Assembléia Legislativa de Rondônia

Língua Portuguesa
Texto 1.
Observação
Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de
observar detalhadamente o que nos cerca. Por outro lado, somos
tão bombardeados por imagens e por estímulos visuais que, para
nos proteger do excesso, aprendemos a não perceber o que está
em volta, aprendemos a nos proteger. Por isso, a propaganda fica
cada vez mais agressiva. Os produtos precisam, a qualquer custo,
chamar a atenção do possível comprador, até que sejamos
capazes de “ver sem olhar”. Ou seja, mesmo sem estarmos
interessados, não podemos escapar de perceber uma imagem de
propaganda.
Isso nos tem levado à autoproteção ou a uma atitude passiva, já
que não é preciso fazer nenhum esforço, pois a propaganda e as
imagens se encarregam de nos invadir.
Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma
primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e
desenvolver é a observação. Ela deve deixar de ser passiva para
tornar-se ativa, voluntária: observo o que quero, porque quero,
como quero, da forma que quero, quando quero observar.
Se pedirmos a um amigo que descreva alguém, ele pode dizer
genericamente: alto, magro, de meia-idade: ou então ser bem
específico: tem aproximadamente 1 metro e oitenta, é magro,
está vestido com uma calça azul, camisa branca, tênis, jaqueta de
couro marrom, tem cabelos escuros, encaracolados, curtos, olhos
azuis, usa costeletas, tem um sinal escuro do lado direito do rosto
e cerca de 40 anos.
Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais
facilidade.
OLIVEIRA, J. e GARCEZ, L. Explicando a Arte. Ed. Nova Fronteira. 2001.

1
Assinale a opção que indica o objetivo principal do texto.
(A) Valorizar a arte em nossa vida cotidiana.
(B) Ensinar como escapar da propaganda enganosa.
(C) Explicar o meio de funcionamento da publicidade.
(D) Destacar a importância da observação das imagens.
(E) Fazer com que a propaganda seja mais bem considerada.
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“Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa, voluntária:
observo o que quero, porque quero, como quero, da forma que
quero, quando quero observar.”
O trecho acima fala de vários aspectos da observação; assinale a
opção que apresenta o aspecto cujo valor semântico está
explicitado erradamente.
(A) “o que quero” / o objetivo.
(B) “porque quero” / a explicação.
(C) “como quero” / o meio.
(D) “da forma que quero” / o modo.
(E) “quando quero observar” / o tempo.

4
Em todos os segmentos a seguir, retirados do texto 1, há um
conector sublinhado.
Indique o substituto correto dentre os que são indicados,
supondo-se adaptações das frases.
(A) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens ...” /
Assim.
(B) “...para nos proteger do excesso” / apesar de.
(C) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva” / Visto
que.
(D) “mesmo sem estarmos interessados” / embora.
(E) “já que não é preciso fazer nenhum esforço” / logo.

5
“Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa”; a relação de
oposição entre as duas palavras sublinhadas se repete em
(A) cuidadosa / displicente.
(B) demorada / lenta.
(C) superficial / desimportante.
(D) afetiva / sentimental.
(E) produtiva / reprodutiva.

6
Segundo o texto, a propaganda se torna mais agressiva porque
(A) deve intensificar o bombardeio sobre os consumidores.
(B) procura opor-se à autoproteção dos clientes.
(C) pretende vender os produtos anunciados.
(D) deseja sobrepor-se aos concorrentes.
(E) tenta chegar ao público-alvo ideal.

Em todas as opções a seguir foram sublinhadas orações. Indique
aquela que tem seu valor semântico corretamente indicado.
(A) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade
de observar detalhadamente o que nos cerca.” /
consequência.
(B) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por
estímulos visuais que, para nos protegermos do excesso,
aprendemos a não perceber muito o que está em volta, ...” /
explicação.
(C) “Por isso a propaganda fica cada vez mais agressiva.” /
conclusão.
(D) “Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção
do possível comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem
olhar´.” / proporção.
(E) “Ou seja, mesmo sem estarmos interessados, não podemos
escapar de perceber uma imagem de propaganda.” / causa.
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“Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por
estímulos visuais que, para nos proteger do excesso, aprendemos
a não perceber o que está em volta, aprendemos a nos proteger.
Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva. Os produtos
precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do possível
comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem olhar´. Ou seja,
mesmo sem estarmos interessados, não podemos escapar de
perceber uma imagem de propaganda”.
Esse segmento do texto nos mostra um conjunto de
características do texto publicitário. A característica que não está
presente nesse segmento é a de que o texto publicitário deve
(A) dirigir-se ao comprador potencial do produto anunciado.
(B) produzir mensagens subliminares.
(C) convencer os compradores a adquirirem o produto.
(D) criar interesse pelos produtos indicados.
(E) mudar a ideologia social dos clientes.

O penúltimo parágrafo do texto traz exemplos de textos
descritivos. A característica determinante desse modo de
organização textual é
(A) o fornecimento de informações.
(B) a apresentação de diferentes pontos de vista.
(C) o relato de fatos em sucessão cronológica.
(D) a tentativa de convencimento do leitor.
(E) a indicação de dados de um objetivo.

8
“Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do
possível comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem olhar´.”
O segmento ´ver sem olhar´ mostra
(A) um erro gramatical.
(B) uma incoerência lógica.
(C) uma expressão popular.
(D) uma citação intertextual.
(E) uma repetição desnecessária.

9
Assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que a
inclusão, a mudança de posição ou a retirada de uma vírgula
altera o sentido do texto.
(A) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens...” /
Por outro lado somos tão bombardeados por imagens.
(B) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por
isso a propaganda fica cada vez mais agressiva.
(C) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por
isso a propaganda fica cada vez mais, agressiva.
(D) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade
de observar ...” / Vivemos tão apressados, que estamos
perdendo a habilidade de observar.
(E) “...a habilidade de observar detalhadamente o que nos
cerca.” / a habilidade de observar, detalhadamente, o que
nos cerca.

