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CIDADE  DE  SANTANA  DO  LIVRAMENTO 

INSTRUÇÕES  GERAIS 

1 - Este caderno de prova é constituído por 40 (quarenta) questões objetivas. 

2 - A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas. 

3 - Para cada questão, são apresentadas 04 (quatro) alternativas (a – b – c – d). 

APENAS UMA delas responde de maneira correta ao enunciado.  

4 - Após conferir os dados, contidos no campo “Identificação do Candidato” no Cartão 

de Resposta, assine no espaço indicado. 

5 - Marque, com caneta esferográfica azul ou preta de ponta grossa, conforme exemplo 

abaixo, no Cartão de Resposta – único documento válido para correção eletrônica. 

a                    c         d 

6 - Em hipótese alguma, haverá substituição do Cartão de Resposta. 

7 - Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

8 - O preenchimento do Cartão de Resposta deverá ser feito dentro do tempo previsto 

para esta prova, ou seja, 04 (quatro) horas. 

9 - Serão anuladas as questões que tiverem mais de uma alternativa marcada, emendas 

e/ou rasuras. 

10 - O candidato só poderá retirar-se da sala de prova após transcorrida 01 (uma) hora 

do seu início.  

BOA PROVA! 

BIBLIOTECÁRIO – EDITAL 115/2013 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. No Formato Marc21, os campos 100, 110, 111 e 130 são utilizados para registrar entrada 

principal, respectivamente, de: 

a) Entidade, Título Uniforme, Nome Pessoal e Evento. 

b) Evento, Nome Pessoal, Entidade e Título Uniforme. 

c) Nome Pessoal, Entidade, Evento e Título Uniforme. 

d) Titulo Equivalente, Evento, Título Uniforme e Nome Pessoal. 

2. Considere o título a seguir: 

 
 
 
 

A descrição acima corresponde a título 

a) equivalente. 

b) uniforme. 

c) corrente. 

d) alternativo. 

3. Para a catalogação de recursos eletrônicos, a principal fonte de informação é 

a) na Página de rosto e sua substituta, retirando-se as informações da tela inicial; fotograma 

do título; menu principal. 

b) no item propriamente dito, retirando-se as informações do título da tela; menu principal; 

primeiro leiaute de informação; página inicial (home page). 

c) no item propriamente dito, retirando-se as informações da capa; título de partida; colofão; 

conteúdo da página web. 

d) na Página de rosto, retirando-se as informações de cassete e etiqueta; contêiner e 

etiqueta; menu principal. 

4. Na CDU, a ordem de citação, também denominada de ordem horizontal, tem por finalidade 

a união de símbolos principais e auxiliares.  

O número principal é o primeiro símbolo, seguido de 

a) analíticas especiais com .0 (ponto zero); analíticas especiais com – (traço) e subdivisões 

auxiliares comuns. 

b) analíticas especiais com – (traço); subdivisões auxiliares comuns e analíticas de forma. 

c) subdivisões auxiliares; analíticas especiais com .0 (ponto zero) e analíticas especiais com – 

(traço). 

d) analíticas com .0 (ponto zero); analíticas de lugar e subdivisões auxiliares comuns. 

5. Sobre os descritores de assunto, LANCASTER (2004) cita: controlar sinônimos, diferenciar 

homógrafos, reunir ou ligar termos que representam uma relação mais estreita entre eles, 

como finalidade do 

a) vocabulário controlado. 

b) índice pré– coordenado. 

c) AACR2. 

d) MARC21. 

  

245 1 3 $a Os mártires, ou, O triunfo da religião cristã 
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6. Entre os fatores que influem na qualidade da indexação, estão os fatores ligados ao 

indexador que deve possuir: 

a) conhecimento do assunto, conteúdo temático, regras e instrução e ruído. 

b) especificidade/sintaxe, tipo de indexação, complexidade e concentração. 

c) conhecimento do assunto, experiência, concentração e capacidade de leitura e 

compreensão. 

d) língua e linguagem, qualidade do vocabulário de entradas, qualidade de estrutura e 

produtividade exigida. 

7. Metadados são dados sobre dados e possuem como objetivo a recuperação da informação 

no ambiente digital. Considere algumas das funções dos metadados, citados por TAMMARO 

& SALARELLI (2008): 

I. Ajudar o usuário a identificar os recursos digitais. 

II. Ajudar os usuários a conhecer as condições de acesso aos recursos selecionados. 

III. Ajudar o usuário na leitura técnica do livro digital e na interpretação do texto. 

IV. Ajudar o gestor do recurso digital na atividade de preservação. 

Estão corretas apenas as funções indicadas em 

a) I,II e IV. 

b) I,II e III. 

c) I,III e IV. 

d) II,III e IV. 

