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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca dos sistemas documentários de uma biblioteca, julgue os

itens a seguir.

61 A criação dos tesauros e dos vocabulários controlados constitui

um esforço adicional na racionalização (categorização) da

produção de informação, tendo por finalidade a preservação do

documento.

62 Existem padrões universalmente aceitos para a estruturação ou

arquitetura de dados e informações nos registros documentais,

entre eles incluem-se o padrão MARC e seus derivados,

USMARC, UNIMARC, MARC 21, MARC Authoririty e

OCLC.

63 O método booleano também é afetado pela existência de

termos polissêmicos, ambíguos ou imprecisos, assim como

ocorre com os demais métodos de recuperação de dados

fundamentados na coincidência entre termos procurados e

termos na base.

64 O processo de busca da informação deve ocorrer a partir de um

instrumento estruturado e ordenado de tal forma que possibilite

verificar se o critério de busca do usuário encontra um ponto

de acesso equivalente que lhe permita chegar à referência de

algum documento e, a partir dela, ao próprio documento.

65 Ranganathan, bibliotecário indiano, recomendou que houvesse

uma extrapolação do termo livro para o termo documento ao

afirmar que o serviço eficiente, rápido, preciso e exaustivo de

fornecimento de microideias em nascimento aos especialistas,

exigido pela pressão social de hoje, denomina-se serviço de

documentação.

Com relação à aplicação prática de princípios e normas para a

criação, para a organização e para a administração de bibliotecas

— um dos primeiros conceitos de biblioteconomia emitidos pela

ALA (American Library Association) — e, ainda, relativamente à

ciência da informação, que sofreu grandes influências da

documentação e da recuperação da informação, julgue os itens

seguintes.

66 Os textos convencionais superam a sua linearidade e se tornam

hipertextuais por meio de links explícitos e de links implícitos,

a exemplo da websemântica. Nesse sentido, a representação

semântica dos documentos pode ser feita durante o processo de

autoria, e não apenas depois da publicação do documento.

67 De acordo com a segunda lei de Ranganathan, o

desenvolvimento das bibliotecas não necessita ser planejado

sistematicamente para ficar em consonância com as mudanças

sociais e tecnológicas.

68 Na representação documentária, diversas ações são realizadas

para que a representação textual sirva como suporte para a

elaboração de resumos, índices e demais produtos

informacionais.

No que se refere à realização de serviços de normalização de obras
e relatórios institucionais, bem como à disponibilização desses
serviços em linha, julgue os próximos itens.

69 Os processos de pesquisa possuem mecanismos divididos,
classicamente, em diretórios ou catálogos, programas ou robôs
de busca, sistemas híbridos e metabuscadores.

70 Ontologias servem para definir categorias para os elementos
que existem em um mesmo domínio, mas não define as regras
de combinação entre seus termos e seus relacionamentos.

71 Para viabilizar o processo de recuperação da informação, é
necessário que as obras contenham resumos sobre os temas
tratados. Esses resumos, por sua vez, devem ser organizados
em tópicos e devem apresentar a indicação do tipo de
documento que representa.

72 Para se referenciar o capítulo de um livro, a entrada deve ser
feita pelo nome do autor do capítulo com a indicação do nome
da obra precedida de “In:”.

73 O sumário antecede a lista de siglas e abreviaturas.

Considerando a organização do catálogo em linha e as regras de
catalogação vigente, julgue os itens subsequentes.

74 No que se refere à indicação de responsabilidade com uso do
AACR2 (Anglo-American Cataloging Rules, 2nd Edition),
nome de responsável, nome de pessoa ou nome de entidade
que integre o título principal da obra deverá ser repetido na
indicação de responsabilidade.

75 O objetivo prioritário das ISBDs (International Standard

Bibliographic Description) é estabelecer orientações para uma
catalogação descritiva mundialmente uniforme para facilitar a
permuta internacional de registros bibliográficos.

76 O material adicional refere-se a um tipo de material publicado
com uma obra para ser utilizado juntamente com ela.
O material adicional pode ser catalogado separado, como
qualquer obra avulsa.

Com relação aos catálogos OPAC (Online Public Access Catalog),
julgue os itens que se seguem.

77 O Formato MARC 21 agrega formatos destinados a dados
bibliográficos, dados de autoridade, para holdings, para dados
de classificação e para informações de comunidade.

78 As ciências da computação e a arquitetura de dados em bancos
informacionais são determinantes para o desenvolvimento de
uma nova concepção de descrição documental.

