
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos – Edital nº 455/2017 

Resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as questões da Prova Objetiva 

 
Opção de Vaga: 

B-211, B-212 e B-227 

 

Disciplina: Língua Portuguesa 
 

Questão: 01 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1802625 1803201 1805562 1807994 1818831 1819409 1840374 1851288 1861337 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, perceba que os sentimentos de perda e ausência estão presentes nos 
versos: “vou te encontrar” e “perto, nunca te esqueci” nas palavras em destaque. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
Questão: 02 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1803598 1805534 1832583 1836038 1838159 1840519 1841139 1845155 1845241 1848100 1851980 1855092 1858427 1860621 

 



 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, identifique que, por tratar-se de uma música/poesia, o texto foi escrito 
em forma de verso. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 03 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1801541 1805906 1808588 1808589 1811733 1811772 1811974 1817385 1824336 1825108 1829995 1830861 1832583 1833063 

1834817 1848736 1855092 1862068 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, perceba que o termo em destaque pode ser interpretado como 
estabilidade. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 04 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1805534 1829995 1843207 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, perceba que o vocativo está explícito no verbo “olha”. É o termo que 
serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 



 

Questão: 05 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1802194 1807994 1826035 1837758 1839937 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, identifique que a palavra destacada é classificada como verbo irregular. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 06 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1817385 1823386 1836933 1841704 1842594 1863166 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, identifique que a ideia de concreta de tempo está explicita nas palavras 
inverno/verão. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 07 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800124 1801074 1802194 1803598 1805534 1806893 1815225 1822138 1823386 1826035 1827064 1829995 1834838 1838130 

1839018 1839761 1842188 1845155 1845464 1848736 1857313 1857746 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, identifique fato como substantivo coletivo de cabras. 

 



 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 08 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800124 1800451 1800630 1800856 1801074 1801760 1802194 1802528 1803129 1803206 1803385 1803598 1805956 1805967 

1806071 1806627 1806893 1807006 1807565 1807994 1808006 1808588 1808589 1809168 1809845 1810287 1811313 1811457 

1811741 1811746 1811772 1811829 1811974 1813882 1814084 1815909 1816045 1816459 1817385 1817529 1819016 1819409 

1819459 1819912 1820116 1820717 1822792 1823285 1823386 1823458 1823520 1825619 1826432 1826563 1826769 1826776 

1827064 1827804 1827841 1828535 1829751 1829995 1830438 1831346 1831910 1832010 1832583 1832620 1833063 1833149 

1834187 1834838 1836022 1836038 1836603 1836960 1837036 1837758 1837838 1837890 1838130 1838178 1838937 1839018 

1839299 1839671 1839877 1839937 1839942 1840082 1840207 1840374 1840519 1840973 1841040 1841139 1841186 1841188 

1841704 1841916 1842028 1842594 1843022 1843171 1844576 1845437 1845479 1848037 1848100 1848345 1848736 1848977 

1849215 1851288 1851393 1851980 1853851 1854048 1854676 1855092 1855585 1856781 1857313 1857373 1858427 1859653 

1859972 1860023 1860621 1861502 1861632 1861843 1862068 1862438 1862476 1863166 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto, o gênero textual e a partir de inferências, perceba que o uso das reticências nos versos “vou te 
encontrar... vou te encontrar” indica uma hesitação, comuns da oralidade, marcado por esta pontuação, por tratar-se de uma música, gênero 
textual oral quando interpretado por um cantor. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 09 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1802210 1823386 1826035 1829995 1832583 1837838 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto, o gênero textual e a partir de inferências, perceba que empregou-se a virgula pela oração ser 
subordinada adverbial. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 



 

Questão: 10 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829995 1840374 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, perceba que o termo em destaque é uma oração subordinada adverbial 
comparativa tendo em vista que a conjunção como estabelece uma comparação com a ação indicada pelo verbo da oração principal (sofro). 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 12 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829995 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, perceba que a conjunção subordinativa adverbial de conformidade é o 
“como” no trecho “vivo, como você quer” passível de ser substituída por “conforme”, segundo as regras. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 13 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1807994 1812604 1829995 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, perceba que no trecho “Nas estrelas que formam uma constelação” a 



