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Critérios básicos da redação: 
• Redigir uma dissertação argumentativa; 

• Escrever em prosa; 

• Pôr um título; 

• Fidelidade à temática; 

• Obedecer às leis vigentes de ortografia; 

• Ter coesão e coerência ao expor as ideias; 

• Atender ao limite de linhas (25 a 30 linhas) 
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PROVA: BIBLIOTECONOMIA 
 
Questão 01 
 
Numere a coluna II de acordo com a coluna I, 
relacionando a informação jurídica por seu tripé 
informacional, a sua correta denominação: 
 
1 Legislação (    ) É um conjunto de princípios 

nas obras de direito, em que 
se firmam teorias ou fazem 
interpretações sobre a 
ciência jurídica. 
 

2 Doutrina (    ) Conjunto normativo que 
regula a convivência social. 
 

3 Jurisprudência (    ) É a sábia interpretação e                                
aplicação das leis a todos os 
casos concretos que se 
submetem a julgamento da                                
justiça. 

  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
numérica correta: 
                                   
a) 1 2 3. 
b) 3 2 1. 
c) 1 3 2. 
d) 2 3 1. 
e) 2 1 3. 
 
Questão 02 
 
São obras imprescindíveis para uma biblioteca 
jurídica, pois é através destas que os usuários 
fundamentam seus pareceres e pesquisas. Na 
linguagem jurídica, refere-se ao modo pelo qual os 
tribunais interpretam e aplicam as leis. O enunciado 
acima refere-se às obras de: 
 
a) Jurisprudência. 
b) Deliberação. 
c) Ementas. 
d) Vade-mecúm. 
e) Diplomacia. 
 
Questão 03 
 
Segundo Passos, da mesma forma como tivemos a 
explosão bibliográfica após a revolução industrial, 
neste novo milênio, estamos passando pela explosão 

da informação eletrônica. A modernização da 
tecnologia tem promovido profundas mudanças nos 
procedimentos de produção, transmissão e acesso à 
informação. Compete ao bibliotecário: 
 
a) Criar leis de biblioteconomia que promovam a 

Profissão de bibliotecário. 
b) Realizar um planejamento, a fim de garantir a      

conformidade do acervo aos interesses da      
comunidade, em meio a imensidão de 
documentos  gerados. 

c) Garantir a cópia da documentação na íntegra a 
fim satisfazer as necessidades informacionais 
dos seus usuários. 

d) Desempenhar papéis de comunicador, 
conciliador restaurador da profissão de 
bibliotecário, em áreas correlatas.   

e) Elaborar leis que visem o bom funcionamento da 
profissão, como também desempenhar as suas     
atividades de gestão da informação em sistemas  

     analógicos e digitais. 
 
Questão 04 
 
Considere as seguintes afirmações: 
 
I) Lei é a ordem geral obrigatória, que emanando de 

uma autoria completamente reconhecida, é 
imposta coativamente à obediência de todos. 

II) É a lei que institui a ordem jurídica em que se 
funda a regulamentação.  

III) A lei mantém o equilíbrio entre as relações do 
homem na sociedade, no tocante a seus direitos e 
a seus deveres. 
 

Associando V ou F a cada afirmação nessa ordem, 
conforme seja verdadeira ou falsa, tem-se: 
 
a) F V V. 
b) F V F. 
c) V F F. 
d) V V F. 
e) V V V. 
 