79 O modelo FRBR é composto por nove entidades, divididas em
três grupos. O primeiro grupo compreende esforços
intelectuais ou artísticos descritos nos registros bibliográficos;
o segundo grupo compreende as entidades responsáveis pelo
conteúdo intelectual ou artístico contidas nas entidades do
primeiro grupo; e o terceiro grupo compreende um conjunto
adicional de entidades que servem como assuntos para os
esforços intelectuais ou artísticos.

80 O acesso a dados por meio dos catálogos OPAC permite que
os usuários recuperem informações mediante buscas cruzadas
em diversos índices, como, por exemplo, autor, título, assunto
e data.
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Acerca da Classificação Decimal de Direito, de Doris de Queiroz

Carvalho, julgue os itens a seguir.

81 De acordo com a Classificação Decimal de Direito, o direito

autoral é tratado no âmbito do direito comercial.

82 Direito canônico e eclesiástico foram excluídos da 4ª edição da

Classificação Decimal de Direito.

83 Direito privado abrange direito civil, direito administrativo,

direito comercial, direito internacional privado, direito do

consumidor e direito do trabalho.

84 Divisões de forma, de acordo com a Classificação Decimal de

Direito, são adotadas para agrupar, dentro de uma classe geral

ou subdivisão, o material bibliográfico que apresenta certas

características especiais na forma com que o assunto é tratado. 

85 A Classificação Decimal de Direito surgiu da necessidade de

detalhamento da classe 34 da Classificação Decimal Universal.

Julgue os próximos itens, relativos às funções e aos tipos de

catálogos.

86 Catálogo decisório, topográfico e de autoridade são exemplos

de catálogos que servem ao público.

87 O catálogo deve ser um instrumento efetivo e eficiente que

permita ao usuário identificar um recurso bibliográfico ou

agente, ou seja, escolher um recurso que esteja de acordo com

as necessidades do usuário no que diz respeito, por exemplo,

ao meio, conteúdo e suporte, ou rejeitar um recurso não

apropriado às necessidades do usuário.

88 A navegação em um catálogo pressupõe a possibilidade de

apresentação de relações entre obras, expressões,

manifestações, itens, pessoas, famílias, entidades coletivas,

conceitos, objetos, eventos e lugares.

89 Funções de catálogos de bibliotecas convencionais são úteis

em bibliotecas digitais.

90 O catálogo classificado ou sistemático possui uma relação

direta com o sistema de classificação adotado na biblioteca,

sendo, por essa razão, amplamente utilizado.

91 As funções e os objetivos do catálogo, na perspectiva de

Cutter, estão centrados na relação acervo/leitor, e não

catálogo/acervo.

No que concerne à organização e à administração de bibliotecas,

julgue os itens subsequentes.

92 Uma rede é um tipo de estrutura organizacional.

93 Uma estrutura organizacional matricial é apropriada para

bibliotecas que precisam ganhar os benefícios divisionais e

manter a especialidade técnica das unidades funcionais.

94 Uma das vantagens da estrutura organizacional funcional é a

centralização do processo de tomada de decisão.

95 Comunicação, liderança e motivação constituem aspectos da

função administrativa controle.

Com relação a redes, sistemas de informação e bibliotecas digitais,

julgue os seguintes itens.

96 Hierarquia e centralização são características das redes de

informação.

97 Uma biblioteca digital deve possuir componentes básicos como

tecnologia, dados e informação, procedimentos e pessoas.

Sendo assim, a Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso

Nacional (RVBI) é considerada uma biblioteca digital.

98 Drupal, DSpace, Greenstone, Joomla são ferramentas

utilizadas para a construção de bibliotecas digitais.

99 A oferta de serviço de referência virtual é uma das

funcionalidades imprescindíveis às ferramentas para a

construção de bibliotecas digitais.

100 Redes de informação são esquemas institucionais de caráter

cooperativo criados com a finalidade de organizar e facilitar o

acesso e o uso da informação com um menor custo.

A respeito da editoração de periódicos, julgue os itens subsecutivos.

101 O ISSN (International Standard Serial Number) é um código

obrigatório atribuído às publicações seriadas.

102 Para que a avaliação de um artigo científico seja considerada

por pares, ela deve ser feita em sistema de regime duplo-cego.

103 No processo editorial, cabe ao leitor de prova conferir as

composições e erros de formatação.

104 O CrossRef utiliza tecnologias colaborativas para permitir

acesso aos conteúdos por meio de referências cruzadas por

links.