10
“Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma
primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e
desenvolver é a observação.”
Se transformarmos as orações reduzidas sublinhadas em orações
desenvolvidas, as formas adequadas serão:
(A) para que apreciemos a arte e saibamos ler imagens.
(B) para que apreciássemos a arte e soubéssemos ler imagens.
(C) para que tivéssemos apreciado a arte e sabermos ler
imagens.
(D) para a apreciação da arte e a sabedoria de ler imagens.
(E) Para apreciarmos a arte e sabermos ler imagens.
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Uma das classes de palavras mais frequentes em descrições é a
dos adjetivos que podem indicar estados, características,
qualidades ou relações.
Os adjetivos predominantes nos segmentos descritivos são os
indicadores de
(A) qualidade.
(B) estado.
(C) traço psicológico.
(D) característica.
(E) relação.

13
“Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais
facilidade.”
Nesse parágrafo do texto há três ocorrências do vocábulo mais.
Sobre essas ocorrências, assinale a afirmativa correta.
(A) Os três vocábulos pertencem a três classes diferentes.
(B) Os três vocábulos pertencem à mesma classe gramatical.
(C) As duas últimas ocorrências documentam a classe dos
pronomes.
(D) As duas primeiras ocorrências documentam a classe dos
advérbios.
(E) A segunda ocorrência documenta uma classe gramatical
diferente das demais.

14
“Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais
facilidade.”
Assinale o termo desse fragmento do texto que não estabelece
qualquer ligação coesiva com um termo antecedente.
(A) Essa segunda descrição.
(B) tal pessoa.
(C) dessa descrição detalhada.
(D) la.
(E) mais facilidade.
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Os números x+1, 2x-1 e x+5, nessa ordem, são os três primeiros
termos de uma progressão aritmética. O quarto termo dessa
progressão aritmética é
(A) 11.
(B) 10.
(C) 9.
(D) 8.
(E) 7.
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Considere a sentença a seguir.
“Se nasci em Rondônia ou Roraima, então sou brasileiro”.
Assinale a opção que apresenta uma sentença logicamente
equivalente à sentença dada.
(A) “Se não nasci em Rondônia nem em Roraima, então não sou
brasileiro”.
(B) “Se nasci em Rondônia, então sou brasileiro”.
(C) “Se não nasci em Roraima, então não sou brasileiro”.
(D) “Se não sou brasileiro, então não nasci em Rondônia nem em
Roraima”.
(E) “Se sou brasileiro e não nasci em Rondônia, então nasci em
Roraima”.

16
Pedro e Paulo possuem, respectivamente, R$ 2.546,00 e
R$ 3.748,00. Para que fiquem com exatamente a mesma quantia,
Paulo deve dar a Pedro
(A) R$ 3.147,00.
(B) R$ 1.202,00.
(C) R$ 1.198,00.
(D) R$ 894,00.
(E) R$ 601,00.

17
Três analistas analisam doze processos em dois dias. Com a
mesma eficiência, em quantos dias dois analistas analisarão vinte
e quatro processos?
(A) Doze.
(B) Dez.
(C) Oito.
(D) Seis.
(E) Quatro.

21
Em um grupo de 10 deputados, 6 são do Partido A e 4 são do
Partido B. Serão sorteados 2 desses 10 deputados,
aleatoriamente.
A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do Partido B
é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
.
5
2
.
5
2
.
3
2
.
9
2
.
15

22
18
Em um determinado dia, uma ação da bolsa de valores
desvalorizou 4%. No dia seguinte, essa mesma ação valorizou 4%.
Ao final desses dois dias, em relação ao valor inicial, essa ação
(A) não valorizou nem desvalorizou.
(B) valorizou 0,04%.
(C) desvalorizou 0,04%.
(D) valorizou 0,16%.
(E) desvalorizou 0,16%.

O presidente e o vice-presidente de uma comissão serão
escolhidos entre os 10 deputados do Partido X e os 6 deputados
do Partido Y. Os Partidos acordaram que os dois cargos não
poderão ser ocupados por deputados de um mesmo Partido.
O número de maneiras diferentes de se escolher o presidente e o
vice-presidente dessa comissão, é
(A) 16.
(B) 32.
(C) 60.
(D) 64.
(E) 120.

19
A negação lógica da sentença “Se como demais, então passo mal”
é
(A) “Se não como demais, então não passo mal”.
(B) “Se não como demais, então passo mal”.
(C) “Como demais e não passo mal”.
(D) “Não como demais ou passo mal”.
(E) “Não como demais e passo mal”.
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Em uma caixa há N bolas, das quais 8% são brancas e as demais
são pretas. Retiram-se da caixa certo número de bolas pretas, de
tal forma que agora as bolas brancas representam 40% das bolas
que estão na caixa.
O número de bolas pretas que foram retiradas da caixa
representa
(A) 80% de N.
(B) 60% de N.
(C) 50% de N.
(D) 40% de N.
(E) 32% de N.

O Prefeito do Município Ômega nomeou, como Secretária de
Ação Social do Município, sua cunhada, Rosa Lima. Nomeou,
ainda, para a função de assessor jurídico da Prefeitura, seu
sobrinho, Lionel Batista, advogado, que é funcionário efetivo da
Prefeitura.
Sobre essas nomeações, assinale a afirmativa correta.
(A) Ambas as nomeações devem ser consideradas nulas, em
função da ocorrência de nepotismo.
(B) Ambas as nomeações são lícitas e permanecem hígidas, já
que a primeira é para cargo político, de governo, e a segunda
é de servidor efetivo, profissionalmente habilitado.
(C) Deve prevalecer apenas a nomeação da cunhada, que não
possui grau de parentesco com o Prefeito.
(D) Deve prevalecer apenas a nomeação do sobrinho, já que este
possui cargo efetivo e prestou concurso público.
(E) Nenhuma das nomeações deve ser admitida, posto que
atentam contra o princípio da moralidade pública.