8. No contexto digital, a integridade da informação, ou seja, aquelas características que 

identificam em sua inteireza e em sua unicidade são: 

a) procedência, clareza, estabilidade, conteúdo e consistência da citação.  

b) consistência da citação, integridade, estabilidade, procedência e contexto. 

c) estabilidade, clareza, procedência, conteúdo e contexto. 

d) conteúdo, estabilidade, consistência da citação, procedência e contexto. 

9. Para FEITOSA (2006), qual o principal objetivo do desenvolvimento da Web Semântica? 

a) Reunir obras em apenas um local no catálogo. 

b) Padronizar campos e subcampos no Formato MARC21. 

c) Compartilhar informações por máquinas e por pessoas. 

d) Indexar termos no catálogo on-line. 

10. Vergueiro (2010) sugere, como critérios para seleção de materiais em bibliotecas, o tipo 

de enfoque adotado.  

Os critérios que abordam a adequação ao usuário são: 

a) conveniência, estilo, idioma, relevância. 

b) cobertura, conveniência, interesse, precisão. 

c) cobertura, idioma, interesse, tratamento. 

d) estilo, precisão, relevância, tratamento. 
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11. O instrumento que o bibliotecário utiliza para analisar e avaliar o desempenho da biblioteca 

chama-se 

a) planejamento. 

b) diagnóstico organizacional. 

c) relatório. 

d) plano de ação. 

12. Maciel (2006) identifica 5 funções subjacentes ao processo de formação e desenvolvimento 

de coleções: planejamento e elaboração de políticas, seleção, aquisição, avaliação de 

coleções, desbastamento e descarte de coleções. Com base nessas informações, analise as 

afirmativas abaixo: 

I. O planejamento e a elaboração de políticas tem por objetivo permitir, a análise da 
unidade de informação como um sistema aberto, fornecendo elementos mais seguros 
para diagnósticos e estruturações. 

II. A seleção é responsável pela formação e desenvolvimento das coleções que irão 
compor o acervo, tanto quanto à forma, como quanto ao conteúdo, tanto reais quanto 
virtuais. 

III. A aquisição é um dos pontos de interação de funções de extrema relevância para a 
eficácia de uma unidade de informação.  

IV. A avaliação reúne dados necessários para determinar quais dentre várias estratégias 
alternativas parecem ter mais probabilidade de obter um resultado almejado. 

V. O desbastamento e o descarte consistem em selecionar aqueles documentos que 
foram considerados desnecessários ou defasados em relação às expectativas dos 
usuários. 

Segundo a visão do autor, estão corretas apenas as afirmativas 

a) I, II e IV. 

b) I, III e V. 

c) I, III, IV e V. 

d) II, III, IV e V. 

13. O processo intelectual que envolve atividades cognitivas na compreensão do texto e a 

composição da representação do documento é 

a) catalogação. 

b) indexação. 

c) classificação. 

d) análise do documento. 

14. Conforme Campello, atualmente, observam-se três orientações distintas nas funções das 

bibliotecas nacionais.  

São funções da Biblioteca Nacional, EXCETO a função 

a) depositária. 

b) de coordenação da produção do livro.  

c) de infraestrutura. 

d) de serviço nacional abrangente. 
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15. É um sistema numérico que permite a identificação única e precisa de informação 

veiculada na internet, facilitando as transações entre usuários e produtores. 

Essa definição refere-se ao conceito de 

a) MARC. 

b) ISO. 

c) DOI. 

d) ISBN. 

16. Existem várias causas que provocam alterações em documentos gráficos. As causas que 

ocorrem no processo de fabricação são as naturais ou as 

a) acidentais. 

b) ambientais. 

c) extrínsecas. 

d) intrínsecas. 

17. Analise as afirmativas: 

I. Conservar é o ato de reparar para que volte ao seu estado original de funcionamento 

ou para o estado para o qual foi desenvolvido. 

II. Consertar é o conjunto de ações dirigidas para alongar a vida da obra. É resguardar de 
dano, decadência, deterioração. 

III. Preservar supõe ações para reter os itens potenciais que podem causar danos nas 
obras, ou seja, resguardar o bem para que ele não sofra nenhum mal.  

