(D) reversão, facultativa para o servidor, que poderá 
optar por permanecer em disponibilidade, recebendo 
50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos. 

 

(E) redistribuição, obrigatória para o servidor, indepen-
dentemente dos vencimentos do novo cargo. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Constitucional 
 

19. A Constituição Federal de 1988, ao disciplinar o regime ju-
rídico do estrangeiro residente no país, estabeleceu que, 
quanto a eles, 

 

(A) não se aplicam os direitos sociais conferidos aos tra-
balhadores urbanos. 

 

(B) garante-se, como regra geral, a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade em condições idênticas aos brasi-
leiros. 

 

(C) podem alistar-se como eleitores independentemente 
de naturalização, desde que residentes há mais de 
10 anos no país. 

 

(D) não podem impetrar diretamente habeas corpus em 
caso de prisão, ainda que ilegal ou decorrente de 
abuso de poder. 

 

(E) não podem invocar o direito de acesso à educação, 
mesmo no ensino fundamental, sendo mera faculda-
de da Administração pública, provê-lo, havendo ex-
cedente de vagas. 

_________________________________________________________ 
 

20. A proibição de que determinado governo − de qualquer 
nível − ao exteriorizar em placas, anúncios, propaganda e 
outros meios de divulgação de suas obras, faça qualquer 
referência ao nome do Presidente, Governador ou Prefeito 
ou do Partido Político ou coligação pelo qual foi eleito é 
uma decorrência do princípio constitucional da 

 

(A) publicidade. 
 

(B) legalidade. 
 

(C) impessoalidade. 
 

(D) eficiência. 
 

(E) finalidade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Atenção: Para responder às questões de números 21 e 22, 

considere a NBR 6023. 
 
21. Analise as referências bibliográficas abaixo, que incluem, 

respectivamente, um manual, um dicionário, um guia e um 
catálogo: 

 
 I. IBICT. Manual de normas de editoração do 

IBICT. 2. ed. Brasília, DF, 1993. 41 p. 
 
 II. HOUAISS, A. (Ed.); CARDIM, I. (Co-Ed.) Novo di-

cionário Folha Webster’s: Inglês/Português, portu-
guês/Inglês. Edição exclusiva para o assinante da 
Folha de S. Paulo. São Paulo: Folha da Manhã, 
1996. 

 
 III. BRASIL: roteiros turísticos, São Paulo: Folha da 

manhã, 1995. 319p., it. (Roteiros turísticos Fiat). 
Inclui Mapa rodoviário. 

 
 IV. MUSEU DA IMIGRAÇÃO (São Paulo, SP). Museu 

da Imigração − S. Paulo: catálogo. São Paulo, 
1997. 16 p. 

 
 Está correto o que consta APENAS em 

 
(A) II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e IV. 

(D) II e III. 

(E) IV. 

_________________________________________________________ 
 

22. Considere a referência bibliográfica abaixo: 
 
 REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: 

IBGE, 1939-.Trimestral. Absorveu Boletim Geográfico do 
IBGE. Índice acumulado, 1939-1983. ISSN 0034-723X. 

 
 É considerado elemento essencial, 

 
(A) Trimestral. 

(B) IBGE. 

(C) Absorveu Boletim Geográfico do IBGE. 

(D) Índice acumulado, 1939-1983. 

(E) ISSN 0034-723X. 

_________________________________________________________ 
 

23. Acerca de abreviação de títulos de Periódicos, 
 
(A) utiliza-se o estipulado na NBR 6047 para a abrevia-

ção de nomes de pessoas que estejam contidos em 
títulos de periódicos. 

 
(B) a ordem das palavras do título original pode ser alte-

rada, visando a normalização de bibliografias. 
 
(C) conjunções, preposições e locuções similares são 

mantidas nas abreviações. 
 
(D) grafam-se a letra inicial dos substantivos com maiús-

culas e a dos adjetivos com minúsculas. 
 
(E) deve-se dar preferência a abreviaturas por contra-

ção, quando possível. 

24. Considere o organograma abaixo. 
 

A

B

D

C

E

F G

H I

 
 
 As duas linhas que partem do centro para as pontas repre-

sentam a 
 
(A) cadeia de comando. 
(B) amplitude de controle. 
(C) departamentalização por função. 
(D) autoridade informal. 
(E) margem de controle. 