 

palavra destacada é um pronome relativo porque substituiu “estrelas” na oração em que ele está inserida. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 14 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1831544 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, perceba que no verso em destaque a palavra “beijo” foi formada por 
derivação regressiva, assim como, “brilho” em “no brilho dos olhos” que foi derivado do verbo brilhar. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 15 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1805024 1807006 1840519 1845155 1848977 1853851 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, perceba que o termo em destaque, por tratar-se da locução verbal IR + 
INFINITIVO, indica tempo futuro. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 16 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800124 1807994 1809942 1811423 1811929 1816189 1816338 1817203 1817385 1819459 1823386 1826035 1827804 1829995 



 

1830438 1831544 1836038 1836933 1837838 1838937 1840082 1840374 1848100 1848923 1849215 1851288 1853851 1857373 

1857997 1859972 1861502 1862438 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, perceba que, predominantemente, os elementos linguísticos presentes 
na música são descritivos, como advérbios e adjetivos. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 17 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800451 1800856 1801074 1801541 1801915 1803129 1803201 1803206 1803385 1803598 1805906 1805956 1805967 1806627 

1806893 1807565 1809845 1811457 1811741 1811746 1811772 1811974 1814084 1815909 1816045 1816459 1816625 1817203 

1817529 1820717 1822138 1823285 1823386 1823520 1823645 1824336 1824603 1825040 1826035 1826769 1827064 1828535 

1829751 1829995 1830438 1831189 1831346 1832010 1832583 1833053 1833063 1834187 1834838 1835568 1836038 1836603 

1837036 1837838 1838130 1838178 1838937 1839018 1839299 1839671 1839877 1839937 1839942 1840207 1840374 1840470 

1840519 1841040 1841139 1841186 1841704 1842028 1843022 1843171 1843207 1844792 1845155 1845241 1845464 1846088 

1848037 1848127 1848345 1848923 1849215 1851980 1853851 1854048 1854676 1855585 1856781 1857313 1857373 1857746 

1859765 1860023 1860621 1861632 1862438 1862476 1863166 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, identifique que o verbo viver, intransitivo ou transitivo direto, remete à 
aproveitar a vida no que ela tem de melhor. Assim, aproveitar a vida está correto. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 18 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800451 1801074 1803598 1804730 1805534 1805643 1807994 1809845 1809942 1811313 1811423 1811489 1816338 1816459 

1816625 1817529 1819409 1819912 1821068 1822779 1822792 1823285 1823645 1826035 1826370 1826776 1828535 1830438 



 

1831346 1832583 1832620 1833244 1836038 1836603 1837758 1839018 1839671 1839942 1840374 1841139 1841186 1843171 

1843207 1844275 1848100 1848736 1848977 1849215 1851288 1855092 1855585 1858427 1859972 1860657 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, identifique que a figura predominante é a elipse dos pronomes de 1ª 
pessoa desnecessários na escrita, pois ficam explícitos na conjugação verbal por meio das desinências modo temporais. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 19 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1802194 1803598 1805024 1807565 1807994 1817203 1826035 1826520 1829275 1829985 1830232 1831544 1832604 1840519 

1846081 1848100 1848790 1853851 1856115 1861772 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, identifique que o verbo estar + advérbio é um verbo intransitivo. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 20 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800124 1800723 1801074 1802194 1802210 1805534 1805906 1806627 1806893 1807197 1807994 1808588 1808589 1809942 

1812651 1814084 1816189 1816338 1816459 1816625 1817529 1819016 1821068 1822274 1823002 1823458 1823645 1824336 

1824603 1828535 1832583 1832604 1833053 1836038 1837838 1837890 1838130 1838159 1838937 1839018 1839761 1839937 

1840519 1840973 1841855 1842188 1843207 1846088 1848037 1848736 1849215 1851288 1851980 1854676 1855585 1856115 

1857313 1859765 1859972 1861337 1861772 1862068 1862438 1863166 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato, observe o contexto e, a partir de inferências, identifique que há na oração uma relação semântica de causalidade 



