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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos – Edital nº 293/2016 

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

 

Opção de Vaga: 

B-214 – Editor de Publicações 

 

Disciplina: Específica 
 

Questão: 39 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

O alceamento é um procedimento anterior à encadernação que consiste na “reunião ordenada dos cadernos de um livro conforme as marcas de referência 

(marinheiros) impressas na lombada de cada caderno”. Ou ainda na “reunião dos cadernos de um livro, na sequencia correta, a fim de prepará-los para a 

encadernação manual ou mecânica”, conforme definem Américo Augusto Lunaderlli e Sérgio Rossi Filho na obra de referência “Acabamento: encadernação 

e enobrecimento de produtos impressos” (Ribeirão Preto, SP: Lunaderlli Editora, 2004), na página 286. Sendo assim, alceamento e encadernação não se 

confundem e, por isso, a resposta correta da questão é C. 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 50 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

A venda de livros no Brasil é realizada através de: venda direta ao Governo, sem livrarias ou distribuidores; venda direta às livrarias, em geral através da 

intermediação de empresas distribuidoras, como afirmam os economistas Fábio Sá Earp e George Kornis no estudo “A Economia do Livro: a crise atual e 

uma proposta política”, pág. 6, realizado por encomenda do BNDES. A resposta A não está correta, pois somente no enunciado da B é que está a resposta 

completamente correta. 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 51 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

A questão trata das atribuições de uma editora universitária, como é o caso da Editora da Universidade de Brasília. De acordo com Laurence Hallewell, autor 

da obra de referência “O livro no Brasil” (São Paulo: Edusp, 2012, 3ª edição, pág. 701), “Segundo a Lei n. 3998, que criou a UNB, seu destino, sumamente 

abrangente, é ‘editar e imprimir textos básicos para o ensino em nível superior e publicar as principais obras do patrimônio cultural, científico e técnico da 

humanidade’“. Portanto, a resposta que apresenta as funções de uma editora universitária corretamente é a C. 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 52 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

As omissões mais frequentes nas bibliografias são o tema dessa questão. Ela não é inconsistente uma vez que está baseada na obra de Emanuel Araújo, 

referência sobre edição no país. Em “A construção do livro“ (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995, pág. 105), o autor afirma que: “A omissão do nome da 

editora e do número da tiragem ou da edição (se for o caso) constituem falhas muito frequentes”. O local de publicação não é frequentemente omitido, 

como declara Araújo. E por isso a resposta correta é C. 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 53 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

Uma tese ou dissertação deve ser completamente original o que não significa que seu autor não use e/ou cite outros autores para sua elaboração. Em seu 

livro “O que você precisa saber sobre Direitos Autorais (Rio de Janeiro: Senac, 2004,), o autor, Henrique Gandelman, ao responder à pergunta “as teses 

acadêmicas são protegidas pelo direito autoral?”, declara na página 108: “Sim, desde que a expressão literária e artística (ilustrações gráficas) das ideias 

nelas contidas seja completamente original e apresente um labor intelectual criativo”. Portanto, a resposta correta é B. 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 55 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

Com a disseminação da leitura, o leitor passou a não precisar mais interiorizar o texto. Para Michel de Certeau o processo de leitura foi se modificando ao 

longo do tempo. O historiador Roger Chartier em “A ordem dos livros” (Brasília: Editora da UNB, 1994, pág. 23) cita um trecho da obra de Michel de 

Certeau. Nele o pensador afirma: “Antigamente, o leitor interiorizava o texto; ele fazia de sua voz o corpo do outro (...). Hoje o texto não impõe o seu ritmo 

ao indivíduo, ele não se manifesta mais pela voz do leitor”. Sendo assim, a resposta correta é B. 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 56 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

A editora Companhia das Letras tem um papel importante no mercado editorial brasileira. Sua história está incluída no item do concurso: “O livro e o 

mercado editorial no Brasil: produção e circulação”. Teodoro Koracakis, em artigo publicado na obra “Impresso no Brasil”, organizada pelos pesquisadores 

Aníbal Bragança e Márcia Abreu, (São Paulo: Editora da UNESP, 2010, pág 289), afirma: “A Companhia das Letras, ao surgir em 1986, trouxe como novidade 

um projeto editorial que dizia pretender conciliar profissionalismo e a relevância cultural e literária das obras a serem publicadas (...)”. A resposta B não está 

completamente correta. Assim, a resposta correta é D. 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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