_________________________________________________________ 
 

25. O gerente da biblioteca desenvolve cotidianamente ativi-
dades como a tomada de decisão, a comunicação com os 
subordinados, superiores e pares, a obtenção, motivação 
e desenvolvimento de pessoal. Ao fazer isso, ele está 
exercendo a função de 
 
(A) avaliação. 
(B) controle. 
(C) organização. 
(D) planejamento. 
(E) direção. 

_________________________________________________________ 
 

26. Muitos autores reconhecem a importância da aplicação do 
Marketing para o planejamento de produtos e serviços de 
informação. Na área comercial, Kotler (1999 p.33) afirma 
que um dos equívocos é pensar que marketing é 

 
(A) disseminar. 
(B) promover. 
(C) vender. 
(D) divulgar. 
(E) mercantilizar. 

_________________________________________________________ 
 

27. Dentre as Teorias de Administração, aquela que tem, en-
tre suas principais propostas, a conservação dos recursos 
naturais como fase preliminar da eficiência nacional, a 
eficiência no trabalho através da racionalização e a espe-
cialização de tarefas, é a Escola 
 
(A) Estruturalista. 
(B) Neoclássica. 
(C) de Relações Humanas. 
(D) Burocrática. 
(E) de Administração Científica. 

_________________________________________________________ 
 

28. A administração contemporânea deve enfocar a gestão de 
pessoas sob três aspectos importantes: as pessoas como 
seres humanos, como ativadores inteligentes de recursos 
organizacionais e como 
 
(A) parceiras na organização. 
(B) recursos humanos. 
(C) aplicação. 
(D) investimentos sociais. 
(E) commodities.
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29. Considere os dois agrupamentos abaixo. Eles referem-se, respectivamente, às categorias nas quais o planejamento pode ser 
incluído do ponto de vista das atividades ou de sua abrangência. 

 
 

1. De espaço físico. 

2. Organizacional. 

3. Global. 

4. De operações. 

a. Combinação de todos os planos existentes na organização. 

b. Expressa-se, na prática, como o programa de necessidades físicas da unidade de informação. 

c. Refere-se ao esboço da estrutura que permita que sejam alcançados os objetivos previsto. 

d. Abrange os processos de produção e distribuição de produtos e serviços. 

 
 
 A ordenação correta dos termos com suas características é: 

 

(A) 1d, 2a, 3b, 4c. 
 

(B) 1b, 2a, 3c, 4d. 
 

(C) 1c, 2d, 3a, 4b. 
 

(D) 1b, 2c, 3a, 4d. 
 

(E) 1d, 2b, 3c, 4a. 
 

 
30. Em serviços de informação, planejamento eficaz depende 

 

(A) da disponibilidade de recursos financeiros para sua execução. 
 

(B) da qualidade e quantidade de dados disponíveis e confiáveis. 
 

(C) do conhecimento do usuário de serviços e produtos. 
 

(D) de competência para dimensionar a demanda por serviços e produtos. 
 

(E) do apoio dos escalões superiores. 
 

 
31. Considere os dois agrupamentos abaixo. Eles referem-se, respectivamente, a conceitos utilizados na legislação de direitos 

autorais no Brasil e suas definições. 
 
 

1. Publicação. 
 
 
 
2. Distribuição. 
 
 
3. Comunicação ao público. 
 
 
4. Reprodução. 

a. A cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonogra-
ma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário, por 
meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido. 

 
b. O oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consenti-

mento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo. 
 
c. Ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e 

que não consista na distribuição de exemplares. 
 
d. A colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, 

interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra 
forma de transferência de propriedade ou posse. 

 
 
 A ordenação correta dos conceitos com seus significados é: 

 

(A) 1d, 2c, 3b, 4a. 
 

(B) 1c, 2b, 3a, 4d. 
 

(C) 1a, 2b, 3d, 4c. 
 

(D) 1b, 2d, 3c, 4a. 
 

(E) 1d, 2a, 3c, 4b. 
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32. Na tomada de decisão pela seleção de um documento 
para o acervo, o bibliotecário procurou verificar se o traba-
lho era apresentado em um nível de vocabulário e visual 
compreensível por seu usuário. Nesse caso, ele utilizou o 
critério de 
 

(A) relevância. 

(B) conveniência. 

(C) interesse. 

(D) precisão. 

(E) estilo. 

_________________________________________________________ 
 

33. Um serviço de referência de qualidade se apoia, so-
bretudo, em 
 

(A) ambientes amigáveis e profissionalmente confiáveis. 
 