24
Em uma sequência de números, para quaisquer três termos
consecutivos x, y, z vale a relação z = 3y – x.
Se o 18º termo dessa sequência é 2 e o 20º termo é 10, então o
14º termo é
(A) 2.
(B) 4.
(C) 10.
(D) 16.
(E) 26.

Legislação Específica
25
Com relação à organização do Estado, analise as afirmativas a
seguir.
I. Regiões Metropolitanas poderão ser criadas por meio de lei
ordinária, que estabelecerá a forma pela qual integrarão a
organização, o planejamento e a execução das funções
públicas de interesse comum.
II. Lei disciplinará o procedimento por meio do qual o Estado
poderá realizar a cessão de uso de bens que lhe pertençam.
III. O Estado manterá, na forma fixada por lei complementar, um
fundo de melhoria das estâncias turísticas, que forem criadas
também por lei complementar, para desenvolver programas
de urbanização, melhorias e proteção ambiental.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

28
Com relação ao Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR)
dos servidores públicos do Estado de Rondônia, assinale a
afirmativa correta.
(A) O PCCR/RO está vinculado às estratégias administrativas de
caráter discricionário propostas pela Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia.
(B) O Plano de Carreira, Cargos e Remuneração foi elaborado de
forma técnica, centralizada, sendo apresentado aos
servidores para a implementação respectiva.
(C) O PCCR/RO está fundamentado em processo de
reestruturação das carreiras, dos cargos e da política de
remuneração implantados;
(D) O PCCR/RO tem por diretriz estabelecer o desenvolvimento
da carreira com base no tempo de serviço do servidor.
(E) O PCCR/RO tem foco na gestão horizontal e caórdica, em que
cada funcionário exercita a própria chefia, propondo e
cumprindo as próprias metas.

29
As opções a seguir apresentam requisitos básicos para a
investidura em cargo público no Estado de Rondônia, exceto
uma. Assinale-a.
(A) Estar em pleno gozo de seus direitos políticos.
(B) Estar quites com suas obrigações eleitorais.
(C) Ter idade mínima de 21 anos.
(D) Estar quites com suas obrigações militares.
(E) Ter nacionalidade brasileira.

26
As opções a seguir apresentam funções inseridas dentro da
competência do Estado de Rondônia, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A) Legislar sobre o cumprimento da Constituição Estadual.
(B) Criar, organizar e administrar os serviços do Estado.
(C) Elaborar planos regionais de ordenação do território.
(D) Instituir e arrecadar tributos de sua competência.
(E) Estimular e organizar a atividade econômica.
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Maria de Souza prestou concurso para o cargo público de
enfermeira junto à secretaria de saúde do Estado de Rondônia,
tendo obtido o 4º lugar no certame. O edital mencionava haver
quatro vagas, mas Maria não chegou a ser convocada, tendo
expirado o prazo do certame.
Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta.
(A) Há direito de Maria de Souza à nomeação, já que foi
aprovada dentro do número de vagas do edital.
(B) Não existe direito adquirido à nomeação, por que o Estado
tem o poder discricionário de nomear ou não os aprovados.
(C) O direito de Maria é o da observância da ordem de aprovação
no certame, não o de ser nomeada.
(D) Maria tem direito à nomeação, tanto que o Estado revalide o
resultado do concurso público.
(E) O concurso perdeu validade, porque o prazo do edital expirou
e Maria não pode mais ser nomeada.

31
Assinale a opção que apresenta um órgão da estrutura
organizacional da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
(A) Secretaria de Imprensa.
(B) Corregedoria do Tribunal de Contas.
(C) Gabinete da Liderança do Governo.
(D) Procuradoria Geral do Ministério Público.
(E) Superintendência do Tribunal Eleitoral.

32
Com relação ao sistema de gestão de desempenho do servidor da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que esteja no
exercício de cargo de provimento efetivo, analise as afirmativas a
seguir.
I. É utilizado de forma intermitente e pontual para avaliação da
eficiência e eficácia do trabalho executado pelo servidor.
II. Tem por objetivo propiciar a melhoria das relações e as
condições de trabalho.
III. É utilizado para acompanhar o desempenho funcional do
servidor, sancionando eventuais falhas.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II, apenas.
(E) III, apenas.
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33
Os fragmentos a seguir descrevem negociações diplomáticas
ocorridas no processo de constituição da fronteira ocidental do
Império português.
I - Assegura o domínio e a soberania territorial da Coroa
Portuguesa sobre as regiões americanas compreendidas entre
os rios Amazonas e Oiapoque, fixando os limites entre França
e Portugal na região da Guiana.
II - Adota o princípio da "ocupação efetiva" e garante o controle
luso de rios existentes na capitania de Mato Grosso, no vale
do Guaporé, região que daria acesso, através do rio Guaporé
e demais rios amazônicos, ao Estado do Grão-Pará e
Maranhão.
Os fragmentos exemplificam, respectivamente, os Tratados de
(A) Tordesilhas e Utrecht.
(B) El Pardo e Santo Ildefonso.
(C) Madri e El Pardo.
(D) Santo Ildefonso e Tordesilhas.
(E) Utrecht e Madri.

34
No século XVIII, a descoberta de minas de ouro no centro-oeste
da colônia portuguesa promoveu
(A) a ocupação de zonas centrais da Capitania de Mato Grosso,
em torno das missões e fazendas dos jesuítas já existentes,
que serviram de apoio para o comércio local.
(B) a imigração de portugueses e bandeirantes para a Capitania
de Mato Grosso e a fundação de duas vilas, a Vila de Cuiabá e
a Vila Bela da Santíssima Trindade.
(C) a integração dos indígenas à sociedade colonial, mediante as
oportunidades de trabalho nos garimpos e pelo incremento
na comercialização das drogas do sertão.
(D) a instalação de casas de fundição, para controlar a circulação
de ouro e de prata na região, e a criação do Forte do Príncipe
da Beira, para impedir o contrabando de metais preciosos.
(E) a criação da Capitania de Mato Grosso e Cuiabá, em terras
desmembradas da Capitania de Minas Gerais, oferecendo
sesmarias para os colonos, a fim de favorecer sua ocupação.