Questão 05 
 
Para se ter uma rápida localização  da informação, é 
necessário que os bibliotecários façam uso de 
instrumentos especializados de controle de vocábulos 
no momento da indexação: levantamento de 
vocábulos da área, definições precisas dos termos, 
escolha de termos autorizados, remissão dos termos 
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não autorizados aos descritores e esclarecimentos de 
suas relações semânticas. Tendo como base a 
garantia literária da área através de: 
 
a) Dicionários, vade-mécum, normas da ABNT, 

cabeçalhos de nomes, cabeçalhos de assuntos. 
b) Dicionários, enciclopédias, catálogos 

especializados em assuntos gerais, bibliotecas 
virtuais e sistemas automatizados. 

c) Dicionários, vade-mécum, índices, ementários, 
tabelas de classificação, enciclopédias, relatórios 
de biblioteca e os pareceres. 

d) Dicionários, vade-mécum, índices, ementários, 
pareceres e consultas a especialistas, tabelas de 
classificação, listas de cabeçalhos de assuntos e o 
Diário da Justiça. 

e) Encontros científicos, vocabulários acadêmicos, 
vade-mécum, enciclopédias especializadas, 
bibliotecas mistas, regimentos jurídicos, ementas 
parlamentares e jurisprudências. 

 
Questão 06 
 
Assinale a alternativa correta,  de acordo com o 
enunciado a seguir. Um sistema online de 
recuperação da informação ou como denominado hoje 
de banco de dados é: 
 
a) Aquele que permite interrogar, diretamente, as 

bases de dados armazenadas nas memórias de 
seus computadores. 

b) Aquele que armazena informações retrospectivas 
geradas por usuários reais e potenciais da 
comunidade. 

c) Um dispositivo ativo em geração de informações 
relevantes ao planejamento organizacional da 
instituição a qual está inserido. 

d) Um sistema de classificação universal que utiliza  
grupos de assuntos de natureza geral e específica. 

e) Um sistema de catalogação descritiva que detecta 
base de dados automatizadas e serviços de alertas 
bibliográficos. 

 
Questão 07 
 
No endereço eletrônico do senado federal: 
http://www6.senado.gov.br/sicon/, o público em geral 
pode acessar informações diversas, inclusive em 
bases da Agência Senado, das Bibliotecas da Rede 
Virtual de Bibliotecas (RVBI), da Constituinte, de 
Discursos de Senados, da Legislação Federal, entre 

outras, fontes de informações, as quais funcionam 
como:  
 
a) Base de dados relevantes com conteúdos 

exclusivos para a área do direito como também 
estudos acadêmicos em diversas áreas do 
conhecimentos. 

b) Base de dados referenciais disponíveis para 
pesquisa qualitativa na área do direito. 

c) Base de dados de informações jurídicas para 
acesso interno dos juristas. 

d) Banco de dados nacionais e internacionais da 
documentação jurídica disponíveis nas bibliotecas 
do senado e das universidades. 

e) Excelentes auxiliares tanto ao bibliotecário quanto 
ao usuário final na busca e recuperação da 
informação jurídica.  

 
Questão 08 
 
Assinale a alternativa correta, entre os exemplos 
abaixo, aquele que corresponde a um aumento de 
especificidade na indexação de um assunto na área 
do Direito. Usar: 

 
a) Legislação e não jurisprudência. 
b) Lei e não Lei ordinária. 
c) Lei ordinária e não Lei. 
d) Jurisprudência e não Legislação. 
e) Legislação e não Lei ordinária. 
 

 
Questão 09 
 
O desenvolvimento de coleções deve estar totalmente 
sintonizado com os objetivos de cada tipo de 
biblioteca. Os usuários também desempenham 
relevante papel nessa atividade. Marque a alternativa 
que corresponde ao processo de desenvolvimento de 
coleções que deve ser primeiramente realizado: 
 
a) Estudo das leis. 
b) Estudo da comunidade. 
c) Estudo da coleção permanente. 
d) História da Biblioteca. 
e) História da Organização. 