(B) fontes de informação atualizadas. 
 
(C) compreensão das características psicológicas dos 

usuários. 
 
(D) uma política de comunicação clara e objetiva. 
 
(E) qualidades profissionais, humanas e sociais. 

_________________________________________________________ 
 

34. Considere as informações abaixo. 
 

 I. Têm a intenção de servir a uma população especí-

fica de indivíduos ou grupos. 
 

 II. São sistemas de notificação que permitem a con-
sulta aleatória. 

 

 III. Interagem cooperativamente com outros serviços. 
 

 IV. Os custos são sempre muito baixos. 
 

 São características dos serviços de DSI o que consta 
APENAS em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I e IV. 

(C) II, III e IV. 

(D) I. 

(E) II e IV. 

_________________________________________________________ 
 

35. Atualmente, os estudos de comportamento do usuário são 
regidos por uma abordagem alternativa, cujas bases são: 
o processo de compreensão do que seja “necessidade de 
informação” deve ser analisado sob a perspectiva da 
individualidade do sujeito a ser pesquisado; a informação 
necessária e o tanto de esforço empreendido no acesso 
devem ser contextualizados na situação real onde ela 
emergiu; e o uso da informação deve ser dado e determi-
nado 
 

(A) pela estratégia de busca. 

(B) pelas características do sistema de informação. 

(C) pelo ambiente. 

(D) pelo tema pesquisado. 

(E) pelo próprio indivíduo. 

36. Os principais tipos de vocabulários controlados incluem 
esquemas de classificação bibliográfica, listas de cabeça-
lhos de assuntos e tesauros e 
 
(A) as listas e os tesauros são os únicos que controlam 

sinônimos, distinguem homógrafos e agrupam ter-
mos afins. 

 
(B) nas classificações bibliográficas, o arranjo explícito 

dos termos é alfabético, mas existe uma estrutura 
hierárquica implícita. 

 
(C) todos esses instrumentos procuram apresentar os 

termos tanto alfabética quanto sistematicamente. 
 
(D) nos tesauros, o arranjo alfabético é secundário, na 

forma de um índice que remete para o arranjo prin-
cipal, que é hierárquico. 

 
(E) as classificações bibliográficas não apresentam as 

características próprias aos vocabulários controlados. 
_________________________________________________________ 
 

37. Na indexação de um item que trata de “sindicatos”,  
“associações” e “cooperativas”, o bibliotecário, de uma 
unidade de informação na área do direito do trabalho, 
seleciona os três termos, em vez de preferir o termo 
“organizações de trabalhadores”. A política de indexação 
da unidade segue 
 
(A) alta exaustividade nos assuntos, cujo propósito é 

diminuir as falsas associações entre os termos 
durante a busca. 

 
(B) baixo nível de profundidade na indexação, o que 

resulta em uma baixa precisão na recuperação. 
 
(C) o princípio da especificidade, segundo o qual um 

item deve ser indexado sob o termo mais específico 
que o abranja completamente. 

 
(D) a pré-coordenação, na qual os termos podem ser 

combinados entre si de qualquer forma no momento 
em que se faz a busca. 

 
(E) a indexação por atribuição, em que palavras ou ex-

pressões que ocorrem no documento são selecio-
nadas para representar seu conteúdo temático. 

_________________________________________________________ 
 

38. As linguagens de indexação contam com dispositivos para 
melhorar a indexação, entre os quais: 
 

 I. Indexação ponderada, em que o indexador atribui a 
um termo um valor numérico que reflete sua opinião 
sobre a importância desse termo para indicar o 
assunto de um documento. 

 
 II. Elos entre os termos de indexação, empregados 

para evitar uma relação incorreta entre termos. 
 
 III. Indicadores de função, que são utilizados para evi-

tar falsas associações. 
 

 Está correto o que consta em 
 
(A) II; usados nos casos em que os termos que fazem 

com que um documento seja recuperado não te-
nham relação alguma entre si. 

 
(B) I; quanto mais dominante for o assunto ou mais de-

talhes o documento contiver sobre um assunto, 
maior será o seu peso. 

 
(C) III; é preciso introduzir certa sintaxe na indexação, 

a fim de eliminar possíveis ambiguidades. 
 
(D) I, II e III; tratam-se de dispositivos de precisão 

porque possibilitam um aumento da precisão durante 
uma busca. 