35
Entre 1907 e 1915, Cândido Rondon comandou a Comissão de
Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas.
A respeito dessa iniciativa, assinale a afirmativa correta.
(A) Estendeu a linha telegráfica entre Campo Grande e Santo
Antônio do Madeira, superando o isolamento da região.
(B) Contribuiu para a formação de povoados, como Marco
Rondon, Cacoal, Colorado do Oeste e Rolim de Moura.
(C) Complementou o telégrafo com rádios de poste, para maior
alcance social na transmissão de informações.
(D) Incluiu o levantamento topográfico e a demarcação de
fronteiras, além de pesquisas etnográficas, linguísticas e
geológicas.
(E) Integrou os "sertões do noroeste" ao sistema produtivo
nacional, abrindo linhas de escoamento para a borracha.
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38

Sobre a criação do Território Federal do Guaporé, em 1943,
assinale a afirmativa correta.
(A) Deu-se por Decreto-lei, para demarcar áreas de fronteira
consideradas estratégicas para a segurança nacional.
(B) Ocorreu mediante consulta à população por plebiscito, com
vistas à abertura de novas fronteiras de colonização.
(C) Processou-se por meio da ação legislativa da Assembleia
Estadual, favorecendo a ocupação dos sertões do "Brasil
interior".
(D) Deu-se por iniciativa de interventores do Estado Novo, como
parte do programa de ocupação de regiões limítrofes
despovoadas.
(E) Ocorreu por determinação do Exército, preocupado com
fluxos migratórios e contrabando na fronteira amazônica
brasileira.

Em 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o antigo
trajeto da Comissão Rondon serviu de guia para a construção da
BR-364, ligando Cuiabá a Porto Velho e Rio Branco. Os projetos de
colonização da década de 1970 e o asfaltamento da BR-364 na
década de 1980 configuram um ponto de inflexão da história de
Rondônia.

37
A respeito da colonização da Amazônia enquanto política de
Estado no período da Ditadura Militar (1964-1985), relacione as
iniciativas estatais, listadas a seguir, à respectiva descrição de
seus objetivos.
1. SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia), em 1966.
2. PIN (Programa de Integração Nacional), em 1970.
3. PICs (Projetos Integrados de Colonização), entre 1970-75.
4. POLAMAZÔNIA (Programa de Polos Agropecuários e Agro
minerais da Amazônia), em 1974.
( ) Induzir a alocação de colonos do centro-sul em lotes
próximos a estradas vicinais e escolas, além de fornecer
assistência em saúde, educação e orientação técnica.
( ) Estabelecer incentivos fiscais para atrair investidores
privados, nacionais e internacionais que financiassem o
desenvolvimento econômico na região.
( ) Assentar camponeses nordestinos em lotes de 100 ha ao
longo das rodovias em construção, a Transamazônica e a
Cuiabá-Santarém.
( ) implantar polos agrícolas regionais para incentivar a fixação
populacional em áreas de mineração e de interesse
estratégico.
Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a
ordem apresentada.
(A) 1, 2, 3 e 4.
(B) 1, 3, 4 e 2.
(C) 2, 4, 1 e 3.
(D) 3, 1, 2, e 4.
(E) 4, 2, 3 e 1.

Analista Legislativo - Biblioteconomia

Adaptado de Rondônia: do leito do Madeira às margens da BR-364.
Belo Horizonte: Instituto Bioterra, 2013.

As afirmativas a seguir identificam corretamente aspectos da
"inflexão histórica" a que o texto se refere, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A) O ocaso da estrutura espacial até então predominante, com a
população e a economia concentradas ao redor dos
municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim.
(B) O deslocamento do eixo de importância para a BR-364,
transformada em espinha dorsal do Estado, promovendo o
desenvolvimento de municípios às suas margens.
(C) O crescimento do setor industrial associado à transformação
de bens primários como o látex, a cassiterita e o estanho,
favorecido pelo novo modal rodoviário.
(D) O fomento às atividades agropecuárias e o desenvolvimento
de uma ocupação mais permanente da região, facilitando os
fluxos migratórios.
(E) A aceleração do processo de desmatamento da região para a
agricultura, a pecuária e os projetos de colonização, gerando
perda considerável da floresta primária.

39
Sobre os tipos de vegetação presentes no Estado de Rondônia e
suas áreas de ocorrência, analise as afirmativas a seguir.
I. Floresta ombrófila aberta (floresta de transição), que ocupa a
maior parte do território, principalmente a região central,
norte, sul e leste.
II. Floresta ombrófila densa (floresta amazônica), que ocupa
algumas áreas na região central do território e se caracteriza
por árvores de grande e médio porte, bem adensadas.
III. Savana (cerrado/campos), que ocupa a região central do
estado, marcada por árvores baixas, com troncos tortuosos
de casca grossa e rugosa, e folhas duras.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas
(E) I, II e III.
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Uma parcela da rede de transportes de Rondônia integra o
chamado "Arco Norte", um sistema intermodal estratégico que
envolve a Bacia Amazônica brasileira e um trecho da Bacia do
Paraná-Paraguai (Mato Grosso).
A respeito do Arco Norte, analise as afirmativas a seguir.
I. O sistema intermodal do Arco Norte conecta o vale
amazônico às rotas mais estruturadas do Sul e Sudeste, para
aprimorar a logística de exportação para a Europa, América e
Ásia.
II. Pelas rodovias, ferrovias e hidrovias do Arco Norte são
escoados principalmente grãos, carnes, derivados de madeira
e minérios e são desembarcados fertilizantes e outros
insumos.
III. O corredor do Madeira conecta Porto Velho a Itacoatiara
(AM), beneficiando o escoamento da produção agrícola do
norte de Mato Grosso e do sudeste de Rondônia.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas
(E) I, II e III.