 
Questão 10 
 
As coleções precisam evoluir harmonicamente em 
todas as áreas do acervo, para evitar que o mesmo 
cresça  desordenadamente, sem metas ou objetivos.  
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Assinale a alternativa correta , a qual salienta que 
desenvolver coleções implica em: 

 
a) Selecionar fontes de informações e de catalogação 

visando à aquisição do acervo. 
b) Adquirir catálogos atualizados, bem como 

disponibilizar catálogos para a comunidade local. 
c) Sistematizar e criar procedimentos para seleção, 

aquisição, avaliação e desbastamento do acervo. 
d) Incrementar o acervo com documentos de todas as 

áreas do conhecimento exceto os específicos. 
e) Incrementar a coleção com dispositivos móveis, 

tecnologias avançadas e acesso ao catálogo 
topográfico 

 
Questão 11 
 
Assinale a alternativa correta,  em relação ao 
processo pelo qual se exclui do acervo ativo, títulos 
e/ou exemplares e partes de coleções, seja para 
remanejamento, descarte ou conservação e/ou 
restauração, refere-se ao processo de: 
 
a) Arquivamento. 
b) Desbastamento. 
c) Classificação. 
d) Armazenamento. 
e) Substituição. 
 
Questão 12 
 
Marque a questão correta , que consta os métodos 
utilizados para avaliar o acervo: 
 
a)  Avaliativo e qualitativo. 
b)  Qualitativo e quantitativo. 
c)  Científico e dedutivo. 
d)  Dedutivo e analítico. 
e)  Analítico e sintético. 
 
Questão 13 
 
Assinale a alternativa correta , que corresponde ao 
gráfico destinado à descrição e ao posicionamento 
das funções, ampliando, desse modo, as partes 
setoriais de um organograma simples, sendo um: 

 
a) Funcionograma. 
b) Organograma completo. 
c) Organograma de setas. 
d) Fluxograma. 
e) Organograma funcional. 

 
Questão 14 
 
Como a mecanização das bibliotecas é o imperativo 
atual, é de fundamental importância que o bibliotecário 
saiba traçar, com segurança, os fluxos dos serviços 
que administra. A seguir, marque a função correta  
que corresponde ao fluxograma para situações 
variáveis referentes à decisão: 
 
 
a)  
 
 
b)  

 
 

c)  
 

 
d)  
 
 
e)  
 
 
Questão 15 
 
As forças externas podem ser consideradas lesivas à 
biblioteca, impedindo o seu crescimento ou 
manutenção, as quais devem ser diagnosticadas 
antes que se avance o processo de planejamento, 
podendo ser conhecidas através da análise das 
tendências econômicas, políticas e sociais 
identificadas no contexto como: 
 
a) As ameaças.  
b) As demandas. 
c) As referencias. 
d) As processuais. 
e) As diagnósticas. 
 
Questão 16 
 
Os documentos, via de regra, são arranjados nas 
estantes, seguindo a ordem de classificação que 
receberam. Sua organização física, portanto é, ou 
deveria ser a ordem do catálogo topográfico. Marque 
a seguir, nas alternativas abaixo,  a última função 
relacionada ao bloco de formação, e principalmente à 
organização das coleções, visando seu acesso:  
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a) Mobilização. 
b) Armazenagem. 
c) Distribuição. 
d) Formulação. 
e) Redistribuição. 
 
Questão 17 
 
Na biblioteca, a função destinada a verificar se os 
resultados planejados estão sendo alcançados 
através das operações executadas, a qual permite 
adotar ações corretivas visando corrigir os desvios 
detectados durante o processo de avaliação, é a 
função de:  
 
a) Instrução. 
b) Feedback. 
c) Controle. 
d) Registros. 
e) Remanejamento. 
 
Questão 18 
 
As organizações apoiam-se em dois princípios: 
unidade de objetivos e eficiência. Se uma organização 
atinge seus objetivos, ela é eficaz, mas se o faz com o 
mínimo de custos, ela é eficiente, também chamada 
de organizações: 
 
a) Demandadas. 
b) Formais. 
c) Estruturadas. 
d) Equilibradas. 
e) Determinadas. 
 