 

(causa x consequência / consequência x causa). No trecho em destaque o conectivo “porque” insere uma causa. O emprego da vírgula foi uma 
hipercorreção feita pelo autor da música. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Disciplina: Legislação 

 
Questão: 21 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1807994 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta nos termos do Art. 24, Caput e § 2º, da Lei 8112/1991, in verbis: 
Art. 24.  Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. 
(...) 
                § 2o A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de 
vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 25 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1807994 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta nos termos dos Artigos 129 e 130, Caput, da lei 8112/1990, in verbis: 



 

Art. 129.  A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de 
inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.                        
(...) 
        Art. 130.  A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não 
tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias. 
Como Lucy não é reincidente, a pena aplicada à servidora, nos termos da lei, é a advertência. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 26 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1803598 1806135 1807994 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão exige do candidato conhecimento das proibições e dos deveres exigidos do servidor público na lei 8112/1990. Nesse sentido, a 
resposta, conforme exigido no enunciado da questão, seria a exceção, ou seja, o que não é proibido ao servidor. 
Logo, a opção do gabarito está correta, pois contempla essa exceção e apresenta ao candidato um dever a ser cumprido, nos termos dos artigos 
116, inciso XI e 117, incisos VI, VII, X e XV da lei 8112/1990. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 27 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1807994 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do Art. 3º, inciso III, da lei 9784/1999, in verbis: 
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: 
(...) 



 

III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente; 
O candidato deveria responder a exceção ao direito do administrado. A opção do gabarito está correta pois o administrado tem direito a formular 
alegações e apresentar documentos antes da decisão, e não depois, como é colocado na questão. 

 
Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 28 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1805534 1807994 1826035 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do Art. 25, Caput e inciso I, da lei 8.666/1993, in verbis: 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro 
do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas 
entidades equivalentes; 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 29 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1802194 1803598 1806135 1811331 1816763 1824485 1848037 1862223 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do Art. 41, Caput, § 1º, incisos I, II e III e § 4º, da Constituição Federal de 1988, in verbis: 
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 
público.                 
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:    



 

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;    
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;  
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.       
(...) 
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 30 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1837036 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta. A doutrina considera o princípio da eficiência como aquele relacionado à produtividade e economicidade. De 
acordo com esse princípio, os serviços públicos devem ser executados pelo servidor com excelência e redução de custos, considerando os deveres 
e proibições impostos na legislação vigente. 
A opção “A” não está correta, pois, de acordo com o princípio da indisponibilidade, os agentes administrativos não podem dispor dos bens da 
Administração Pública; 
A opção “B” está incorreta, pois o princípio da autotutela considera a segurança e estabilidade das relações jurídicas e, nesse sentido, permite 
que a Administração anule os atos considerados ilegais; 
A opção “C” está incorreta, pois pelo princípio da razoabilidade o administrador não pode agir conforme seu juízo de valor, desconsiderando a lei; 
A opção “D” está incorreta, pois, de acordo com o princípio da proporcionalidade, o administrador deve agir nos limites definidos na lei, 
considerando o interesse da Administração Pública. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

 

 

 



 

Disciplina: Específica 

 
Questão: 31 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1801074 1801760 1802194 1805534 1807994 1808006 1809951 1811829 1824189 1830969 1830972 1836603 1837890 1843022 