Considerando as atribuições do bibliotecário jurídico no
tratamento e difusão da informação na unidade em que atua,
assinale (V) para a atribuição verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Análise e indexação da doutrina e da legislação.
( ) Conferência periódica da legislação vigente.
( ) Reunião de documentos oficiais e atos normativos ou
administrativos.
Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a
ordem apresentada.
(A) F – F – F.
(B) F – V – V.
(C) V – F – F.
(D) V – F – V.
(E) V – V – V.

Conhecimentos Específicos
41
Leia o fragmento de texto a seguir:
“O conceito de ______ em Documentação é apresentado como
suporte ________ que serve de amparo ao ________.”
Assinale a opção que apresenta, na sequência correta, os termos
que completam as lacunas do fragmento.
(A) documento – formal – conteúdo.
(B) documento – material – conhecimento.
(C) informação – significado – significante.
(D) registro – material – conteúdo.
(E) informação – da linguagem – conhecimento.

42
Considere o fragmento de texto a seguir:
“As funções gerenciais estão relacionadas às atividades que
mantêm
as
Unidades
de
Informação
funcionando
satisfatoriamente, quais sejam: planejamento, organização,
__________ controle e __________. A função gerencial de
__________ é determinante para a eficácia das demais funções”.
Assinale a opção que apresenta, na sequência correta, os termos
que completam as lacunas deste fragmento.
(A) avaliação – desempenho – avaliação
(B) desempenho – revisão – planejamento
(C) diagnóstico – implantação – diagnóstico
(D) operação – avaliação – controle
(E) revisão – aperfeiçoamento – organização

Analista Legislativo - Biblioteconomia

44
Sobre o Serviço de Referência presencial, analise as afirmativas a
seguir.
I. É o processo de estabelecer contato entre o leitor e seus
documentos de uma maneira pessoal.
II. É uma rede de cooperação global que se apoia nas
tecnologias de comunicação, que permitem o acesso on-line a
serviços de referência.
III. Inclui desde uma vaga noção de auxílio aos leitores até um
serviço de informação abstrato e altamente especializado.
Está correto o que se afirma em
(A) II, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

45
O processo de referência é composto por etapas e finalizado com
a solução do problema pelo bibliotecário, mediante alcance da
resposta demandada pelo usuário.
Nesses termos, se o usuário não considerar a resposta como uma
solução, o processo de referência
(A) dependerá de adequações ao sistema.
(B) evoluirá para a próxima etapa.
(C) será finalizado como um problema.
(D) terá de ser reiniciado.
(E) validará o resultado como inconcluso.

46
O serviço de referência presencial é uma síntese de todas as
atividades englobadas na “cadeia documentária” e se situa na
última etapa dessa cadeia, designada como
(A) acesso às coleções.
(B) disseminação da informação.
(C) entrevista de referência.
(D) marketing de biblioteca.
(E) recuperação da informação.
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Relacione os elementos listados a seguir, previstos na NBR 6023
da ABNT, às suas respectivas definições.
1. edição
2. separata
3. série editorial
4. suplemento
( ) conjunto de exemplares produzidos a partir de um original,
incluindo impressões, reimpressões, tiragens etc., produzidas
sem modificações, independentemente do período decorrido
desde a primeira publicação.
( ) documento que se adiciona a outro para ampliá-lo ou
aperfeiçoá-lo, sendo sua relação com aquele apenas editorial
e não física, podendo ser editado com periodicidade ou
numeração própria.
( ) publicação de parte de um trabalho (artigo de periódico,
capítulo de livro etc.), que mantém as mesmas características
tipográficas e de formatação do original, incluindo
informações que a vinculam ao todo.
( ) recurso criado por editores ou instituições responsáveis para
reunir conjuntos específicos de obras que recebem o mesmo
tratamento gráfico-editorial ou que mantêm correspondência
temática entre si.
Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a
ordem apresentada.
(A) 1, 4, 2 e 3.
(B) 2, 3, 4 e 1.
(C) 2, 4, 1 e 3.
(D) 3, 2, 1 e 4.
(E) 4, 1, 3 e 2.

A qualidade de um catálogo que permite a inserção de
representações de novos itens, a exclusão de representações de
itens descartados ou perdidos, e mudanças nas representações,
quando necessário, é a
(A) atualidade.
(B) compacidade.
(C) flexibilidade.
(D) portabilidade.
(E) uniformidade.

48
Leia o fragmento a seguir:
“O resumo deve ser composto de uma sequência de frases
______. A primeira frase deve explicar o ______ do documento”.
As palavras-chave, logo abaixo do resumo, são separadas entre si
por ______ e finalizadas por ponto.
(A) afirmativas – tema principal – ponto.
(B) concisas – método – travessão.
(C) indicativas – assunto – ponto e vírgula.
(D) informativas – objetivo – vírgula.
(E) objetivas – conteúdo – barra inclinada.

49
Ao estabelecer que “as descrições e formas controladas dos
nomes devem ser baseadas no modo como a entidade se
descreve”, a Declaração dos Princípios Internacionais de
Catalogação, disseminada pela IFLA, refere-se ao princípio geral
da
(A) Conveniência.
(B) Exatidão.
(C) Integração.
(D) Representação.
(E) Significância.
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Quando nenhuma data de publicação, distribuição, copirraite,
impressão etc. pode ser determinada para um item, mas há
informação de que o mesmo foi publicado por volta do ano de
2012, de acordo com o Código de Catalogação Anglo-americano
(AACR2R) e a NBR 6023 (ABNT), a data deve ser indicada como
(A) [20--?]
(B) [201-]
(C) [201-?]
(D) [ca. 2012]
(E) [2012?]

52
Assinale o cabeçalho do ponto de acesso, determinado conforme
o AACR2R, para a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
(A) Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
(B) Brasil. Assembleia Legislativa de Rondônia.
(C) Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
(D) Rondônia (Estado). Assembleia Legislativa.
(E) Rondônia. Assembleia Legislativa.