IV. Restaurar é devolver ao documento as características mais aproximadas de seu estado 
original. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e II. 

b) III e IV. 

c) I, III e IV.  

d) II, III e IV. 

18. Lancaster cita três (3) diferentes medidas de desempenho para avaliar busca em bases de 

dados que são: 

a) coeficiente de revocação, coeficiente de precisão e custo por item pertinente recuperado. 

b) coeficiente de precisão, coeficiente de relevância e custo por item pertinente recuperado. 

c) coeficiente de revocação, coeficiente de eficiência e custo por item relevante recuperado. 

d) coeficiente de eficiência, coeficiente de relevância e custo por item relevante recuperado. 

19. De acordo com a NBR 6023:2002, na elaboração da referência de um artigo de periódico, 

assinale a alternativa que contém os elementos essenciais na ordem correta: 

a) autor(es), título da publicação, título do artigo, local de publicação, numeração 

correspondente ao volume e/ou ano, fascículo ou número, paginação inicial e final, data. 

b) autor(es), título do artigo, título da publicação, local de publicação, numeração 

correspondente ao volume e/ou ano, fascículo ou número, paginação inicial e final, data. 

c) autor(es), título do artigo, título da publicação, numeração correspondente ao volume e/ou 

ano, local de publicação, fascículo ou número, paginação inicial e final, data. 

d) autor(es), título da publicação, título da artigo, local de publicação, paginação inicial e 

final, numeração correspondente ao volume e/ou ano, fascículo ou número, data. 
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20. Conforme a NBR 14724:2011, os elementos obrigatórios na estrutura de um trabalho 

acadêmico são: 

a) folha de rosto, folha de aprovação, resumo na língua vernácula e índice. 

b) folha de rosto, folha de aprovação, epígrafe e referências. 

c) resumo em língua estrangeira, sumário, referências e índice. 

d) resumo na língua vernácula, resumo em língua estrangeira, sumário e referências.  

21. Segundo Fonseca (2007), a Ciência da Informação, a Biblioteconomia e a Documentação 

têm objetivos distintos. De acordo com o autor, o objetivo da Biblioteconomia é: 

a) gênese e comunicação da informação, emergência de novas disciplinas, 

interdisciplinaridade. 

b) integração do homem a equipamentos e objetos por ele utilizados no trabalho, no estudo e 

no lazer. 

c) formação, informação e recreação através de todos os tipos de documentos. 

d) utilização da informação e estudo da transformação. 

22. A quinta lei de Ranganathan (2009) enuncia o princípio fundamental que deve presidir o 

planejamento e organização das bibliotecas. Nos exemplos abaixo, qual corresponde à 

referida lei? 

a) A biblioteca é um organismo em crescimento. 

b) Os livros são para usar. 

c) Para cada livro o seu leitor. 

d) Poupe o tempo do usuário. 

23. De acordo com Silva (2005), o bibliotecário pode ser um gerenciador da informação, 

unindo seus conhecimentos e técnicas de indexação e recuperação da informação aos 

recursos oferecidos pela tecnologia GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos). 

O objetivo do GED é 

a) melhorar a qualidade da catalogação de documentos primários. 

b) facilitar o arquivamento, o acesso, a consulta e a difusão dos conhecimentos e das 

informações.  

c) extrair as fontes exclusivamente dos periódicos que a biblioteca possui, possibilitando um 

viés a favor da biblioteca.  

d) modificar a política do desenvolvimento de coleções, afetando futuras aquisições da 

biblioteca. 

24. Entre as habilidades e competências demandadas pelo mercado para o profissional que 

trabalha na gestão do conhecimento estão 

a) capacidade de manter as unidades organizacionais imutáveis, implicando a padronização 

de atividades nas rotinas de trabalho. 

b) atuar somente como educador, orientando os usuários na utilização dos recursos de 

informação. 

c) realizar apenas a representação do conteúdo temático dos documentos, empregando 

termos selecionados. 

d) conhecimento do ambiente de negócios da informação, capacidade de trabalhar em grupo, 

distinção e localização de informações relevantes e relevância nas informações.  

25. De acordo com Grogan (1995), a questão incipiente formulada pelo usuário pode, às 

vezes, exigir maiores esclarecimentos ou ajustes para se ter certeza de que corresponde 

de forma mais precisa à necessidade de informação subjacente. 
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Analise as afirmativas a seguir e assinale a que representa o quarto passo do processo de 

referência referido pelo autor. 

a) Solução. 

b) Questão negociada. 

c) Resposta. 

d) Estratégia de busca. 