1845479 1854676 1860657 1861561 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 31 examina a capacidade do candidato em reconhecer os diferentes tipos de documentos tratados em bibliotecas. Tal reconhecimento 
é essencial ao bom desempenho de atividades a todos os membros de equipes de Bibliotecas, posto que conhecer os tipos de documentos é 
imprescindível ao tratamento correto de cada um deles. Dessa forma, a matéria tipologia de documentos está relacionada a todos os tópicos do 
conteúdo programático previsto no edital do concurso, mais especificamente ao item ‘Tratamento de documentos’.  Sendo assim, a Banca considera 
a questão pertinente ao programa estipulado e será mantida sem alteração do gabarito, que apresenta uma única opção correta atendendo ao 
enunciado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 32 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1809233 1849215 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 32 examina os objetivos da Biblioteca Universitária enquanto uma instituição social. Nesse sentido, foram apresentadas duas assertivas 
relacionadas especificamente à biblioteca em questão que estão de acordo com a citação a seguir: 
“É considerada biblioteca universitária aquela que atua em centros universitários, universidades, faculdades e institutos entre outras que atuam 
em ensino superior(...) Integra-se à instituição de ensino superior [grifo nosso], complementando também os conhecimentos ministrados no 
currículo do curso, mas já oferecendo recursos para facilitar a pesquisa científica, visto que o estudante universitário é o embrião do especialista. 
 A extensão universitária que integra as atividades de ensino e pesquisa em projetos voltados para a comunidade, exige da biblioteca 
universitária grande esforço em conjunto entre bibliotecários, docentes e discentes no sentido de promover a ponte necessária entre a teoria e a 
prática nas diferentes disciplinas” 



 

CRUZ, Anamaria da Costa, MENDES, Maria Tereza Reis, WEITZEL, Simone da Rocha. A Biblioteca, o técnico e suas tarefas. 2.ed. Niterói: Intertexto, 
2009. p.12 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 33 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1807994 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Não há nenhum questionamento no recurso. O candidato somente ratifica o gabarito correto. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 34 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800630 1801216 1802258 1802528 1802709 1803552 1804156 1804730 1805534 1806071 1809086 1809951 1811457 1815788 1800630 1801216 

1815831 1816459 1816625 1821828 1822792 1823458 1825041 1828909 1829950 1831544 1832036 1832583 1839012 1839671 1815831 1816459 

1840207 1840973 1841704 1842028 1843022 1848977 1849570 1853079 1854676 1859608 1860406 1860762 1861502 1861582 1840207 1840973 

1862476 1863166 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 34 apresenta um equívoco de digitação que modifica conteúdo no seu enunciado, prejudicando a compreensão do candidato. Onde se 
lê a palavra “INCORRETA” deveria estar escrita a palavra “CORRETA”. Dessa forma, julgamos procedentes os recursos interpostos e decidimos por 
anular a questão. 

 
• Situação da questão: anulada. 

 

 



 

Questão: 36 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800451 1800630 1801760 1802528 1804156 1805956 1806071 1806893 1807197 1807994 1808252 1809086 1809845 1809951 

1811313 1811457 1811489 1811741 1811746 1811929 1816045 1816625 1817714 1819210 1819912 1821828 1822438 1822459 

1822779 1823386 1825041 1826035 1827804 1827841 1828535 1828621 1831041 1831635 1832583 1833053 1833909 1836038 

1838549 1838741 1839299 1839671 1839942 1840082 1840374 1841040 1841139 1841188 1841704 1842028 1842594 1843392 

1844576 1844767 1845437 1845479 1846081 1848100 1848196 1848977 1849215 1849302 1854676 1855092 1860023 1860657 

1861561 1861944 1862438 1863166 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 36 examina o tipo de instrumento disponibilizado pela biblioteca aos usuários para que identifiquem recuperem e localizem itens no 
acervo, oferecendo possibilidade de busca por índices de autores títulos e assuntos. Tal afirmativa diz respeito apenas a catálogos principais, não 
havendo outra alternativa que contemple o enunciado. Segundo CRUZ, MENDES e WEITZEL (2009, p.59) Os catálogos principais são aqueles que 
são destinados ao público leitor. 
CRUZ, Anamaria da Costa, MENDES, Maria Tereza Reis, WEITZEL, Simone da Rocha. A Biblioteca, o técnico e suas tarefas. 2.ed. Niterói: Intertexto, 
2009. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 37 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1802197 1807994 1812878 1830969 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 37 examina as ações humanas nocivas à conservação dos livros, ou seja, as ações humanas  que correspondem a má utilização dos 
livros de bibliotecas. Os recursos apontam problemas de interpretação do texto. Assim, a banca juga os recursos interpostos improcedentes e 
mantém a questão sem alteração de gabarito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 



 

 

 