53
Considerando os fundamentos do formato MARC21, analise as
afirmativas a seguir.
I. O formato MARC 21 para dados bibliográficos inclui
informação sobre material textual impresso ou manuscrito,
arquivo de computador, mapas, música, recurso contínuo,
material visual e material misto.
II. O formato MARC21 apresenta dois níveis de catalogação,
utilizados nos EUA: nacional e mínimo. Os registros com nível
nacional contêm informações de catalogação suficientes para
permitir o uso por várias agências nacionais e internacionais.
III. Um registro bibliográfico em formato MARC é composto de
três elementos principais: o líder, o diretório e os campos
variáveis. O líder apresenta entradas de tamanho fixo,
definindo uma para o diretório e uma para cada campo
variável do registro.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.
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Considere os trechos de notações de autor transcritos da Tabela
Cutter-Sanborn e os nomes de poetas rondonienses a seguir.
Notações:

Considerando as vantagens resultantes do processo de formação
e desenvolvimento de coleções de uma biblioteca especializada,
assinale (V) para a afirmativa verdadeira e {F} para a falsa.
( ) Favorece o atendimento das necessidades dos usuários,
observando-se a disponibilidade dos recursos financeiros
( ) Possibilita definir um processo decisório que determine a
aquisição, a manutenção e o descarte de materiais.
( ) Propicia o crescimento racional e equilibrado das diferentes
áreas de conhecimento cobertas pela biblioteca.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F – F – V.
(B) F – V – F.
(C) F – V – V.
(D) V – V – F.
(E) V – V – V.

132
133
134
135
136
137
138
139
141

Bad
Bade
Baden
Badg
Badi
Bado
Badr
Bae
Baer
[…]

794
795
796
797
798
799
811
812
813
814

Br
Brab
Brac
Brack
Brad
Bradf
Bradl
Brads
Brag
Brai

283
284
285
286
287
288
289
291
292
293

Bart
Barth
Barthel
Bartho
Bartholo
Barti
Bartl
Bartlett, M.
Barto
Barton

815
816
817
818
819
821
822
823
824

Bram
Bran
Brand
Brandi
Brando
Brandt
Brar
Bras
Brat

Poetas:
Branco, Augusto
Braga, Elizeu
Badra, Edson Jorge
Bártolo, Walter
Assinale a opção que apresenta as notações equivalentes aos
nomes, na sequência apresentada, de cima para baixo.
(A) B815 – B812 – B137 – B291
(B) B816 – B813 – B138 – B292
(C) B816 – B814 – B132 – B287
(D) B817 – B813 – B139 – B292
(E) B817 – B814 – B139 – B293

55
Critérios de seleção de materiais de informação que abordam a
adequação do item ao usuário, no processo de formação e
desenvolvimento de coleções, estão arrolados nas opções a
seguir, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Atualidade.
(B) Conveniência.
(C) Estilo.
(D) Idioma.
(E) Relevância.

56
Constituem fontes de informação primária e secundária,
respectivamente,
(A) os artigos de periódicos e os livros.
(B) os dicionários e as bibliografias.
(C) os diretórios e as revisões de literatura.
(D) as patentes e as legislações.
(E) as teses e as traduções.
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A medida que deve ser priorizada para o controle e a proteção do
acervo bibliográfico, de modo a dar condições ao bibliotecário de
prestar contas sobre a quantidade do que foi adquirido, além de
informações sobre a proveniência das coleções, é denominada
(A) catalogação.
(B) diagnóstico.
(C) localização.
(D) recolhimento.
(E) registro.

59
O material a ser utilizado na confecção de invólucros para
armazenagem de livros deve ser quimicamente estável. Esta e
outras características, essenciais para a preservação de acervos
bibliográficos em ambientes controlados, são designadas como
(A) fator de equilíbrio.
(B) padrão Blue Wool.
(C) propriedade fotoquímica.
(D) qualidade arquivística.
(E) valor permanente.

60
As opções a seguir conceituam o processo de conversão
retrospectiva de registros bibliográficos, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A) Conversão de registros que ainda estão disponíveis para
consulta manual para o processo automatizado, legível por
máquina.
(B) Incorporação ao catálogo on-line centralizado dos registros
que se encontram em catálogos manuais ou dispersos em
bases provisórias.
(C) Transferência de registros bibliográficos a partir de fichas ou
de qualquer outro suporte, para registros em meio
magnético, legíveis por computador.
(D) Transformação de catálogos em formato de fichas, num
catálogo em formato legível por máquina, de acordo com
normas e padrões estabelecidos.
(E) Organização lógica dos dados bibliográficos e de autoridade,
incluindo as relações entre obras, expressões, manifestações,
pessoas e entidades
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64

Considerando as cinco leis da Biblioteconomia, análise as
afirmativas a seguir.
I. A primeira Lei é OS LIVROS SÃO PARA USAR e, a quinta, A
BIBLIOTECA É UM ORGANISMO EM CRESCIMENTO.
II. A segunda Lei é A CADA LEITOR O SEU LIVRO e, a terceira, A
CADA LIVRO O SEU LEITOR.
III. A terceira Lei é A BIBLIOTECA É UM ORGANISMO EM
CRESCIMENTO e, a quarta, POUPE O TEMPO DO LEITOR.
Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) I e II, somente.
(D) II e III, somente.
(E) I, II e III.

Relacione os principais métodos e técnicas para proceder aos
estudos de usuários, listadas a seguir, às suas respectivas
características.
1. Levantamento de opiniões.
2. Técnica do incidente crítico.
3. Pesquisa de survey.
4. Abordagem Sense-making.
( ) constitui instrumento para coletar amostras do
comportamento humano, por meio de relatos fiéis e precisos
de eventos ocorridos na vida real das pessoas.
( ) desenvolvido para mapear necessidade de informação sob a
ótica do usuário, permitindo a cada pessoa representar sua
própria realidade.
( ) os questionários são aplicados buscando respostas sob a
forma de estatística, gerando margem de erro e intervalo de
confiança com vistas a quantificar ideias e opiniões.
( ) busca determinar o grau de atendimento das necessidades
dos usuários por meio da coleção do serviço de informação,
para obter respostas as questões específicas.
Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a
ordem apresentada.
(A) 1, 3, 2 e 4.
(B) 1, 4, 2 e 3.
(C) 4, 2, 3 e 1.
(D) 2, 4, 3 e 1.
(E) 4, 3, 2 e 1.

