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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

Controle bibliográfico pode ser definido como um conjunto de 
estratégias e técnicas utilizadas para tornar acessível aos 
cidadãos o conjunto do conhecimento universal. Para tanto 
busca a ordenação das fontes para fins de sua recuperação do 
modo eficiente. Aponte na relação abaixo o instrumento do 
Controle Bibliográfico: 
 

A) Bibliometria; 
B) Infometria; 
C) ISBN; 
D) Mecanismos de Indexação e Busca em Documentos XML; 
E) Sistemas de Recuperação da Informação (SRI) 
 

 
 
 
O Instituto Internacional de Bibliografia, fundado em 1895, por 
Paul Otlet e Henri La Fontaine tinha por objetivo (s): 
1. A criação da Biblioteca Universal;  
2. Representar o acervo bibliográfico Europeu e Norte-

Americano em um catálogo universal; 
3. Fundar L'École Nationale des Chartes na cidade de 

Bruxelas; 
4. Fundar uma escola de Controle Bibliográfico; 
5. Organizar fontes de informação científica produzidas em 

distintas formas e origens com fins de recuperação 
universal. 

 

Estão corretos 
 

A) 2, 4 e 5, apenas. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4 e 5, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 1, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
O termo Bibliografia Nacional diz respeito a: 
 
1. Bibliografia que não aceita em seu registro autores com 

nomes estrangeiros; 
2. Bibliografia de variada natureza, produzida por 

bibliotecários nacionais ou não, porém sob a 
responsabilidade de uma Biblioteca Nacional; 

3. Reunião corrente de registros bibliográficos da produção 
editorial de um país; 

4. Bibliografia de uma determinada nação com base nos 
registros do Depósito Legal; 

5. Qualquer bibliografia produzida no território nacional. 
 
Estão corretas 
 
A) 2, 4 e 5, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 4 e 5, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 1, 4 e 5, apenas. 
 

 
 
 
A Lei n.º9.610/98, trata da Proteção dos Direitos Autorais 
define o conceito de obra intelectual, objeto de sua proteção. 
Dentre os itens que se enquadram na proteção da referida Lei 
está (ão): 

 
A) Sistemas, métodos, Idéias, projetos; 
B) Calendários, agendas, cadastros ou legendas; 
C) Programas de computador; 
D) Os nomes e títulos isolados; 
E) Aproveitamento industrial ou comercial de idéias contidas 

nas obras. 
 
 
 
 
A preservação de documentos e a conservação preventiva 
constituem políticas institucionais dirigidas à preservação e à 
conservação dos suportes de informação. Consideram-se boas 
práticas desta política: 
 

A) Isolamento da coleção para evitar o manuseio 
desnecessário das obras, sua possível contaminação e/ou 
destruição; 

B) Aplicação regular de pesticidas nas obras para evitar a 
infestação de agentes biodegradadores; 

C) Uso apenas de pesticidas autorizados pelo Ministério do 
Meio Ambiente nas obras para evitar a infestação de 
agentes biodegradadores; 

D) Desenvolvimento de rotinas permanentes de avaliação do 
ambiente físico onde estão armazenadas coleções buscando 
identificar ocorrências de agentes degradadores químicos e 
biológicos; 

E) Descarte regular de obras contaminadas parcial ou 
totalmente. 

 

 
 
 
O uso crescente de recursos de Tecnologia da Informação (TI) 
em bibliotecas e serviços de informação vem exigindo dos 
administradores a adoção de políticas modernas de salvaguarda. 
Aponte a opção incorreta com respeito ao conceito de 
preservação digital: 
 

A) Qualquer estratégia de segurança de dados contra invasores 
(hacker) não autorizados; 

B) Estratégias de preservação de registros do Conhecimento 
em meio digital; 

C) Conservação preventiva de suportes de dados digitais; 
D) Preocupação com a conservação de Software e Sistemas 

para garantir que os dados gerados ou acessibilizados via 
estes instrumentos estejam funcionais para gerações 
vindouras; 

E) Uso de metadados que contenham informações técnicas e 
administrativas sobre ações de preservação, sobre 
segurança de autenticidade de recursos digitais ao longo do 
tempo, registros sobre gestão de coleções e de direitos e 
informações acerca dos próprios metadados. 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 04

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06



 
Prefeitura Municipal dos Barreiros 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                                         Cargo: Bibliotecário / Nível Superior 

Página 2/10  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 

Considerando o Modelo Sistêmico de Evans, aponte entre as 
atividades abaixo, aquela que não pertence ao processo de 
tomada de decisões. 
 