Com relação ao Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas

(SEER), julgue os próximos itens.

105 O SEER é uma versão gratuita para o software proprietário

OJS (Open Journal System).

106 Entre as funções do editor gerente incluem-se a determinação

das funções gerenciais e o ajustamento das configurações do

periódico.

107 O preenchimento do campo de indexação é feito pelo próprio

autor que submete o arquivo ao sistema para avaliação.

108 Cabe ao administrador do sistema SEER criar a revista,

configurar o portal, bem como designar os avaliadores para os

artigos submetidos.

109 O sistema de submissão veta ao autor o acesso à avaliação do

seu trabalho.
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Julgue os próximos itens acerca do sistema LEXML Brasil.

110 O XML é uma linguagem de programação que facilita a tarefa

do computador de um sistema.

111 Ao se realizar a busca por legis? no portal LEXML, serão

apresentados como resultado todas as variações a partir de

legis.

112 O sistema LEXML garante a permanência do acesso ao

documento legislativo e jurídico no portal especializado.

113 No processo de identificação, atribui-se um URN (Uniform

Resource Name) para cada esfera administrativa e para cada

um dos Poderes da República.

No que se refere ao Sistema Integrado de Normas Jurídicas do

Distrito Federal (SINJ/DF), julgue os itens subsequentes.

114 O SINJ/DF permite ao público em geral a consulta aos

principais atos referentes à legislação federal e do DF.

115 Para o funcionamento do SINJ/DF, é necessária uma

coordenação unificada do sistema, bem como a centralização

na coleta e processamento de dados.

116 As diretrizes e procedimentos das políticas de indexação do

SINJ/DF são elaborados pelo subcomitê de padronização.

Julgue os itens que se seguem, relativos à gestão da informação e do

conhecimento.

117 A informação organizacional resulta das interpretações

cognitiva e afetiva de um determinado grupo de indivíduos.

118 O sistema de gestão do conhecimento possui forte relação com

a cultura organizacional.

Julgue os itens subsecutivos no que se refere à ética profissional.

119 A confidencialidade é um dos princípios da relação entre o

profissional bibliotecário e os usuários do serviço de

informação, de maneira que os profissionais devem tomar

medidas que assegurem que os dados não sejam

compartilhados fora do processo original.

120 Conforme a lei de propriedade intelectual, a atribuição de

proteção a uma obra depende de registro por parte do autor.

A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue os itens a

seguir.

121 Dispor sobre a organização da administração federal é

atribuição privativa do presidente da República, que somente

poderá ser exercida pelo próprio ou, durante seus

impedimentos, por quem o substituir na presidência, vedada a

delegação.

122 Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da

República, apreciar os atos de concessão e renovação de

concessão de emissoras de rádio e televisão, sendo essa

atuação conjunta exemplo prático da aplicação da doutrina dos

freios e contrapesos.

123 O veto do presidente da República a projeto de lei será

apreciado em sessão unicameral, somente podendo ser

rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos congressistas.

124 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, os

responsáveis pelo controle interno dos três poderes da União

devem comunicá-la ao TCU, sob pena de responsabilização

solidária com o infrator.

Com relação às finanças públicas e ao sistema tributário nacional,

julgue os itens subsequentes.

125 Cabem ao Banco Central a emissão de moeda, a função de

depositário das disponibilidades de caixa da União e a

atribuição de conceder empréstimos ao Tesouro Nacional.

126 O princípio da anterioridade tributária é cláusula pétrea, por

constituir garantia individual de que a lei que criar, aumentar

ou extinguir tributo somente pode ser aplicada no exercício

financeiro seguinte à sua publicação.

127 A imunidade tributária recíproca entre as pessoas políticas

abrange apenas os impostos.

Acerca da organização político-administrativa do Estado Federal

brasileiro e da administração pública, julgue os seguintes itens.

128 O presidente da República pode dispor, mediante decreto

autônomo, acerca da organização e do funcionamento da

administração federal, vedados o aumento de despesa e a

criação ou extinção de órgãos públicos.

129 A autonomia dos estados-membros caracteriza-se pela sua

capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno

e autoadministração, ao passo que a soberania da União

manifesta-se em todos esses elementos e, ainda, no que

concerne à personalidade internacional.