62
Leia o fragmento a seguir.
“O serviço de referência virtual constitui um dos elementos do
ambiente digital em virtude da relação privilegiada que pode
manter com o ________. A intensificação do intercâmbio de
informação, a crescente ________ dos usuários e sua apropriação
da Internet são sinais importantes de uma mudança radical na
forma de utilização da _______.”
Assinale a opção que apresenta, na sequência correta, os termos
que completam corretamente as lacunas deste fragmento.
(A) usuário – interconectividade – rede.
(B) bibliotecário – demanda – biblioteca.
(C) usuário – demanda – biblioteca.
(D) bibliotecário – interconectividade – rede.
(E) usuário – demanda – rede.

63
Em relação às fontes de informação jurídicas, assinale (V) para a
afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Podem ser representadas por pessoas, instituições,
empresas, cartórios, obras de referência, serviços e sistemas
de informação.
( ) Desempenham um papel fundamental no desenvolvimento
das ações do profissional do direito.
( ) COAD, Data Legis, JUIS, Jurid, LIS e Sicon são exemplos de
fontes de informação jurídicas.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F – F – F.
(B) F – F – V.
(C) F – V – V.
(D) V – V – F.
(E) V – V – V.
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Para expandir a busca por similaridade da escrita ou da
pronúncia, a fim de minimizar erros de grafia, uma biblioteca
digital para recuperação da informação faz uso do mecanismo
denominado
(A) Fuzzy Expansion.
(B) Case Sensity.
(C) Boolean Logic.
(D) Exactly Like/Stem Expansion.
(E) Accent Sensity.
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Relacione as categorias de análise de um serviço de disseminação
seletiva de informações, listadas a seguir, às suas características.
1. Análise da Informação.
2. Abrangência dos Perfis.
3. Nível de Mediação.
4. Uso do Serviço.
5. Elaboração do Perfil do Usuário.
( ) Os perfis são gerados a partir dos interesses comuns de
indivíduos num mesmo assunto.
( ) o serviço é oferecido ao usuário sem que ele tenha solicitado.
( ) O sistema se adapta ao usuário, pois ele tem liberdade e
autonomia para expressar seus interesses e/ou necessidades.
( ) Ao disseminar a informação faz-se uma análise acrescida de
comentários.
( ) A partir de uma interação prévia com os usuários potenciais,
identificam-se suas necessidades de informação.
Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a
ordem apresentada.
(A) 1, 3, 2, 5 e 4.
(B) 2, 4, 5, 1 e 3.
(C) 3, 5, 4, 2 e 1.
(D) 4, 3, 5, 1 e 2.
(E) 4, 1, 3, 2 e 5;

Relacione os princípios de classificação, listados a seguir, aos seus
respectivos conceitos.
1. Princípio da Divisão.
2. Princípio da Completude.
3. Princípio da Irredutibilidade.
4. Princípio da Mútua Exclusividade.
( ) não se deve enumerar mais do que os elementos
verdadeiramente distintos entre si , de maneira que nenhum
esteja compreendido no outro.
( ) para cada derivação deve-se usar apenas uma característica.
( ) qualidade ou atributo escolhido para servir de base à
classificação.
( ) a divisão deve enumerar todas as espécies de que o gênero
se compõe, do simples ao complexo, do abstrato ao concreto.
Assinale a opção que indica a sequência correta, segundo a
ordem apresentada.
(A) 1, 4, 3 e 2.
(B) 1, 3, 4 e 2.
(C) 2, 4, 1 e 3.
(D) 3, 2, 1 e 4.
(E) 3, 4, 1 e 2.

67
Considerando a construção de um plano de marketing em
unidades de informação, análise as afirmativas a seguir.
I. A implementação, execução e controle das ações previstas no
plano de marketing dizem respeito à definição de metas.
II. Dimensionar /desenvolver o produto/serviço, estabelecer
pontos fortes e fracos do negócio/atividade e estabelecer
canais de comunicação referem-se à determinação do
mercado.
III. Propaganda, promoção, escolha das alternativas e
prioridades para a ação e a definição de objetivos de ação
voltados para resultados mensuráveis estão relacionados à
definição do plano tático de marketing.
Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) III, somente.
(C) I e II, somente.
(D) II e III, somente.
(E) I, II e III.

68
As opções a seguir apresentam características da informação
jurídica normativa, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Pode ser utilizada ou reproduzida por qualquer pessoa.
(B) Apresenta caráter imperativo.
(C) Emprega a jurisprudência.
(D) Possui validade geográfica e temporal delimitada.
(E) Se aplica a todos, indiscriminadamente.
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Leia o fragmento a seguir.
“No ambiente digital, os ________ influenciam tanto no acesso
quanto na recuperação da informação e são utilizados como
elementos de ________ para facilitar o acesso aos dados
descritivos e a localização de recursos na Web, e para que
tenham aceitação internacional e auxiliem na ________ eles
devem possuir uma ________”.
Assinale a alternativa cujos itens completam corretamente as
lacunas do fragmento acima.
(A) metadados – busca – interoperabilidade – padronização.
(B) atributos –links – descrição –interconectividade.
(C) links – padronização – busca – interoperabilidade.
(D) atributos – catalogação – descrição - padronização
(E) metadados – descrição – busca – interoperabilidade.

71
As unidades do conhecimento, identificadas por meio de
enunciados verdadeiros sobre um item de referência e
representados por uma forma verbal, são denominadas
(A) características.
(B) categorias.
(C) conceitos.
(D) palavras.
(E) termos.
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No que se refere ao Tesauro assinale (V) para a afirmativa
verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Representa de maneira unívoca o conteúdo dos documentos
e apresenta facilidade para descrever campos com alto nível
de abstração ou documentos que não tem nenhum tipo de
estrutura.
( ) Elimina a ambiguidade da linguagem no domínio de
conhecimento ao qual pertencem os termos e controla o
vocabulário utilizado em um sistema de recuperação da
informação.
( ) Sua sintaxe é determinada pela sua macroestrutura global e
pela sua superestrutura que estabelecem as normas de
ordenação, subordinação e associação.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F – V – F.
(B) F – V – V.
(C) V – F – F.
(D) V – V – F.
(E) F – F – V.