Questão 19 
 
As atividades de inscrição de usuários, expedição  de 
avisos a leitores em atraso e a aplicação de 
penalidades, caso a biblioteca as adote, normalmente 
se enquadram dentro da função de: 
 
a) Processamento técnico. 
b) Organização. 
c) Reposição. 
d) Inserção. 
e) Circulação.  
 
 
 
 
 

Questão 20 
 
No processo de organização de coleções para 
disponibilização, consiste no processamento técnico 
das coleções: a análise descritiva, a qual se refere a: 
 
a) Catalogação.  
b) Dissertação. 
c) Descrição. 
d) Referenciação. 
e) Adaptação. 
 
Questão 21 
 
Identifique, nos itens abaixo , qual o processo que 
implementa as decisões da seleção, função que inclui 
todas as atividades inerentes aos processos de 
compra, doação e permuta de documentos: 
 
a) Implementação. 
b) Pedagógico. 
c) Político. 
d) Reunião. 
e) Aquisição. 
 
Questão 22 
 
O processo de estabelecer e aplicar regras a fim de 
abordar, ordenadamente, uma atividade específica 
para o benefício e com a participação  de todos os 
interessados e, em particular, de promover a 
otimização da economia, levando em consideração as 
condições funcionais e as exigências de segurança. O 
enunciado fala da: 
 
a) Globalização. 
b) Normalização. 
c) Exaustão. 
d) Comercialização. 
e) Demanda. 
 
Questão 23 
 
Os trabalhos de revisões são estudos que analisam a 
produção bibliográfica em determinada área temática, 
dentro de um recorte de tempo, fornecendo uma visão 
geral ou um relatório do estado da arte sobre um 
tópico específico, evidenciando novas ideias. As 
revisões podem ser classificadas segundo seu 
propósito, abrangência, função e tipo de análise 
desenvolvida. Quanto à abrangência, as revisões 
podem ser temáticas, calcadas em um tema 



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – 5ª REGIÃO E JUSTIÇA FED ERAL EM PERNAMBUCO - 2012 
SELEÇÃO UNIFICADA DE ESTÁGIO  

 

 
 

específico e, quando trata do assunto dentro de um 
período estipulado, trata-se das abrangências: 
 
a) Particulares. 
b) Definitivas. 
c) Históricas. 
d) Administrativas. 
e) Temporais. 
 
Questão 24 
 
Nas revisões, a identificação dos trabalhos é feita de 
forma seletiva, refletindo, para cada um deles, a 
opinião do revisor. Pelo fato de emitir julgamento de 
valor sobre os documentos selecionados. Sua 
importância depende da autoridade de quem a 
elabora, e essa análise é chamada de revisão: 
 
a) Critica. 
b) Histórica. 
c) Desmembrada. 
d) Ativa. 
e) Reestruturada. 
 
Questão 25 
 
O tratamento e abordagem dados aos trabalhos 
analisados consistem em um apanhado dos 
documentos selecionados, sem grandes análises ou 
apontamentos críticos. Marque a alternativa correta  
em relação a essas análises: 
 
a) Analíticas. 
b) Representativas. 
c) Bibliográficas. 
d) Distintivas. 
e) Evolutivas. 
 
Questão 26 
 
Assinale o item abaixo  que corresponde às obras de 
uso pontual e recorrente, ao contrário de outras que 
são destinadas, normalmente, a serem lidas do 
princípio ao fim, são elas as: 
 
a)  Obras jurídicas. 
b)  Obras de referências. 
c)  Obras de citação. 
d)  Obras de rotinas. 
e)  Obras de revisão.  
 
 

Questão 27 
 
Quais são as ferramentas essenciais para análise de 
citações, possibilitando o exame da relação entre 
unidade produtora (citante) e a unidade produzida 
(citado), servindo como instrumento para análise das 
atividades de pesquisa, especificamente a avaliação 
da produtividade científica?  
 
a) Preprints. 
b) Catálogos. 
c) Topografias.   
d) Índices. 
e) Revistas. 
 