Questão: 38 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1802194 1840082 1848977 1863080 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 38 examina o conceito de ISBN, que se trata do padrão estabelecido internacionalmente para identificar livros, através de um código 
numérico. As demais alternativas apresentadas não contemplam o enunciado da questão. Assim, a banca juga os recursos interpostos 
improcedentes e mantém a questão sem alteração de gabarito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 39 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1807994 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Não há nenhum questionamento no recurso. O candidato somente ratifica o gabarito correto. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 40 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1805534 1807994 1864639 
 



 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 40 está relacionada ao conteúdo programático que consta no edital, especificamente ao item ‘Técnicas de Arquivamento’. De acordo 
com os parâmetros dados no enunciado a única alternativa correta está exposta na opção E. Assim, a banca juga os recursos interpostos 
improcedentes e mantém a questão sem alteração de gabarito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 41 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1805534 1807565 1836603 1859633 1861561 1863080 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 41 examina tipo de instrumentos utilizados especificamente em bibliotecas com objetivos próprios. Está relacionada ao conteúdo 
programático constante do edital, relativa aos itens ‘Técnicas de Arquivamento, ‘Tratamento de documentos’ e ‘Fluxos Administrativos’. Assim, a 
banca juga os recursos interpostos improcedentes e mantém a questão sem alteração de gabarito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 43 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1808134 1808252 1809168 1816189 1825108 1827804 1830438 1832583 1834109 1838937 1848977 1860011 1861561 1861582 

1862476 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 43 examina o conceito e objetivos da Biblioteca Pública. O tema é pertinente ao conteúdo programático exposto no edital do concurso, 
relacionado ao item ‘Bibliotecas: tipos e conceitos’. O fragmento de texto contido no enunciado da questão foi citado efetivamente como forma 
introdutória para expressar  o conceito de Biblioteca pública, reconhecido internacionalmente e referenciado em todas as definições encontradas 
na literatura sobre o tema. Assim, a banca juga os recursos interpostos improcedentes e mantém a questão sem alteração de gabarito. 



 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 45 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1802194 1859633 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 45 examina o conceito de catálogos on line de bibliotecas, conteúdo pertinente aos itens ‘Bibliotecas: tipos e conceitos’ e ‘Fluxos 
Administrativos’ do programa exposto no edital do concurso. Ressaltando que cabe ao candidato buscar conhecimento sobre a instituição para 
qual presta exame e a Base Minerva é o principal produto das Bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assim, a banca julga os recursos 
interpostos improcedentes e mantém a questão sem alteração de gabarito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 46 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1807994 1811423 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 46 examina o conceito de Periódico, avaliando a capacidade do candidato em reconhecer os diferentes tipos de documentos tratados 
em bibliotecas. Tal reconhecimento é essencial ao bom desempenho de atividades a todos os membros de equipes de Bibliotecas, posto que 
conhecer os tipos de documentos é imprescindível ao tratamento correto de cada um deles. Dessa forma, a matéria tipologia de documentos 
está relacionada a todos os tópicos do conteúdo programático previsto no edital do concurso, mais especificamente ao item ‘Tratamento de 
documentos’. A definição de periódico do enunciado pode ser encontrada na referência citada abaixo,   Sendo assim, a Banca considera a questão 
pertinente ao programa estipulado e será mantida sem alteração do gabarito, que apresenta uma única opção correta atendendo ao enunciado. 
 
CRUZ, Anamaria da Costa, MENDES, Maria Tereza Reis, WEITZEL, Simone da Rocha. A Biblioteca, o técnico e suas tarefas. 2.ed. Niterói: Intertexto, 



 

2009. p.28. 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 47 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1805534 1807994 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 47 examina a capacidade do candidato de ordenação alfabética de nomes próprios, de acordo com situação específica em bibliotecas. O 
tema está relacionado ao item ‘Técnicas de Arquivamento’ (Arranjo, interpolação e ordenação), exposto no edital do concurso.  Sendo assim, a 
Banca considera a questão pertinente ao programa estipulado e será mantida sem alteração do gabarito, que apresenta uma única opção correta 
atendendo ao enunciado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 48 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800309 1803775 1803916 1809168 1809233 1811372 1817529 1823301 1824336 1826563 1832178 1835311 1846566 1848100 