A) Planejamento e elaboração de políticas; 
B) Seleção; 
C) Aquisição; 
D) Devolução; 
E) Desbastamento de coleções; 
 
 
 
 
A Aquisição pode ser definida como o conjunto de rotinas 
bibliotecárias que implementa as decisões do planejamento e 
seleção. Identifique a seqüência que define as atividades da 
aquisição: 
 
A) Identificação, aquisição e incorporação de coleções 

doadas; 
B) Planejamento, entradas, processamento técnico; 
C) Compra, doação, permuta de documentos e controle 

patrimonial; 
D) Identificação, localização de produtos e obtenção para 

acervo; 
E) Controle de gastos e prestação de contas 
 
 
 
 
Identifique entre as alternativas abaixo, a que não pertence ao 
objeto do processo de avaliação de coleções:  
 

A) Levantar dados sobre o uso da coleção; 
B) Obter subsídios para planejamento da coleção; 
C) Consertar possíveis impropriedades detectadas no 

desenvolvimento da coleção; 
D) Produzir dados estatísticos sobre o roubo de livros; 
E) Produzir dados para ampliar o orçamento da biblioteca. 
 

 
 
Quanto ao tratamento da informação nos sistemas de 
informação e recuperação da informação é correto afirmar: 
 
A)  O tratamento e recuperação da informação diz respeito a 

função de descrever as características físicas e temáticas o 
conteúdo de documentos em diferentes tipos de suporte: 
textual, audiovisual, imagético. 

B) As representações documentais (fichas de catálogo, 
referências bibliográficas, resumos, termos de indexação 
etc) são produtos do tratamento da informação;  

C) As representações documentais agilizam a manipulação 
dos sistemas de recuperação da informação e a avaliação 
do usuário quanto à relevância que o documento integral 
possa ter para as suas necessidades de informação. 

D) A criação e ou manutenção de linguagens de indexação e 
os códigos de catalogação não são atividades pertinentes ao 
tratamento e recuperação da informação; 

E) O tratamento da informação pode variar de acordo com o 
nível de detalhamento desejado num determinado sistema 
ou de acordo com o instrumental utilizado.  

 
 
 
O sistema operacional desempenha rotinas essenciais para o 
funcionamento do computador. Reúne programas que 
coordenam processos, aloca recursos e gera facilidades para o 
usuário. Está sob a direção do sistema operacional: 
 
A) Gerenciamento de memória; 
B) Planilha eletrônica; 
C) Administração dos dados (leitura e gravação, controle de 

formatos etc.); 
D) Acionamento dos dispositivos (comunicação com 

impressoras, modens e outros periféricos); 
E) Execução de utilitários (cópias de arquivos, organização de 

diretórios, etc.) 
 
 
 
 
Editores de texto Word é o software desenvolvido pela 
Microsoft para manipulação de arquivos textuais. Sobre esse 
software é correto  afirmar 
 
A) Programa de computador desenhado para manipulação de 

arquivos do tipo American Standard Code for Information 
Interchange – ASCII; 

B) Programa interativo que permite que o usuário insira, 
atualize, delete e armazene informação textual no 
computador; 

C) Programa que se utiliza de código numérico para 
representar caracteres em computadores e dispositivos de 
armazenamento eletrônico de dados; 

D) Programa que se serve exclusivamente de texto planos 
como recurso de formatação. 