Questão 28 
 
A informação jurídica é uma das poucas áreas que 
alcançou o estágio comercial, não mais se limitando a 
iniciativas governamentais para seu controle e acesso, 
porém a Biblioteca do Senado, em parceria com o 
Centro de Informática e Processamento de Dados do 
Senado Federal (PRODASEN), assumiu a 
responsabilidade pela edição regular da: 
 
a) Coleção Interdisciplinar de Direito 
b) Bibliografia Brasileira de Direito. 
c) Referências bibliográficas. 
d) Catalogação na publicação jurídica. 
e) Resumos Internacionais de direito. 
 
Questão 29 
 
Assinale a alternativa correta, que se refere ao 
documento jurídico ou não, os quais são resultados de 
trabalhos em equipe, e uma de suas características é 
a autoria coletiva, ou seja, eles são mais conhecidos e 
solicitados pela instituição onde foram gerados e não 
por seus autores. Costumam ser produzidos em série, 
caracterizados por códigos alfanuméricos, criados 
pelas entidades produtoras para facilitar sua 
identificação. São os denominados: 
 
a)  Periódicos. 
b)  Resumos. 
c)  Catálogos. 
d)  Arquivos. 
e)  Relatórios. 
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Questão 30 
 
A internet, com seus milhões de computadores, 
contendo uma vastíssima quantidade de documentos, 
pode ser comparada a uma biblioteca de proporções 
gigantescas. Já a Usenet é um sistema de grupos de 
discussão, destina à interação entre grupos de 
pessoas que se interessam por um determinado 
assunto, chamados de: 
 
a)  Newgroups. 
b)  FTP. 
c)  Waisgroups. 
d)  Archiegroups. 
e)  Repositórios. 
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PROVA:Língua Portuguesa 
 

Texto 1 
Construir cidadania é também construir novas 

relações e consciências 
 

A cidadania é algo que não se aprende com os 
livros, mas com a convivência, na vida social e 
pública. É no convívio do dia-a-dia que 
exercitamos a nossa cidadania, através da relação 
que estabelecemos com os outros, com a coisa 
pública, com a vida em comunidade, no bairro ou 
na tabanca. 
Tenho seguido com bastante atenção a evolução 
político militar, sobretudo na eventual vinda ou 
não de uma força de estabilização estrangeira. 
Pergunto, se isso será ou não uma boa coisa para 
GB (Guiné-Bissau) neste momento? E se chega 
uma força deste como assegurar que essa força 
seja usada da melhor maneira. Queria 
compartilhar com todos os Guineenses alguns 
critérios meus e também pensamentos do teórico 
do campo de transformação de conflitos, John 
Paul Lederach.[...] 
John Paul descarta as teorias das massas críticas. 
Esta é a ideia de que só mudam as coisas quando 
as pessoas tomam consciência da sua situação e 
saem à rua em massa para protestar e exigir uma 
mudança. Ele também descarta a ideia de que uma 
força estrangeira pode arrumar estas situações 
como um contrapeso de poder. A estabilidade 
sustentável não pode vir de fora tem que ser 
nutrida desde dentro do país.[...] 
Lederach compara a sociedade com um pão, o que 
faz o pão crescer e tomar uma forma gigante é a 
pequena quantidade de massa com que se 
começa a fazer o pão. Usando a metáfora, 
Lederach disse que a mudança social se faz com a 
articulação de pessoas estratégicas. Isso é 
porque, segundo o seu pensamento, a sociedade 
funciona parecida com uma teia de aranha. Cada 
fio se estende de um ponto que liga muitos fios da 
teia. As pessoas chaves de uma sociedade são 
aquelas que fazem as ligações entre um fio da 
sociedade e outro. Elas são aquelas pessoas que 
são as pontes entre diversos setores da sociedade 
ao mesmo tempo.[...] 
Não se deve presumir que as autoridades têm 
pensado todas estas questões. Abundam as 
justificações pelas quais a presença da juventude 
em qualquer cenário de tomada de decisão é 
indispensável. Insisto os jovens devem organizar-

se para que possam influir neste processo dado 
que serão eles que terão que lidar com as 
sequelas desses atos no futuro. 
Rui Manuel da Costa HTTP://www.didinho.org/ , 
acesso em 9/1/2012 
 
Texto para as questões de 31 a 36.  
 