1854297 1859608 1813525 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 48 examina o entendimento do candidato a respeito de um tema relacionado ao funcionamento administrativo e funcional necessário 
a todo e qualquer cargo técnico administrativo de instituições públicas federais. Está relacionada diretamente aos itens “Fluxos Administrativos’ e 
‘Tratamento de Documentos’ do Conteúdo programático exposto no edital do concurso. Sendo assim, a Banca considera a questão pertinente ao 
programa estipulado e será mantida sem alteração do gabarito, que apresenta uma única opção correta atendendo ao enunciado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 



 

 

Questão: 50 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1811974 1821828 1825041 1829950 1830969 1831189 1845609 1850080 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 50 examina a capacidade do candidato em ordenar alfabeticamente entradas de títulos em catálogos de bibliotecas. O tema está 
relacionado ao item ‘Técnicas de Arquivamento’ (Arranjo, interpolação e ordenação), exposto no edital do concurso.  As técnicas de arquivamento 
de bibliotecas seguem estrutura própria, não sendo consideradas para este concurso, técnicas de instituições arquivistas. No caso das bibliotecas, 
na alfabetação de fichas dos catálogos de títulos são desprezados os artigos iniciais.  Sendo assim, a Banca considera a questão pertinente ao 
programa estipulado e será mantida sem alteração do gabarito, que apresenta uma única opção correta atendendo ao enunciado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 51 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1807994 1832583 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 51 examina a atividade de reposição de acervo nas estantes após o uso. O tema está relacionado ao item ‘Técnicas de Arquivamento’ 
(Arranjo, interpolação e ordenação), exposto no edital do concurso. Tendo em vista que o número de chamada, por sua função é o guia que leva 
o usuário à localização do documento na estante, pois determina sua posição topográfica no acervo, a Banca considera a questão pertinente ao 
programa estipulado e será mantida sem alteração do gabarito, que apresenta uma única opção correta atendendo ao enunciado, em acordo 
com a citação abaixo 
 
CRUZ, Anamaria da Costa, MENDES, Maria Tereza Reis, WEITZEL, Simone da Rocha. A Biblioteca, o técnico e suas tarefas. 2.ed. Niterói: Intertexto, 
2009. p.19. 

 



 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 52 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1852324 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 52 refere-se ao conceito do Serviço de Referência e não das responsabilidades de quem o executa. Sendo assim, a Banca considera a 
questão pertinente ao programa estipulado no edital do concurso e será mantida sem alteração do gabarito, que apresenta uma única opção 
correta atendendo ao enunciado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 53 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800630 1801915 1802194 1803916 1804730 1805534 1807497 1809845 1811331 1811457 1811489 1811974 1816189 1817714 

1823386 1823458 1826035 1827841 1830438 1831041 1832036 1832583 1833244 1836038 1836370 1836603 1836933 1838937 

1839942 1842028 1845736 1848736 1852324 1853079 1857373 1861893 1862476 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 53 examina as tarefas do auxiliar de bibliotecas relacionadas à atividade de intercâmbio ou permuta.  Sobre a definição da atividade de 
intercâmbio, é correto afirmar que se trata de atividade do processo de Desenvolvimento de Coleções e não de Empréstimo. Segundo ARAUJO e 
SILVA (2003), citação referida em mais de um recurso, que ratifica a alternativa correta:  “o intercâmbio consiste da troca de material menos 
requisitado pela clientela ou, por serem duplicatas do acervo, por outros mais úteis ao usuário”. E ainda afirma que o intercâmbio é “um dos 
instrumentos que a biblioteca tem para enriquecer seu acervo documental, mesmo sem recursos financeiros adequados” (p. 41).  
Quanto à atividade de elaborar periodicamente lista de publicações disponíveis para a permuta ou doação, a Resolução 075/73 do CFB, também 
citada em recursos, aponta como atribuição do auxiliar de biblioteca “ auxiliar na seleção e aquisição de obras  e documentos para o acervo”. Este 
auxílio inclui a confecção de listagens de material para intercâmbio ou permuta, que deve ser executada,como qualquer outra atividade auxiliar, 



 

sempre sob supervisão ou verificação do bibliotecário responsável.  
 