26. Segundo Grogan (1995), o trabalho de referência é muito mais do que uma prática 

especializada ou uma habilidade profissional, trata-se de uma atividade essencialmente 

a) teórica. 

b) mercadológica. 

c) técnica. 

d) humana. 

27. Para Araújo júnior (2007), o objetivo central da investigação, no âmbito da busca e 

recuperação da informação ao usuário, está na 

a) melhoria contínua das técnicas de recuperação e nos métodos de representação da 

informação. 

b) evolução da técnica utilizada normalmente para gerar ideias, visando à qualidade ao 

conhecer e avaliar as ideias dos membros da equipe. 

c) adequação de equipamentos para que fiquem com mobilidade suficiente para permitir 

ajustes, garantindo ângulos corretos para visibilidade do usuário. 

d) gestão do conhecimento, pois este não é um tema interdisciplinar. Ele lida com a essência 

do conhecimento e da aprendizagem. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Com base no texto abaixo, responda às questões de 1 a 8. 

Você é um só 
Por Luli Radfahrer 

E não é aquele do Facebook. Do Google+. Do instagram. Do WhatsApp. Dos games. Nem de todas 1 
essas redes, e outras tantas, combinadas. 2 

Morando sozinho ou se isolando por trás das telas brilhantes de smartphones, tablets, PCs e 3 
notebooks, falando pelo Twitter o que não teria coragem de dizer ao vivo, multiplicado por diversos perfis 4 
e avatares, você ainda é um só. 5 

Você, que acumula objetos e aparelhos de uso questionável e contribui para a formação do lixo 6 
eletrônico, ao mesmo tempo em que reclama da poluição e da exploração do planeta. 7 

Você, que faz passeata contra a corrupção enquanto compra notas frias, que critica o tráfico ao 8 
mesmo tempo em que o financia, que reclama do preço do ônibus, mas não deixa o carro nem para ir 9 
até a padaria, e que, uma vez nele, não respeita faixa, deficiente, idoso ou limite de velocidade e fala ao 10 
celular enquanto guia. 11 

Você, que, via redes sociais, se orgulha de ter atingido uma fusão mágica entre intimidade e 12 
distância, quando o máximo que fundiu foi a ilusão de ambas. Sua comunidade se transformou em um 13 
mecanismo terceirizado de autoimagem, ao mesmo tempo vaidoso e inseguro, preguiçoso e ansioso, 14 
otimista e pragmático. 15 

Imerso na rede, você criou um reflexo psicológico em que precisa saber de tudo no momento em 16 
que acontece, posicionando-se o quanto antes, já que cada atualização diz mais respeito à opinião dos 17 
outros do que ao que você realmente pensa. 18 

Fascinado pela ideia de se transformar em veículo de informação, você parece ter se esquecido (ou 19 
deixado de se importar) de que só há meios se há mensagens e de que, ao reproduzir ser pensar o que 20 
ouve dos outros, não gera mais do que microfonia. 21 

Não adianta se esconder nem tentar desafiar seus ritmos biológicos na vã tentativa de acompanhar 22 
o mundo simbólico em que vive, evitando qualquer contato com a realidade. O máximo que conseguirá é 23 
confundir seus mapas com o território que representam. 24 

Você acha que é diferente e, no entanto, é igualzinho aos que critica. Não espanta que espere cada 25 
vez mais da tecnologia e cada vez menos das pessoas. 26 

É inegável, você está só. Sua solidão não foi criada pelo mundo digital, mas por suas ações 27 
esquizofrênicas. Não adianta mais colocar a sociedade na terceira pessoa, tentando se isentar de 28 
qualquer responsabilidade. O mundo “real” tem muito de virtual e vice-versa. É uma relação simbiótica. 29 

Mas conexão não é o mesmo do que vínculo. O budismo (o de verdade, não essa onda chamada de 30 
“sabedoria 2.0”, em que a meditação é uma espécie de videogame contemplativo) ensina que todos 31 
estão interconectados, que os desafios reais não estão no futuro, mas bem à nossa frente, e que o apego 32 
a bens e ideias pode ser muito prejudicial. 33 

Dar à tecnologia um espírito vago, impessoal, que move a sociedade, é uma desculpa esfarrapada. 34 
Fruto de um sistema capitalista, a única resposta que a tecnologia pode trazer é mais tecnologia. Ela é só 35 
uma ferramenta, não há consciência nela. Tudo o que ela faz é fruto de ideias de gente como você. 36 

Por mais que você ache, como Mário de Andrade, que é trezentos, que é trezentos e cinquenta, não 37 
se iluda. Como ele, você é um só. E ainda terá que topar consigo e prestar contas com seu legado. 38 

Apesar de você, diz a música, amanhã há de ser outro dia.39 

Disponível em: <http://tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolu...> 
Acesso em: 01 jul. 2013 

http://tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolu
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28. Analise as afirmativas a seguir. 