Questão 31 
 
Considere as alternativas quanto ao texto em análise. 
 

I) Deduz-se que cidadania se constrói mediante 
contatos com outros indivíduos, que se 
relacionam entre si e  transformam a maneira 
de pensar e de agir, mudando assim a 
sociedade. 

II) O  estudioso John Paul é partidário de que as 
massas  são críticas, por isso os cidadãos 
pertinentes a elas com  idênticas 
características são sempre capazes de 
transmudar a sociedade. 

III) Existe, segundo Lederach, o parecer de que é 
possível haver uma estabilidade sustentável, 
no entanto esta deverá ser cultivada no país. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
 
a) Todas. 
b) Nenhuma. 
c) Apenas I e II. 
d) Somente I e III. 
e) II e III somente. 
 
Questão 32 
 
A única alternativa não condizente com o sentido do 
texto é: 
 
a) A sociedade, segundo Lederach, sofre mudança  

com a articulação de pessoas que funciona de 
maneira similar a uma teia de aranha. 

b) As pessoas mais influentes são as que 
estabelecem liames entre um fio e outro, servindo 
de ponte entre os diversos setores. 

c) Deduz-se do excerto que a presença dos jovens é 
imprescindível para uma tomada de decisão em 
qualquer âmbito. 

d) A cidadania é exercida no cotidiano, pois, é neste, 
em que ela deve estar inserida.  
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e) Existe uma afirmação paradoxal com a semântica 
do texto, quando se diz que as coisas mudam 
indenes das ações das pessoas. 

 
Questão 33 
 
Em relação ao terceiro parágrafo, identifique a 
assertiva que não condiz com o comentário exposto 
abaixo. 
 
a) Existe um sinal indicativo de crase, obrigatório, por 
vir junto a um verbo de sentido completo que exige um 
complemento preposicionado. 
b) Quanto às regras da nova ortografia, existe apenas 
uma palavra que foge ao explicitado na lei. 
c) A regência e a concordância verbal estão 
obedecendo às regras da variedade formal da língua. 
d) Existem formas verbais simples e perífrases 
verbais com predominância de um modo verbal não 
hipotético. 
e) A fim de tornar o texto conciso e mais atraente, o 
autor empregou retomadas nominais e pronominais.  
 
Questão 34 
 
Quanto à tipologia textual, pode-se concluir que se 
trata de uma: 
 
a) Narrativa objetiva, por existirem elementos 

pertinentes a tal tipo textual, a exemplo de 
personagens. 

b) Narrativa subjetiva, entremeada de elementos 
descritivos, a fim de inserir, no texto, maior 
veracidade, dando-lhe também melhor coesão. 

c) Dissertação, plena de injunções, devido à 
predominância de verbos no presente do indicativo 
e tentar levar o leitor a uma tomada de posição. 

d) Dissertação expositiva, porque o autor do excerto 
objetiva expor suas ideias de modo subjetivo, 
embora, embasado em informações coerentes. 

e) Dissertação argumentativa objetiva, por o 
articulista elaborar argumentos firmes e os 
defender sem interferência do subjetivismo, 
usando informações previamente apreendidas. 

 
Questão 35 
 
Considere as afirmativas abaixo: 
I) Existe o emprego da variedade linguística formal, 

se bem que haja uma falha quanto às normas 
vigentes de ortografia. 