130 É vedado à LODF definir os crimes de responsabilidade do

governador.
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Considere que, durante uma fiscalização, fiscais do DF tenham

encontrado alimentos com prazo de validade expirado na geladeira

de um restaurante. Diante da ocorrência, lavraram auto de infração,

aplicaram multa e apreenderam esses alimentos. Com base na

situação hipotética apresentada, julgue os itens subsecutivos.

131 A aplicação de multa ao estabelecimento comercial decorre do

poder disciplinar da administração pública.

132 Diante do risco à saúde da população, as mercadorias com

prazo de validade expirado poderão ser imediatamente

apreendidas, mesmo antes da abertura de processo

administrativo e sem prévio contraditório do proprietário do

estabelecimento.

133 Se a aplicação da multa for indevida, a administração tem o

poder de anulá-la, de ofício, independentemente de provocação

do interessado.

Acerca do regime jurídico administrativo, julgue os próximos itens.

134 Os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo

e pelo Poder Judiciário submetem-se ao regime jurídico

administrativo.

135 Em razão do princípio da legalidade, a administração pública

está impedida de tomar decisões fundamentadas nos costumes.

136 O princípio da supremacia do interesse público sobre o

interesse privado é um dos pilares do regime jurídico

administrativo e autoriza a administração pública a impor,

mesmo sem previsão no ordenamento jurídico, restrições aos

direitos dos particulares em caso de conflito com os interesses

de toda a coletividade.

Suponha que um servidor público fiscal de obras do DF, no intuito

de prejudicar o governo, tenha determinado o embargo de uma obra

de canalização de águas pluviais, sem que houvesse nenhuma

irregularidade. Em razão da paralisação, houve atraso na conclusão

da obra, o que causou muitos prejuízos à população. Com base

nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

137 A ausência de advogado para auxiliar o servidor em sua defesa

não é causa de nulidade do processo administrativo disciplinar.

138 O ato de embargo da obra atenta contra os princípios da

legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

139 A autoridade competente do órgão de fiscalização tem a

prerrogativa discricionária de instaurar processo administrativo

para apurar a infração cometida pelo servidor.

140 Uma vez instaurado o processo administrativo disciplinar para

apuração da infração, o servidor poderá ser afastado de suas

funções, por até sessenta dias, sem direito à remuneração do

cargo.

Com base nas disposições da Lei n.º 8.429/1992 e da Lei

n.º 9.784/1999, julgue os itens a seguir. 

141 Nos processos administrativos, as intimações serão nulas

quando feitas sem observância das prescrições legais, no

entanto o comparecimento do administrado supre sua falta ou

sua irregularidade.

142 A legitimidade ativa para propor a ação de improbidade

administrativa é sempre da pessoa jurídica que foi vítima do

ato de improbidade, cabendo ao Ministério Público intervir na

demanda apenas na condição de fiscal da lei.

Com relação ao regime diferenciado de contratações e à disciplina

legal sobre o pregão, julgue os itens subsequentes.

143 Entre outras proibições, veda-se, no pregão, a exigência

de garantia de proposta bem como a exigência da aquisição do

edital pelos licitantes como condição para participação no

certame.

144 Afora a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de

2016, o regime diferenciado de contratações aplica-se a obras

e a serviços voltados à construção, à ampliação e à reforma de

estabelecimentos penais e de unidades de atendimento

socioeducativo, entre outras.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os

itens que se seguem.

145 O Poder Legislativo exerce controle financeiro sobre o Poder

Executivo, sobre o Poder Judiciário e sobre a sua própria

administração.

146 O controle judicial dos atos da administração ocorre depois

que eles são produzidos e ingressam no mundo jurídico, não

existindo margem, no ordenamento jurídico brasileiro, para

que tal controle se dê a priori.

Julgue os itens a seguir, relativos à responsabilidade civil do

Estado, aos serviços públicos e às organizações da sociedade civil

de interesse público.

147 Nos termos da Lei n.º 8.987/1995, que dispõe sobre o regime

de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,

diferentemente da concessão, a permissão de serviços públicos

tem a natureza de ato administrativo unilateral e precário, e não

a de negócio bilateral que se formaliza mediante contrato. 

148 De acordo com o princípio da continuidade, os serviços

públicos, compulsórios ou facultativos, devem ser prestados de

forma contínua, não podendo ser interrompidos mesmo em

casos de inadimplemento do usuário.

149 Tanto o dano moral quanto o dano material são passíveis de

gerar a responsabilidade civil do Estado.

150 Compete ao Ministério da Justiça expedir certificado às

entidades interessadas em obter qualificação como organização

da sociedade civil de interesse público.
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