I. Há, no título, uma ambiguidade, deixando um outro sentido latente relativo ao 
assunto abordado no texto. 

II. Há, no título, uma afirmação unívoca, que será mantida invariável e coerentemente ao 
longo do texto. 

III. Há um jogo de ideias que vem a se desenvolver no texto, mostrando dois ângulos de 
uma situação. 

IV. Há, no título, a emersão de um saber, proveniente do senso comum, corroborado pelo 
conteúdo visual e negado no penúltimo parágrafo. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e III. 

b) I, II e IV. 

c) II e III. 

d) II, III e IV. 

29. A partir da leitura do texto, depreende-se, como uma das principais ideias defendidas pelo 

autor, que 

a) a tecnologia, embora ofereça inúmeros benefícios aos sujeitos, é um elemento corruptor e 

aniquilador da sociedade contemporânea. 

b) os inúmeros recursos e possibilidades de configurações pessoais, decorrentes do mundo 

virtual, não eximem o sujeito da condição de membro social. 

c) as redes sociais, ainda que aproximem o sujeito do grupo social, pois, ao conectar-se, 

forma-se o vínculo, terminam por jogá-lo à solidão. 

d) o sujeito contemporâneo não pode prescindir da tecnologia e das redes sociais sob pena 

de apartar-se da sociedade de que faz parte. 

30. No 3º e 4º parágrafos, há ocorrência de nexos de concomitância, os quais indicam 

a) excesso de atitudes reprováveis do interlocutor. 

b) falta de coerência entre discurso e ação do interlocutor. 

c) desequilíbrio egótico de um sujeito que se multiplica nas redes sociais. 

d) multiplicidade de “eus” que o interlocutor pode assumir nas redes sociais. 

31. Considere o trecho abaixo para a resolução desta questão: 

“... ao mesmo tempo vaidoso e inseguro, preguiçoso e ansioso, otimista e pragmático.” 

(linhas 14 e 15) 

Sobre o funcionamento dos adjetivos presentes no trecho, é correto afirmar que  

a) delata um comportamento paradoxal do sujeito das redes sociais. 

b) reflete uma subjetividade esquizofrênica do sujeito das redes sociais. 

c) aponta uma avaliação ambígua do autor sobre o sujeito das redes sociais. 

d) denota uma incongruência subjetiva e patológica do sujeito das redes sociais. 

  



IFSul – Concurso Público 2013  

9 
Bibliotecário – Edital 115/2013 

32. Segundo Platão e Fiorin (1997), “Pressuposto são ideias não expressas de maneira 

explícita, que decorrem logicamente do sentido de certas palavras ou expressões contidas 

na frase”.  

Com base nessa afirmação, em que alternativa a palavra sublinhada NÃO acarreta um 

conteúdo pressuposto? 

a) “... multiplicado por diversos perfis e avatares, você ainda é um só.” (linhas 4 e 5) 

b) “Sua comunidade se transformou em um mecanismo...” (linhas 13 e 14) 

c) “Não adianta mais colocar a sociedade na terceira pessoa...” (linha 28) 

d) “Tudo o que ela faz é fruto de ideias de gente como você.” (linha 36)  

33. Em que alternativa o elemento sublinhado está contribuindo para a progressão temática do 

texto? 

a) “Nem de todas essas redes...” (linhas 1 e 2) 

b) “... foi a ilusão de ambas.” (linha 13) 

c) “... já que cada atualização diz...” (linha 17) 

d) “Não adianta se esconder...” (linha 22) 

34. Leia este trecho: “... você criou um reflexo psicológico em que precisa saber de tudo...” 

(linha 16). 

A palavra “que”, na língua portuguesa, apresenta classificações diversificadas, podendo ser 

pronome, conjunção, preposição, advérbio, interjeição. No trecho destacado para esta 

questão, observe que a palavra “que” é um pronome. 

Em que alternativa a palavra “que” NÃO é um pronome? 

a) Que aconteceu com teu facebook? 

b) As redes sociais podem provocar movimentos sociais, o que já era previsto. 

c) Naturalmente que eu não idolatro a tecnologia, como o faz a maioria das pessoas. 

d) Este é o amigo virtual de que te falei e com quem mantenho contato frequentemente. 