II) Quanto aos aspectos morfossintáticos o texto se 
encontra sem deslizes, inclusive no condizente à 
regência e à concordância. 

III) No segundo parágrafo, há forma verbal em um 
passado completo e em um passado incompleto. 

IV) Existem elementos relacionais com valores 
semânticos de condição, de oposição, de 
comparação e ainda elementos circunstanciais de 
lugar, de tempo, dentre outros. 

V) A flexão de número das palavras situação, ligação, 
articulação é idêntica à da palavra cidadão. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
a) Todas. 
b) Apenas quatro. 
c) Somente três. 
d) Duas apenas. 
e) Apenas uma. 

 
Questão 36 
 
Considere o sentido do elemento em destaque no 
segmento: “...com a vida em comunidade, no bairro ou 
na tabanca .” Identifique, nos períodos abaixo, o único 
que possui um elemento linguístico com idêntico 
significado: 
 
a) A cidade se comprazia, apenas, em retalhar 

pessoas, em alfinetá-las, com expressões 
injuriosas, indignas de um ser humano, que se diz 
cidadão. 

b) Havia, na mansão, além, de belíssimos jardins com 
palmeiras altaneiras, plenos de variegadas plantas 
floridas, e um grande pálio a protegê-las, que 
enlevavam o sentir das pessoas que ali 
penetravam. 

c) Não existem pessoas insipientes, mas sim 
incipientes, isto é, seres que poderiam crescer 
mais culturalmente, porém, situações alheias a seu 
desejo, uma força maior as obriga a viver no 
ostracismo, sem condições verdadeiras de um 
desenvolvimento intelectual. 

d) Passa despercebido, à maioria dos seres viventes, 
o sofrer alheio, porque alguns se fecham em uma 
carapaça ou em uma redoma de vidro, julgando-se 
superiores, esquecendo-se de que, um dia, 
seremos todos pó, restando-nos algo: a prestação 
de contas de nossos atos. 

e) Há muitos seres discriminados, em nosso país, a 
exemplo daqueles que vivem em uma aldeia, longe 
da chamada “civilização”, esquecidos, desde os 
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nossos primitivos dias, quando suas terras foram 
tomadas, seus costumes vilipendiados. São eles 
os silvícolas, que ainda moram em suas tabas, 
sem cuidados maiores a fim de melhorarem sua 
existência. 

 
 

Educação e mudança 
“Educação  e Mudança”   FREIRE,Paulo - resumo) 
[...] 
Quando uma sociedade está em constante mudança 
de seus valores, podemos afirmar que estamos em 
transição, ou seja, temos de saber o que fomos, o que 
somos para saber o que seremos. A sociedade 
fechada é aquela em que o ponto de decisão 
econômico de uma sociedade está fora dela e dentro 
de uma outra sociedade matriz que é a que tem 
opções, em troca, as demais sociedades só recebem 
ordens. É uma sociedade servil onde há alto índice de 
analfabetismo e desinteresse total pela educação 
básica dos adultos. Essa sociedade é muito prejudicial 
para quem quer ter uma oportunidade na vida. Uma 
sociedade é alienada não tem consciência de seu 
próprio existir, ou seja, quando pretende imitar a 
outrem, já não é ele mesmo. Um profissional alienado 
é um ser inautêntico, não olha para a realidade com 
critério pessoal, mas com olhos alheios. Por isso vive 
uma realidade imaginária e não a sua própria 
realidade objetiva. 
 
Texto para as questões 37 e 38.   
 