E) São extensões aceitas pelo editor de texto Word: TXT, 
RTF, DOC; 

 
 
 
 
A Internet é um conglomerado de redes interligadas que 
conectam pessoas em nível mundial através de computadores 
interligados por protocolo que viabiliza o acesso a informações 
e transferência de dados. Aponte o nome do protocolo que 
permite estas ações: 
 
A) File Transfer Protocol (FTP); 
B) Real Time Protocol – RTP; 
C) Hypertext Transfer Protocol (http); 
D) HyperText Markup Language (HTML); 
E) Standard Generalized Markup Language (SGML) 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 11
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O termo hipertexto foi cunhado em 1965 por Ted Nelson, 
pioneiro da tecnologia da informação. Sobre hipertexto é 
incorreto afirmar que é: 

 
A) Texto base que permite a interconexão de outros textos e 

outros contextos; 
B) Texto que permite o acesso mútuo através de links; 
C) Sistema para a visualização e armazenamento de 

informação que funciona através de ordenação linear, 
ordenado alfabética ou numericamente; 

D) Sistema para a visualização e armazenamento de 
informação cujos documentos contêm referências internas 
para outros documentos; 

E) Sistema para a visualização e armazenamento de 
informação, aparelhados com hiper-links possuem a função 
de conectar segmentos textuais e a construção de sentido 
expandido a partir de um texto principal; 

 
 
 

As transformações que ocorreram no final do século XX 
exigiram das organizações grandes investimentos em 
Tecnologia da Informação como forma de gerar eficiência e 
competitividade. Neste contexto as Bibliotecas e serviços de 
informação adotaram sistemas que possuem funções próprias 
destes serviços. São funções de Softwares de bibliotecas:  
 

A) Processamento técnico; Intercâmbio de informações 
bibliográficas; importação e exportação de dados;  

B) Aquisição; Pesquisa; Circulação; 
C) Visualização e impressão de relatórios administrativos e 

Segurança de dados.  
D) Controle de periódicos; Gestão de procedimentos de 

assinatura e indexação de artigos. 
E) Construção e gestão de publicação periódica eletrônica; 

ações essenciais à automação das atividades de editoração 
de periódicos científicos. 

 
 
 
Micro ISIS é a denominação genérica utilizada para designar o 
conjunto de softwares da família ISIS, desenvolvidas pela 
UNESCO para o tratamento genérico de informações. Sobe 
Micro ISIS é incorreto afirmar: 
 

A) Os módulos do usuário do Micro ISIS contém: Entrada de 
Dados, Recuperação de Informação, Ordenação e 
Impressão e Arquivo Invertido; 

B) Os módulos de programação do Micro ISIS contém: 
Definição de Base de Dados, Segurança / Restauração, 
Utilitários do Sistema e Programação Avançada; 

C) O Micro ISIS não permite opção de Backup. 
D) Os comandos ou a linguagem de pesquisa do Micro ISIS 

são baseados em álgebra booleana; 
E) "ANY" é um recurso que o Micro ISIS oferece para 

consultas sobre um conjunto de termos tais como: nomes 
de países assuntos relacionados ou outros conjuntos que se 
deseja criar.  

 
 

 
 
 
Sobre os aspectos teóricos do AACR2 assinale a alternativa 
correta: 
 
A) Em relação aos exemplos, os tradutores do AACR2 

decidiram substituir os exemplos do código e acrescentar 
outros extraídos de material originário do Brasil. 

B) Em relação ao uso de abreviaturas, algumas de emprego 
comum entre nós foram acrescentadas à lista geral do 
Apêndice B, precedidas de ponto. 

C) Em relação à metodologia adotada, a tradução dos 12 
capítulos que compreendem a Parte I, de seus apêndices e 
Índices, foi realizada individualmente ou por duas ou mais 
pessoas. 

D) Em relação a notas de tradução, não foram acrescentadas 
mesmo quando foi considerado esclarecer casos 
específicos aplicáveis à língua portuguesa e/ou ao Brasil.  

E) Em relação ao estilo adotado, a característica transnacional 
do AACR2 constituiu o fator preponderante para o 
procedimento da tradução. 

 
 
 
 
Sobre a área do título e indicação de responsabilidade do 
AACR2, assinale a alternativa correta: 
 
A) Se o título principal aparecer na fonte principal de 

informação com os sinais de pontuação ... (reticências) ou [ 
] (colchetes), substitua-os por – (travessão) e { } (chaves), 
respectivamente. 

B) Registre, como título equivalente, um título original que 
aparecer na fonte principal de informação em língua igual 
do título principal. 

C) Um título alternativo faz parte do título principal e deve-se 
colocar vírgula depois da primeira parte do título e da 
palavra ou (ou equivalente) e inicie com letra minúscula a 
primeira palavra do título alternativo. 