35. Sobre o emprego da vírgula em “Você, que acumula objetos e aparelhos de uso 

questionável...” (linha 6), são feitas as seguintes afirmações: 

I. A colocação da vírgula limita a abrangência do destinatário. 

II. A vírgula é facultativa, visto o antecedente ser um pronome de tratamento. 

III. A vírgula indica que a qualidade atribuída ao termo antecedente é inerente a este. 

IV. A retirada da vírgula, embora não provoque erro gramatical, acarreta alteração de 
sentido. 

Está (ão) correta (s) apenas a (s) afirmativa (s) 

a) I. 

b) I e III.  

c) II. 

d) III e IV. 
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LEGISLAÇÃO 

36. Considerando a Lei n.º 8.112, de 1990, no que diz respeito à acumulação de cargos e de 

direitos do servidor público federal, analise: 

I. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 

públicas, o servidor será notificado para apresentar opção dentro de um prazo legal. 

II. O servidor em débito com o erário que for exonerado, demitido, ou que tiver sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá um prazo legal para quitar o débito. 

Diante das situações acima, os prazos legais são, respectivamente, de 

a) dez dias improrrogáveis, sob pena de instauração de procedimento sumário e sessenta 

dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

b) dez dias, prorrogáveis por mais dez dias, sob pena de instauração de sindicância e trinta 

dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

c) quinze dias, sob pena de exoneração de ofício e sessenta dias, prorrogáveis por mais 

trinta dias. 

d) quinze dias úteis, prorrogáveis por mais quinze dias e noventa dias, sob pena de execução 

fiscal. 

37. Um determinado servidor público federal pediu e obteve licença para atividade política. 

Teve seu pedido deferido, sem remuneração, durante o período que mediava entre a sua 

escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro 

de sua candidatura perante a justiça eleitoral. A partir do registro da candidatura, até o 

décimo dia seguinte da eleição, a licença foi deferida, com vencimentos do cargo efetivo 

assegurados pelo período de 3 meses.  

Nessa situação, o deferimento da licença foi 

a) ilegal, por ser a atividade política incompatível com a ocupação de cargo público. 

b) ilegal, quanto à ausência de remuneração até a véspera do registro da candidatura. 

c) ilegal, quanto ao prazo de duração a partir do registro da candidatura. 

d) legal, de acordo com a previsão da lei nº 8.112, de 1990. 

38. Em matéria de licitação, afirmam-se: 

I. O fato de, em uma licitação sob a modalidade convite, acudir apenas 1 (um) 
interessado a torna deserta, mas não enseja a dispensa de licitação para contratar. 

II. A diferença básica entre dispensa e inexigibilidade de licitação está no fato de que, na 
primeira, há possibilidade de competição, enquanto, na segunda, inexiste essa 
possibilidade. 

III. A licitação deserta não se confunde com a licitação fracassada, em que aparecem 
interessados, mas nenhum é selecionado, em decorrência da inabilitação ou de 
desclassificação. 

IV. Quando permitida a participação de empresas em consórcio, a firma-lider representa 
juridicamente as demais integrantes do consórcio, posto que possui personalidade 
própria. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) II e IV. 

b) I, III e IV. 

c) II e  III. 

d) I e II. 
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39. De acordo com a Lei 10.520, de 2002, a modalidade de licitação denominada “pregão”,  

destina-se a 

a) contratação de obras, serviços e compras de pequeno valor. 

b) aquisição de bens de uso permanente. 

c) aquisição de bens e serviços comuns. 

d) aquisição de bens, serviços e contratação de obras de reforma. 

40. Com base na Lei n.º 12.618, de 2012, o _________________ opção pelos servidores e 

membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da 

União que tiverem ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência 

do regime de previdência complementar, e nele tenham permanecido sem perda do 

vínculo efetivo, é ______________ e ____________, não sendo devida pela União e suas 

autarquias e fundações públicas qualquer _____________________referente ao valor dos 

descontos já efetuados sobre a base de contribuição acima do limite previsto. 

Os termos, que preenchem corretamente as lacunas, são 

a) exercício de – revogável - retratável –contrapartida 

b) exercício de – irrevogável - irretratável –contrapartida 

c) prazo para a – irrevogável - irretratável –devolução 

d) prazo para a – revogável - retratável – remuneração 

 