 Http:// WWW.netsaber.com.br/resumos/ver resumo c 
44856.html  acesso em 15/1/2012 
 
 
Questão 37 
 
Assinale a única assertiva inadequada em relação ao 
exposto no texto. 
 
a) Pode-se inferir que há um sentido de preocupação 

do eminente pedagogo, quanto à formação da 
sociedade,  

b) Deduz-se que uma sociedade é uma sociedade 
sem consciência do que anseia porque obedece à 
outra, que é matriz, sendo, portanto, manipulada 
por ela. 

c) Na sociedade servil, embora seja manipulada, é-
lhe dada sempre a oportunidade de estabelecer 
uma ascensão, a fim de que possa galgar posição 
inerente ao ser humano. 

d) Existe um tipo de sociedade, formada por 
indivíduos que não têm consciência de seu viver, 
esta é chamada de alienada. 

e) Na sociedade fechada não existe um poder 
econômico, este se encontra fora dela, em uma 
sociedade, chamada matriz, que sempre envia 
ordens a que outras sociedades obedecem. 

 
Questão 38 
 
Apenas uma alternativa não corresponde ao aspecto 
geral do texto, identifique-a. 
 
a) Há uma relação de antonímia no primeiro período, 

explicitada por duas palavras circunstanciais. 
b) Há vírgulas empregadas, corretamente, para 

separar palavra denotativa, isolando explicação e 
oração, adversidade.  

c) Entende-se por uma sociedade alienada, uma 
sociedade cujos membros, são alheios a tudo e 
vivem em longínquos lugares. 

d) Em “...mas  com olhos...” se o vocábulo em 
destaque for trocado por “no entanto ”, não haverá 
mudança de sentido. 

e) Pode-se perceber que em “...um ser autêntico, não 
olha...”, a vírgula destacada implica um sentido de 
causa, cujo elemento coesivo se encontra elítico. 

 
 

Questão 39 
 
“Não fique a distância! Aproxime-se!”  Parecia dizerem 
os olhos daquela formosa mulher. Porém, ele era 
tímido, pois queria namorar com ela e fugia 
sempre...mais de um dia se passaram e nada. Ela não 
desistia. Um dia, lhe enviou cartão: ‘Eu lhe amo, darei-
te minha vida...” E o caso foi resolvido. 
 
Quanto ao parágrafo será correto afirmar que: 
a) Em “a distância ”, não existe erro, pois com a 

locução em destaque, só deverá haver o sinal 
indicativo de crase, caso o segundo elemento 
venha determinado. 

b) A perífrase verbal parecia dizerem desobedece às 
normas gramaticais da variedade formal da língua, 
uma vez que o verbo flexionado deveria ser 
parecia e não diderem.  

c) Em “Eu lhe amo ”, não há falha de regência verbal, 
pois o verbo em enfoque, pode ser transitivo direto, 
ou indireto. 
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d) O pronome pessoal átono enclítico, no 
parágrafo,está em observância à língua formal, por 
se tratar de início de oração 

e) A concordância verbal em “ Mais de um dia se 
passaram” está em consonância com as regras 
gramaticais vigentes, por se tratar de 
reciprocidade. 

Questão 40 
 
Identifique o período com melhor redação quanto à 
correção, clareza e concisão:  
 
a) Neste início de milênio, existe muitas 

metamorfoses em que, muitas vezes o ser humano 
se perde por que pensa que será feliz com a 
aquisição de poder econômico elevado. 

b) Existem jovens, em cujas cabeças, surge um 
emaranhado de ideias, deixando-os meio perdidos, 
frente a uma sociedade falha, plena de valores 
estapafúrdios, não condizentes com a ética 
tampouco com a moral.  

c) Seria necessário que os homens se esquecessem 
que somos seres falhos, por que ainda estamos 
“nos fazendo”, como toda natureza: temos de 
evoluir a cada dia. 

d) Os amigos lhe convidaram para a reunião, contudo 
ele não ouviu o convite, por estar discutindo com a 
noiva na ocasião, mas, no final voltou o sorriso a 
face de todos. 

e) Chegou cedo à Faculdade à uma hora, seria bom 
que ele de segunda à sexta fizesse isso, por que 
sendo inteligente, não sendo insipiente, sabia que, 
no cômputo final, sua atitude seria sensurada. 
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