D) Registre como uma única indicação de responsabilidade, 
duas ou mais pessoas ou entidades mencionadas, 
exercendo ou não a mesma função. 

E) Se nenhuma indicação de responsabilidade aparecer com 
destaque no item, construa uma extraída do conteúdo do 
item. 

 
 
 
A Classificação Decimal Universal (CDU) é uma classificação 
numérica ordenada pelo princípio dos números decimais. 
Assinale a alternativa correta sobre a CDU: 
 
A) Abrange alguns campos do conhecimento humano. 
B) Utiliza-se exclusivamente da notação numérica. 
C) Possui um sistema de tabelas auxiliares. 
D) Permite limitada subdivisão das subclasses. 
E) Tem a possibilidade de classificar apenas alguns níveis de 

divisão. 
 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19
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Existem símbolos ou sinais indicadores das tabelas auxiliares 
da CDU. “: :” Dois pontos duplos significa: 
 
A) Sinal que reúne assuntos consecutivos 
B) Sinal para fixar a ordem de assuntos 
C) Sinal de relação 
D) Sinal de conceitos subordinados 
E) Sinal de síntese 
 
 
 
 
Sobre as relações conceituais de tesauro, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) USE – Relações hierárquicas 
B) TG - Relações de equivalência 
C) TEP – Relações relacionadas 
D) TR - Relações funcionais 
E) TE - Relações partitivas 
 
 
 
 
Segundo Lancaster, A indexação de assuntos e a redação de 
resumos são atividades intimamente relacionadas, uma vez que 
ambas implicam a preparação de uma representação do 
conteúdo temático dos documentos. Assinale a alternativa 
correta: 
 
A) A análise conceitual implica decidir do que trata um 

documento, isto é, qual o seu assunto. 
B) A mesma publicação deve ser indexada de maneira igual 

em diferentes centros de informação, se os grupos de 
usuários estiverem interessados nesse documento por 
diferentes razões. 

C) Existe um conjunto correto de termos de indexação para 
documentos. 

D) O indexador não deve formular várias perguntas acerca de 
um documento. 

E) Os indexadores necessitam saber apenas dos princípios de 
indexação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A utilização de recursos tecnológicos acabou por consolidar 
definitivamente o papel dos instrumentos digitais nos serviços 
de disseminação da informação. Os metadados se configuram 
como importante instrumental para a gestão do conhecimento. 
Aponte a definição correta para metadados:  
 
A) Banco de dados; 
B) Bases de dados; 
C) Dados sobre dados; 
D) Instrumento de revocação para dados 
E) O mesmo que XML 
 
 
 
 
Relacione as colunas de acordo com as definições relativas às 
notas de referência. 
 
1. Utilizada após o nome do autor, para referir-se a uma obra 

anteriormente citada, com intercalação de outras, com 
paginação diferente. 

2. Utilizada para referir-se à mesma página de uma obra já 
citada. 

3. Utilizada quando o mesmo autor e obra são citados na 
mesma página. 

4. Utilizada entre o autor do trecho transcrito ou parafraseado 
e o autor da obra consultada. 

5. Utilizada quando o mesmo autor é citado na mesma página. 
 

(    ) Loco citado (Loc. Cit.) 
(    ) Idem (Id.) 
(    ) Opus Citatum (Op. Cit.) 
(    ) Ibidem (Ibid) 
(    ) Apud 
 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) 5, 2, 1, 3 e 4 
B) 2, 5, 1, 3 e 4 
C) 1, 5, 2, 3 e 4 
D) 3, 2, 4, 1 e 5 
E) 2, 5, 1, 4 e 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24
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Assinale a seqüência correta dos elementos obrigatórios para 
trabalhos acadêmicos, de acordo com a NBR14724/2005. 
 

A) Capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo na língua 
vernácula, resumo em língua estrangeira, sumário, 
introdução, desenvolvimento, conclusão, referências. 

B) Capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, 
resumo na língua vernácula, resumo em língua estrangeira, 
sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão, 
referências. 

C) Capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo na língua 
vernácula, resumo em língua estrangeira, sumário, 
introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, 
glossário. 

D) Capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo na língua 
vernácula, resumo em língua estrangeira, sumário, 
introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, 
anexos. 