 
(E) I e III; tratam-se de dispositivos de revocação 

porque tendem a melhorar o número de documentos 
recuperados.  
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39. Existe uma série de fatores que influem no desempenho 
de um sistema de recuperação, alguns dos quais atribuí-
veis à indexação. Uma falha de indexação pode ocorrer na 
fase de análise conceitual ou na fase de tradução. As 
falhas de análise conceitual incluem deixar de 
 
(A) empregar os elementos do vocabulário controlado 

da forma como devem ser utilizados. 
 
(B) utilizar o termo mais genérico disponível para repre-

sentar um assunto. 
 
(C) usar um termo que seja adequado para o conteúdo 

temático devido à falta de conhecimento espe-
cializado ou à desatenção. 

 
(D) reconhecer um tópico que seja de interesse poten-

cial para o grupo de usuários atendido. 
 
(E) consultar especialistas e obras de referência que 

ajudem a melhor definir os termos a serem usados 
na indexação. 

_________________________________________________________ 
 

40. Sobre resumos, considere: 
 

 I. É um texto criado pelo resumidor e não uma trans-

crição direta do texto do autor, ainda que inclua 
palavras que ocorram no documento. 

 
 II. Entre os fatores que influem na extensão estão a 

diversidade do conteúdo e o custo. 
 
 III. O informativo descreve de que trata o documento, 

enquanto o indicativo procura sintetizar a substân-
cia do documento, incluindo seus resultados. 

 
 IV. O informativo inclui quais os tipos de resultados al-

cançados no estudo, enquanto o indicativo faz uma 
síntese dos próprios resultados. 

 
 V. O indicativo costuma ser mais longo do que o infor-

mativo, que também é mais difícil de redigir. 
 

 Está correto o que consta APENAS em 
 
(A) II e IV. 

(B) III e IV. 

(C) I e V. 

(D) I e II. 

(E) III e V. 
_________________________________________________________ 
 

41. Entre os símbolos usados para compor as notações da 
Classificação Decimal Universal, o sinal de coordenação 
 

 I. liga o primeiro e o último de uma série de números 
consecutivos. 

 
 II. é usado para formar um assunto composto para o 

qual não existe um número simples na tabela. 
 
 III. é indicado pelo + (mais). 
 
 IV. pode ser observado nos exemplos: 342+343 − Di-

reito público e penal ou (094.4+094.9) − Leis e ju-
risprudência. 

 
 É correto afirmar que 
 

(A) II e III estão corretos; na ordem de arquivamento, 

primeiro vem o número seguido pelo sinal +. 
 
(B) I e IV estão corretos; o sinal + é empregado para 

indicar um assunto amplo ou uma série de conceitos. 
 
(C) I e II estão corretos; o sinal de coordenação é 

representado pela / (barra oblíqua). 
 
(D) todos estão corretos; os símbolos da Tabela am-

pliam o significado de um número. 
 
(E) todos estão incorretos; todos esses aspectos se 

referem ao sinal de extensão. 

42. Ao classificar uma coleção de documentos sobre “penas e 
penalidades no século XV”, os bibliotecários de uma uni-
dade de informação jurídica elaboraram três notações 
diferentes: 

 
 I. 343.24“14” 

 
 II. 343.2“14”4 

 
 III. “14”343.24 

 
 É correto afirmar que 
 

(A) apenas I está correta; como auxiliar dependente, a 

subdivisão de tempo não pode ser invertida nem 
intercalada com o número principal. 

 

(B) apenas I e III estão corretas; como auxiliar inde-
pendente, a subdivisão de tempo pode ser invertida 
com o número principal. 

 
(C) todas estão corretas; como as aspas são bitermi-

nais, permitem tanto a inversão quanto a intercala-
ção com o número principal. 

 

(D) I e III são complementares; a primeira respeita a 
ordem de citação e a terceira, a de arquivamento. 

 

(E) apenas II está incorreta; o recurso de intercalação 
só pode ser empregado quando expressamente indi-
cado pelo sistema. 

_________________________________________________________ 
 

43. Em relação à Classificação Decimal Universal, considere: 
 
 I. Por dispor de um mecanismo poderoso que permite 

a união de uma parte da classificação com qualquer 
outra, pode ser descrita como uma classificação 
facetada. 

 

 II. A flexibilidade é uma de suas características mais 
importantes, pois permite mudanças na ordem de 
citação, acesso múltiplo e grande especificidade. 

 
 III. Um número criado por síntese, utilizando elementos 

extraídos de mais de um lugar das tabelas, é um 
número composto, por exemplo 34:004.73 − direito 
e internet ou 343.97 − sociologia criminal. 