Sobre a notação a seguir, elaborada com base na 2ª edição
padrão internacional em língua portuguesa da Classificação
Decimal Universal, que representa Artigos de Jornal sobre a
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no séc. XX.
342.4(811.1)”19”(046)
assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) (811.1), ”19” e (046) integram a categoria dos auxiliares
comuns dependentes.
( ) (811.1) representa a faceta lugar, ”19” representa a faceta
tempo e representa a faceta (046) forma.
( ) Os elementos que constituem a notação estão na ordem de
citação padrão.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F – V – F.
(B) F – V – V.
(C) V – F – F.
(D) V – V – F.
(E) F – F – V.
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Com relação à 23ª edição da Classificação Decimal de Dewey,
analise as afirmativas a seguir.
I. Classificar uma obra exige a determinação do assunto, do
foco disciplinar e, conforme o caso, da abordagem ou forma.
II. A hierarquia estrutural significa que todos os tópicos, com
exceção das dez classes principais, são subordinados aos
tópicos mais gerais acima deles e constituem parte integrante
destes.
III. A regra de três preconiza que as obras sobre três ou mais
assuntos, que sejam subdivisões de um assunto mais geral,
devem ser classificadas no primeiro número mais elevado
que inclua a todos, a menos que um dos assuntos seja mais
abordado do que os outros.
Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) III, somente.
(D) I e II, somente.
(E) I, II e III.

75
Sobre a Classificação Decimal de Direito, analise as afirmativas a
seguir.
I.

Os números de forma não devem ser usados
indiscriminadamente, mas apenas quando o seu emprego for
indispensável. Primeiro, o livro é classificado pelo assunto de
que trata e, a seguir, quando for o caso, pela sua forma ou
ponto de vista segundo o qual a matéria é apresentada,
acrescentando-se o número de forma.
II. Os números de forma, ou divisões de forma, são adotados
para agrupar, dentro de uma classe geral ou subdivisão, o
material bibliográfico que apresenta certas características
especiais na maneira em que o assunto é tratado.
III. Qualquer assunto pode ser dividido geograficamente por
meio da divisão de forma - História - seguida do número do
país específico. Exemplo: Sociedades comerciais na França 342.220944 (Sociedades comerciais 342.22 + Número de
forma - 09 + Número da França - 44).
Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) III, somente.
(D) I e II, somente.
(E) I, II e III.
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O repositório mantido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
possibilita acesso ao conteúdo da área jurídica, disponível nas
coleções: Atos Administrativos, Doutrina e Repositório
Institucional, é a
(A) BBD.
(B) BDJur
(C) BIBLIODATA.
(D) CBIDJ.
(E) CIJEV.
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Leia o trecho a seguir.
Especificamente no caso do processo de ______________, os
avanços tecnológicos associados às exigências atuais dos
_______ direcionam para a seleção e aquisição de software e
hardware com características funcionalmente mais diversificadas,
privilegiando a_________ das funções de uma biblioteca, numa
_________ que permita a integração usuário/máquina.
Assinale a opção que apresenta os termos que completam
corretamente as lacunas do trecho acima.
(A) interligação – usuários – Informatização – linguagem.
(B) gestão – informatas – comunicação – linguagem.
(C) informatização – usuários – interligação – linguagem.
(D) gestão – informatas – comunicação – relação.
(E) comunicação – informatas – linguagem – relação.

Com relação às orientações técnicas da Rede de Bibliotecas do
Ministério Público Federal (RBMPF), assinale (V) para a afirmativa
verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Para a representação descritiva dos documentos adotam-se
as regras do AACR2R, para a representação temática, a
DDC23 e, o VCB do Senado Federal, para os assuntos tópicos
e geográficos.
( ) A atualização da versão 6 do Pergamum trouxe mudanças,
significativas, no Módulo de Consulta. Os atalhos para
Acervo, Criar Acervo e Exemplar foram transferidos para a
tela pesquisa índice/básica, localizada no Módulo de
Catalogação.
( ) Quando o documento a ser catalogado for considerado
relevante para unidade catalogadora e para a RBMPF, devese fazer uma indexação com um mínimo de 5 termos, em
especial para os artigos de periódicos.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F – V – F.
(B) F – V – V.
(C) V – F – F.
(D) V – V – F.
(E) F – F – V.
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A Rede de Informação que tem como objetivo identificar e
estruturar as informações legislativas e jurídicas por meio da
integração de processos de trabalho e compartilhamento de
dados utilizando padrões abertos, na Administração Pública
federal, estadual e municipal e entre os órgãos dos Poderes
Executivo, Judiciário e Legislativo da República, por meio de
hiperlinks persistentes, sistemas on-line e tratamento
padronizado da estrutura textual, é o
(A) LexML
(B) LEGIN
(C) SICON
(D) SERVQUAL
(E) WS-I
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Com relação às características da Rede Virtual de Bibliotecas –
RVBI, rede cooperativa de bibliotecas, coordenada pela Biblioteca
do Senado Federal, analise as afirmativas a seguir.
I. Atende às demandas de informações bibliográficas de seus
órgãos mantenedores e cada biblioteca da Rede possui uma
base administrativa com os dados particulares de sua
coleção, usuários, fornecedores etc.
II. As bases de dados bibliográficos se constituem de vários
registros inter-relacionados e organizados de forma a atender
às necessidades de informação dos usuários e a promover o
intercâmbio e a interação dessas informações.
III. Agrega recursos bibliográficos, materiais e humanos de doze
bibliotecas da Administração Pública federal, estadual,
municipal e do governo do Distrito Federal e dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário.
Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) III, somente.
(D) I e II, somente.
(E) I, II e III.
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