De acordo com tais considerações, a Banca considera a questão pertinente ao programa estipulado e será mantida sem alteração do gabarito, que 
apresenta uma única opção correta atendendo ao enunciado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 54 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1804730 1805534 1807994 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A Questão 54 examina a construção do número de chamada a partir da utilização de um código de classificação decimal e o código da tabela de 
Cutter. A única alternativa que contempla os pressupostos estabelecidos no enunciado é a D que apresenta o código decimal para atribuição do 
assunto dos livros, associado à tabela de Cutter. Sendo assim, a Banca considera a questão pertinente ao programa estipulado e será mantida sem 
alteração do gabarito, que apresenta uma única opção correta atendendo ao enunciado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 55 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1807994 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Não há nenhum questionamento no recurso. O candidato somente ratifica o gabarito correto. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 



 

Questão: 56 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1805534 1807994 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 56 examina a capacidade do candidato de ordenação alfabética de referências. O tema está relacionado ao item ‘Técnicas de 
Arquivamento’ (Arranjo, interpolação e ordenação), exposto no edital do concurso.  Sendo assim, a Banca considera a questão pertinente ao 
programa estipulado e será mantida sem alteração do gabarito, que apresenta uma única opção correta atendendo ao enunciado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 57 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1806071 1807565 1826035 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 57 examina as características do perfil Auxiliar de Bibliotecas. A alternativa A é a única que atende ao enunciado. As demais 
alternativas dizem respeito exclusivamente à atuação do profissional Bibliotecário.  Sendo assim, a Banca considera a questão pertinente ao 
programa estipulado e será mantida sem alteração do gabarito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 58 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1805534 1813525 1824485 1840374 1848371 1861632 1863080 
 



 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 58 trata da definição do Sumário de um livro. No contexto da Biblioteconomia e da Editoração, a estrutura do livro relaciona o sumário 
como parte pré-textual onde se faz a enumeração das principais divisões, seções e outras partes do livro na ordem em que nele se sucedem. Já o 
índice se encontra na parte pós-textual e lista autores e/ou assuntos e/ou nomes geográficos e/ou informações cronológicas, por exemplo, contidos 
na obra, com indicação das páginas em que podem ser encontradas. .  Sendo assim, a Banca considera a questão pertinente ao programa estipulado 
e será mantida sem alteração do gabarito, que apresenta uma única opção correta atendendo ao enunciado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 59 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1801915 1807572 1809845 1832583 1838741 1841139 1841188 1845155 1845241 1860657 1861337 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão 59 examina o patrimônio como efetivação do processo de aquisição. A conclusão do serviço de aquisição, seja por compra, doação ou 
intercâmbio/permuta se dá somente na incorporação do item adquirido à  Instituição, tal incorporação ocorre somente no registro ou 
tombamento, que representa fielmente o seu patrimônio.  Sendo assim, a Banca considera a questão pertinente ao programa estipulado e será 
mantida sem alteração do gabarito, que apresenta uma única opção correta atendendo ao enunciado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 60 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1803552 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 



 

A questão 60 examina os principais objetivos da biblioteca universitária.  Devido ao recurso aventar a possibilidade de outra alternativa correta 
para o enunciado, ou seja, biblioteca especializada, cabe definir biblioteca especializada que é voltada especificamente a um campo do 
conhecimento, que se escreve no seu setor de ação. Geralmente pertence a uma determinada instituição de pesquisa, ligada a uma disciplina ou 
a um ramo particular da mesma (CRUZ, MENDES e WEITZEL, 2009, p.12). Sendo assim, a Banca considera a questão pertinente ao programa 
estipulado e será mantida sem alteração do gabarito, que apresenta uma única opção correta atendendo ao enunciado. 
 
CRUZ, Anamaria da Costa, MENDES, Maria Tereza Reis, WEITZEL, Simone da Rocha. A Biblioteca, o técnico e suas tarefas. 2.ed. Niterói: Intertexto, 
2009. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

 