 
 IV. É uma linguagem de informação para indexação e 

recuperação. Apresenta-se na forma de classifica-
ção para ser usada com o objetivo de indexar 
documentos, tanto como entidade física ou como 
representação desta. 

 
 V. As tabelas auxiliares representam a natureza enu-

merativa do sistema, pois contêm as características 
recorrentes dos assuntos. 

 
 Está correto o que consta APENAS em 

 

(A) II e V. 

 

(B) I e III. 

 

(C) I e IV. 

 

(D) III e V. 

 

(E) II e IV.  

Caderno de Prova ’04’, Tipo 001



  

10 TRF3R-An.Jud.-Biblioteconomia-04 

44. O AACR2 especifica três níveis de descrição, que devem 
ser usados da seguinte maneira: 

 
 I. escolhendo um determinado nível de descrição 

para todos os itens catalogados na biblioteca. 
 
 II. estabelecendo diretrizes para o uso de todos os 

três níveis em um catálogo, dependendo do tipo do 
item que está sendo descrito. 

 
 É correto afirmar que  
 

(A) apenas II está correto; para cada tipo de item deve 
corresponder um nível de descrição diferente. 

 
(B) apenas I está correto; a escolha deve ser baseada 

no objetivo do catálogo para o qual a entrada é 
elaborada. 

 
(C) I e II estão corretos; as bibliotecas têm flexibili-

dade para determinar a sua política de catalogação. 
 
(D) I e II estão incorretos; os níveis de descrição de-

vem ser escolhidos no momento da catalogação, 
conforme o material. 

 
(E) apenas I está incorreto; os níveis permitem des-

crever alguns materiais mais detalhadamente do que 
outros. 

_________________________________________________________ 
 

45. Ao catalogar o item Análises de casos julgados pelo Tribu-
nal Regional Federal da 3

a
 Região / Manoel Bandeira, 

editor − São Paulo: Ed. Forense, empregando o AACR2, 
um bibliotecário determinou a seguinte entrada principal: 
 

 Brasil. Tribunal Regional Federal da 3
a
 Região − com en-

trada secundária para o editor. 
 

 A escolha do bibliotecário está 
 
(A) incorreta; coleções de jurisprudência têm entrada 

pela jurisdição do tribunal, neste caso, São Paulo; 
Mato Grosso do Sul. 

 
(B) incorreta; repertórios de um único tribunal não publi-

cados pelo próprio tribunal entram pelo título. 
 
(C) incorreta; coleções de processos publicados sob a 

responsabilidade de um editor entram pelo cabeça-
lho para esse editor. 

 
(D) correta; repertórios de um único tribunal devem ter en-

trada sob o cabeçalho estabelecido para esse tribunal. 
 
(E) correta; coletâneas de citações, digestos e índices 

de repertórios de tribunais entram pelo cabeçalho do 
tribunal. 

_________________________________________________________ 
 

46. O formato MARC, muitas vezes, é considerado complexo 
e trabalhoso, contudo, a sua utilização permite uma recu-
peração da informação mais rápida e confiável, pois se 
trata de um sistema automatizado para dados bibliográ-
ficos. 
 

 A afirmativa está 
 
(A) incorreta; é um método simplificado de catalogação 

descritiva para todos os tipos de materiais e recursos. 
 
(B) incorreta; é um padrão para entrada e manuseio de 

informações bibliográficas em computador. 
 
(C) correta; apresenta flexibilidade para a produção de 

diferentes aplicativos, além de catálogos. 
 
(D) correta; ajusta uma série de recursos tecnológicos à 

catalogação tradicional. 
 
(E) correta; permite a portabilidade e a integridade dos 

dados na migração de um sistema para outro. 

47. Após ter feito uma pesquisa em uma base de dados, um 
usuário obteve as informações estatísticas que procurava, 
sem precisar recorrer a outros recursos. Neste caso, o 
usuário consultou uma base de dados de 
 
(A) multimídia, que inclui diferentes tipos de textos, nú-

meros, tabelas, figuras e gráficos. 
 
(B) referências, que oferece dados numéricos de vários 

tipos, inclusive dados de cadastros. 
 
(C) registros, que compreende informações acerca de 

determinada área de assunto. 
 
(D) inventário, que consiste de coleções de dados sobre 

as atividades de uma organização. 
 