E) Capa, folha de rosto, folha de aprovação, agradecimentos, 
resumo na língua vernácula, resumo em língua estrangeira, 
sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão, 
referências. 

 
 
 
 
Assinale a referência correta, de acordo com a NBR 
6023/2002. 
 

A) SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra do Tucujús. 
In: ______. História do Amapá, 1º grau. 2. ed. Macapá: 
Valcan, 1994. capítulo 3, p. 15-24. 

B) TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, 
Brasília, DF, n. 1, ano 1, p. 18-23, fev. 1997. 

C) DIAGNÓSTICO DO SETOR EDITORIAL 
BRASILEIRO. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 
1993. 64 p. 

D) 4º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 
UFPE, 1996, Recife. Anais eletrônicos... Recife: UFPE, 
1996. Disponível em: 
<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm>. Acesso em: 
21 jan. 1997. 

E) PERFIL da administração pública paulista. 6. ed. São 
Paulo: FUNDAP, 1994. 317 p. Inclui índice. ISBN 85-
7285-026-0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Colofão diz respeito: 
 

A) à lista de palavras ou frases organizadas de acordo com um 
padrão lógico, facilmente identificado. 

B) aos dados do impressor: endereço, local, data, localizados 
de preferência na página ímpar da última folha da 
publicação. 

C) a texto informativo ou explicativo, que altera ou confirma 
o conteúdo do livro, redigido após sua conclusão. 

D) a citação de um pensamento relacionado com o conteúdo 
do trabalho. 

E) a dobra(s) para dentro da capa ou sobrecapa, onde são 
impressos os dados biográficos do autor e comentários 
sobre o livro. 

 
 
 
 
Apêndice pode ser definido como 
 
A) texto(s) ou documento(s) não elaborado(s) pelo autor do 

trabalho, destinado(s) a fundamentar, comprovar ou 
ilustrar um argumento. 

B) texto(s) ou documento(s) elaborado(s) pelo autor do 
trabalho, como matéria adicional, visando complementar 
sua argumentação.  

C) texto(s) ou documento(s) não elaborado(s) pelo autor do 
trabalho, que é resultado de considerações lógicas sempre 
apoiadas ou fundamentadas no que foi exposto 
anteriormente. 

D) texto(s) ou documento(s) elaborado(s) pelo autor do 
trabalho que devem constar o objetivo, a metodologia, os 
resultados e as conclusões relevantes do trabalho. 

E) texto(s) ou documento(s) elaborado(s) pelo autor do 
trabalho que trata detalhadamente do assunto, comportando 
divisões e subdivisões, conforme a extensão do conteúdo. 

 
 
 
 Questão 29
Assinale a alternativa correta sobre a definição de coeficiente 
de revocação em sistemas de recuperação de informações: 
 
A) medida que informa o percentual de elementos recuperados 

que são relevantes. 
B) habilidade de um sistema em recuperar alguns documentos 

relevantes presentes no acervo. 
C) capacidade proporcional de fornecer referências relevantes 

existentes no sistema. 
D) potencialidade colaborativa da ferramenta em ajudar aos 

humanos atingir suas metas de trabalho. 
E) eficiência de emprego de ferramentas com relação a sua 

específica função social. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 28

QUESTÃO 27
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Sobre estratégias de buscas em bases de dados é incorreto 
afirmar que: 
 
A) busca rápida é a que emprega E para recuperar apenas 

alguns artigos. 
B) busca básica é a que emprega E para recuperar todos os 

artigos básicos de determinado documento ao qual se está 
realizando a pesquisa. 

C) elementos construtivos é aquela em que a consulta original 
é expandida tomando-se cada um dos conceitos numa 
consulta sucessivamente e incluindo seus sinônimos e 
termos relacionados usando OU. 

D) frações sucessivas é um método para diminuir um conjunto 
grande mediante a seleção a que é submetido com o 
emprego de E e NÃO. 

E) desdobramento de uma citação-matriz que emprega um 
pequeno conjunto de registros ou somente um registro 
como inspiração de termos de busca adequados, 
realizando-se então as buscas sob esses termos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 30 
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CONHECIMENTOS EM LÍNGUA PORTUGUESA 
 
As questões 31 e 32 têm como base a leitura do Texto 01. Leia-
o com bastante atenção para responder ao que se pede. 
 