(E) fontes, que contém os dados originais e constitui um 

tipo de documento eletrônico. 
_________________________________________________________ 
 

48. Um advogado deseja ter acesso a todos os acórdãos pro-
feridos pelo Tribunal Regional Federal da 3

a
 Região a res-

peito de “desaposentação”. Para tanto, ele deve acessar o 
site do TRF3 e consultar a base de dados 
 
(A) de jurisprudência. 
(B) da biblioteca. 
(C) de informações processuais. 
(D) de instruções normativas. 
(E) da Revista do TRF3. 

_________________________________________________________ 
 

49. O objetivo do controle bibliográfico é garantir acessibilida-
de bibliográfica e física de documentos. Nesse sentido, o 
controle da informação jurídica interpretativa realiza tal 
objetivo de maneira abrangente por meio 
 
(A) do Sistema de Legislação Informatizada da Câmara 

dos Deputados. 
 
(B) da Bibliografia Brasileira de Direito do Senado 

Federal. 
 
(C) da Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso 

Nacional. 
 
(D) da Jurisprudência Unificada do Conselho da Justiça 

Federal. 
 
(E) do Diário de Justiça do Poder Judiciário da União. 

_________________________________________________________ 
 

50. Um juiz solicitou a uma biblioteca jurídica uma resenha 
sobre o último livro de um eminente jurista. O bibliotecário 
localizou a resenha desejada em um blog de direito e a 
entregou ao juiz. Mais tarde, o juiz observou que o 
documento obtido na internet havia sido escrito por um 
estudante. 

 
 A informação recuperada 

 
(A) não é confiável, porque o autor não é reconhecido 

em sua área de atuação. 
 
(B) é inconstante, uma vez que a probabilidade de o 

blog mudar de URL é alta. 
 
(C) não tem permanência, pois seu conteúdo pode ser 

modificado com o tempo. 
 
(D) é inválida, considerando sua utilidade em relação 

aos propósitos do usuário. 
 
(E) não tem consistência, visto que a fonte consultada é 

informal e inadequada. 
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ESTUDO DE CASO 

Instruções Gerais: 
Conforme Edital publicado, Capítulo VIII, item 7, será atribuída nota ZERO à Prova de Estudo de Caso que, no Caderno de Respostas Definitivo: 

a) for assinada fora do local apropriado; 

b) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; 

c) for escrita à lápis, em parte ou em sua totalidade; 

d) estiver em branco; 

e) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 

A Prova de Estudo de Caso terá caráter eliminatório e classificatório. Cada uma das questões será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 

considerando-se habilitado o candidato que tiver obtido, no conjunto das duas questões, média igual ou superior a 60 (sessenta). 

Deverão ser rigorosamente observados os limites de linhas do Caderno de Respostas Definitivo. 

Em hipótese alguma será considerada pela Banca Examinadora a redação escrita neste rascunho. 

Redija seu texto final no Caderno de Respostas Definitivo do Estudo de Caso. 
 
 
QUESTÃO 1 
Suponha que uma biblioteca está enfrentando, nos últimos tempos, problemas quanto à frequência do público, que vem diminuindo 
ano a ano. Preocupada com esse declínio de interesse, o gerente da unidade de informação decide desenvolver, emergencialmente, 
uma série de atividades de promoção da biblioteca junto ao público. Nesse sentido, a primeira decisão que ele deve enfrentar diz 
respeito ao desenvolvimento de atividades de promoção tradicionais e aquelas realizadas na Internet. Considerando essa situação, 
responda:  
a. Quais as vantagens da promoção realizada na Internet? Apresente e comente brevemente cada uma delas.  
b. Que recursos promocionais podem ser utilizados nas ações de promoção realizadas na Internet? Apresente, exemplifique e 

comente os eventuais benefícios de, pelo menos, três deles.   
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QUESTÃO 2 
O software utilizado por uma biblioteca jurídica nos últimos dez anos precisa ser substituído, pois não atende mais as necessidades 
de serviços e usuários. Para tanto, uma equipe é formada com o objetivo de orientar o processo de aquisição de um novo sistema de 
automação, processo este que deve incluir a avaliação de softwares baseada em requisitos funcionais e tecnológicos. Como membro 
da equipe, indique as principais áreas de atividades da biblioteca e descreva, pelo menos, 3 (três) requisitos obrigatórios para cada 
uma dessas áreas e, pelo menos, 3 (três) requisitos tecnológicos que o novo software deve contemplar. 
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