Texto 01 
 

 
 

Veja Especial – Outubro de 2006. 
 
 
 
 
A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais e 
não verbais, afirma-se que: 
 
1. o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta informações 

novas em relação ao texto verbal. 
2. desde 2004, os cartões têm recebido a preferencia dos 

consumidores como forma de pagamento. 
3. o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua 

natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores 
brasileiros. 

4. a partir de 2004, os consumidores deixaram completamente 
de usar o cheque em suas compras. 

5. o verbo ‘detonar’, usado no título, nesse contexto, tem 
sentido equivalente a ‘superar’, ‘transcender’, ‘ganhar de’. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1, 4 e 5, apenas; 
B) 2 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A leitura do gráfico nos permite constatar que: 
 
1. no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram feitas 

com cheque, enquanto que 8% delas eram realizadas por 
meio dos cartões. 

2. de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a 
preferência de 32% dos consumidores para realizar 
compras em 2014. 

3. o uso do cheque como forma de pagamento de produtos 
acabará em 2014. 

4. a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores 
passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas 
compras. 

5. de 1996 a 2014, terá crescido em 25% o uso do cartão 
como instrumento para realização de compras no Brasil, 
segundo as estimativas apontadas no gráfico. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 2, 4 e 5, apenas; 
B) 1, 4 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32
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Texto 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02. 
 
1. O sentido atribuído pelo autor para ‘populismo’ foi o de 

“política fundada no aliciamento das classes sociais de 
menor poder aquisitivo” para que o governante se torne 
bem quisto pela maioria da população de um país. 
(Dicionário Aurélio) 

2. Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os preços, 
o primeiro foi adotar o populismo econômico. 

3. Os encantos de uma política populista são duradouros e 
benéficos à população de baixa renda, que passa a ser o 
alvo das principais ações governamentais. 

4. A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem 
surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma vez 
que os preços foram tabelados pelo governo. 

5. Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de 
forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro 
trimestre deste ano. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Acompanhando a perspectiva defendida pelo autor, é incorreto 
afirmar: 
 
A) Os venezuelanos estão passando por graves problemas de 

ordem econômica. 
B) Desabastecimento e inflação, juntamente com a tentativa 

de controle dos preços pelo governo, têm agravado a 
situação econômica da Venezuela. 

C) Chávez está convencido de que a nacionalização é uma boa 
medida para a economia da Venezuela. 

D) Chávez parece desesperado para ampliar sua aceitação 
entre o povo, por isso toma medidas econômicas mágicas, 
na visão do autor, como aumentar o gasto com programas 
sociais e tabelar preços de produtos. 

E) O presidente da Venezuela pretende estatizar três empresas 
de cimento, porque elas estão ajudando a implantar o 
programa de construção de habitações populares de 
Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

O Vício do Populismo 
 

Editorial da Folha de São Paulo em 10/04/2008 
 

O PROBLEMA com o populismo econômico é 
que, embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo, as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar. 

É o que se vê agora na Venezuela. O presidente 
Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de 
apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de 
programas sociais. O risco dessa política é que, se ela não 
for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de 
pressão inflacionária. Para debelá-la, Chávez, bem a seu 
estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de 
preços. Foi seu segundo erro. A Venezuela padece de 
grave desabastecimento e acumula inflação alta, de 7,1% 
no primeiro trimestre. Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a 
maior do continente. Nenhum empresário de bom senso 
faz novos investimentos num ambiente em que é o 
governo, e não o mercado, que fixa os preços. Já chegam a 
400 os produtos e serviços com valor tabelado. 

A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez 
às dificuldades crescentes tem sido a estatização de 
cadeias produtivas. Só em 2008, ele nacionalizou duas 
gigantes do setor de alimentos e agora fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. O presidente, entretanto, não se contenta em 
nacionalizar. Também costuma fazer populismo tarifário 
com as companhias recém-adquiridas. Foi assim com as 
telefônicas, encampadas em 2007. Sua primeira medida foi 
baixar o valor das tarifas. A popularidade de Chávez está 
caindo - perdeu o referendo de dezembro, que lhe daria 
mais poderes. Por isso, é provável que intensifique suas 
mágicas econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 
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Aponte o item que contém um erro na atribuição de sentido em 
relação às expressões destacadas, no segmento transcrito do 
Texto 02. 
 
A) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 

tempo...”, o termo destacado aponta para a possibilidade 
de realização de certa ação, mesmo que um outro fato tente 
obstruí-la.  

B) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o termo destacado retoma a expressão 
“populismo econômico” posta anteriormente. 

C) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o verbo destacado indica uma certeza sobre a 
eficácia dos feitiços. 

D) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...” a palavra destacada tem um valor negativo, 
considerando-se o teor inteiro do texto. 

E) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...,” a palavra destacada indica tempo indeterminado, 
imprecisão, inexatidão. 

 
 
 
 
Há palavras e expressões que permitem pressupor informações 
não explícitas no texto. Aponte a alternativa em que a análise 
não justifica a pressuposição. 
 
A) Em “...as políticas adotadas acabam criando dificuldades 

ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, a palavra destacada indica que já havia grandes 
dificuldades antes. 

B) Em “Para debelá-las, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante...”, a expressão destacada indica 
que a atitude tomada pelo presidente venezuelano não 
surpreendeu, pois estava de acordo com seu modo habitual 
de agir. 

C) Em “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e 
ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os 
gastos em toda sorte de programas sociais”, os verbos 
destacados levam a pressupor que o presidente tenta 
recuperar a base de apoio, que ele perdeu completamente 
com sua política populista.  

D) Em “Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do 
continente”, a expressão em destaque leva à pressuposição 
de que outros países da América enfrentam problemas com 
o controle da inflação. 

E) Em “... as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, os verbos destacados pressupõem a idéia de 
condução a conseqüências.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
As normas da gramática padrão, referentes à concordância 
nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados abaixo, 
exceto em: 
 
A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é 

provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela, 
é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais os problemas dos 
venezuelanos. 

C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é 
provável que Chávez aumente suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

D) Em face dos diversos problemas pelo qual passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

E) Em face aos diversos problemas por que passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

 
 
 
 
As normas de concordância verbal estão completamente de 
acordo com a gramática padrão nos enunciados abaixo, exceto 
em: 
 
A) Fazem vários anos que o presidente Hugo Chávez vêm 

aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

B) Só em 2008, Chávez nacionalizou duas gigantes do setor 
de alimentos e agora fala em privatizar as três empresas 
que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu 
programa de construção de habitações populares. 

C) Em 2008, duas gigantes do setor de alimentos foram 
nacionalizadas por Chávez e agora ele fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, acusando-as de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. 

D) Faz vários anos que o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

E) Há vários anos o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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 Analise os aspectos de concordância e regência e veja se estão 
de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa nos 
enunciados a seguir. 
 
1. Chávez prefere mais tomar medidas populistas do que 

ouvir o que dizem as vozes ponderadas de seus 
conselheiros. 

2. Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez 
informou os venezuelanos que todos devem o obedecer. 

3. Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando 
seus adversários. 

4. Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela, 
sendo o maior índice do continente. 

5. A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que 
aumentaria aos poderes do presidente Chávez. 

 
Há erro nos itens: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 Questão 40
 
Em qual das alternativas a seguir não há equivalência de 
sentido entre os dois enunciados? 
 
A) “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar 

sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em 
toda sorte de programas sociais.”  
• Para satisfazer e ampliar sua base de apoio, o 
presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em 
todo tipo de programas sociais há anos. 

B) “O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – e 
não foi –, converte-se em fonte de pressão inflacionária.”  
• Se a política de investimento em todo tipo de 
programas sociais não for equilibrada – e não foi – 
transforma-se em fonte de pressão inflacionária. 

C) “Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante: o controle de preços.”  
• Chávez escolheu a solução mais polêmica quando 
recorreu ao controle de preços com o fim de preservar seu 
jeito de administrar a inflação. 

D) “A Venezuela padece de grave desabastecimento e 
acumula inflação alta...”  
• A Venezuela sofre de grave falta de produtos no 
mercado e acumula inflação alta... 

E) “A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às 
dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias 
produtivas.”  
• A estatização de cadeias produtivas tem sido a resposta 
de Chávez às dificuldades crescentes, por isso a situação 
deve piorar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

QUESTÃO 39 

 




