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 Além deste caderno, contendo 70 (setenta) 
questões objetivas e 1 (uma) questão discursiva, 
você receberá do fiscal de sala 

 o cartão de respostas das questões objetivas; 

 a folha de textos definitivos da questão 
discursiva. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Verifique se seu caderno de questões está completo, 
sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 
notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 
sejam tomadas as devidas providências. 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher o cartão de 
respostas e a folha de textos definitivos. 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul. 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s). 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. 
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 
diferente do impresso em seu cartão de respostas, o 
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o 
devido registro na ata da sala. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento do 
seu cartão de respostas e da folha de textos 
definitivos. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca do 
cartão de respostas e da folha de textos definitivos em 
caso de erro do candidato. 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas no cartão de 
respostas e na folha de textos definitivos. 

 A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na lista de presença. 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas. 

 Boa sorte! 

 

 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) 
minutos para a realização da prova, já incluído o 
tempo para a marcação do cartão de respostas e 
preenchimento da folha de textos definitivos. 

 3 (três) horas após o início da prova é possível 
retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova. 

 A partir dos 30 minutos anteriores ao término da 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de questões. 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova. 

 Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
questões. 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala. 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

1  

Em todas as frases a seguir foi usada a conjunção “porque”; as 
opções a seguir apresentam formas adequadas de reescrever 
essas frases, retirando-se essa conjunção, com a manutenção do 
sentido original, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) O invejoso é tirano e verdugo de si próprio: ele sofre porque 
os outros gozam / Por causa do gozo dos outros, o invejoso 
sofre e é tirano e verdugo de si próprio. 

(B) Muitos homens são louvados porque são mal conhecidos / 
Pelo mau conhecimento que se tem de alguns homens, eles 
são louvados. 

(C) Arguimos a vaidade alheia porque ofende a nossa própria / 
Por ofensa à nossa própria vaidade, arguimos a vaidade 
alheia. 

(D) A mocidade é temerária; presume muito porque sabe pouco / 
Pela pouca sabedoria, a mocidade é temerária e presume 
muito. 

(E) As nações não envelhecem como as pessoas, porque todos os 
dias se renovam pelos nascimentos / Pela renovação diária 
por meio dos nascimentos, as nações, como as pessoas, não 
envelhecem. 

2  

A oração “Acreditou que venceria facilmente o inimigo” poderia 
ser reescrita do seguinte modo: “Acreditou em fácil vitória contra 
o inimigo”. 

Seguindo esse modelo, assinale a frase que realiza a mesma 
modificação de forma adequada. 

(A) O problema necessita ser resolvido urgentemente / o 
problema precisa de dissolução urgente. 

(B) Essa questão merece ser examinada detidamente / essa 
questão merece um exame detalhado. 

(C) O Museu será reinaugurado proximamente / o museu terá 
uma reinauguração próxima. 

(D) Vamos dividir os doces equitativamente / vamos dividir os 
doces de forma idêntica. 

(E) O deputado declarou repentinamente que sairia do partido / 
o deputado fez uma declaração repetida de que sairia do 
partido. 

3  

Em todas as frases abaixo substituímos por um particípio o 
segmento sublinhado. 

Assinale a frase em que essa substituição foi feita de forma 
inadequada. 

(A) Um edifício que está sobre quatro colunas / erigido. 

(B) Os carros que estão em fila dupla / estacionados. 

(C) O território que está entre Rio e São Paulo / localizado, 
situado. 

(D) Os presos que estão nessa cela / inseridos. 

(E) Uma esmeralda que está nesse anel / encrustada. 

4  

Em todas as frases abaixo está presente o verbo “ver”. 

A substituição desse verbo por outro, adequada ao contexto, é: 

(A) Ficamos paralisados, vendo a paisagem maravilhosa / 
contemplando. 

(B) É difícil ver a diferença de cores neste quadro / apreciar. 

(C) O diretor verá hoje os requerimentos dos alunos / notará. 

(D) Os médicos veem muitos pacientes por dia / percebem. 

(E) Não conseguiram ver a grandeza das ações / destacar. 

5  

Assinale a frase abaixo cujo vocábulo sublinhado não apresenta 
uma impropriedade léxica (vocábulo mal-empregado no contexto 
da frase). 

(A) Recebeu um elogio pelo ato heroico que cometeu. 

(B) O carro deslizou na pista graças à chuva da noite anterior. 

(C) Eu garanto que não fui eu o autor do crime. 

(D) Os passageiros fizeram um esforço sobre-humano para 
escapar. 

(E) O paciente chegou ao hospital gozando de má saúde. 

6  

Nas frases abaixo, os adjetivos sublinhados estão relacionados à 
ideia de “movimento”. 

Assinale a opção na qual o adjetivo foi selecionado 
adequadamente para o contexto da frase. 

(A) Assim que a orquestra iniciou a valsa, os formandos 
começaram a dançar com movimentos frenéticos. 

(B) Os soldados, perfeitamente perfilados, exibiam uma marcha 
ritmada. 

(C) O passante sofreu um ataque e caiu ao chão com 
movimentos oscilantes. 

(D) O pêndulo do relógio mostrava um movimento giratório. 

(E) O mar se chocava contra as rochas com força convulsiva. 

7  

Assinale a frase em que há problema de norma culta em função 
da confusão entre “todo-a” / “todo o - toda a”. 

(A) Toda alegria é uma vitória, e uma vitória é uma vitória, por 
menor que seja. 

(B) Quem não sabe chorar de todo o coração também não sabe 
rir. 

(C) Ele chorou todo o dia após receber a notícia trágica. 

(D) Todo trabalho ficou manchado do vinho derramado. 

(E) Toda tristeza deve ser afastada de nossa vida. 

8  

Assinale a frase em que houve emprego correto do pronome LHE. 

(A) “Se você de fato leva a sério a preparação de seu filho para o 
futuro, não lhe ensine a subtrair – ensine a deduzir”. 

(B) “Os que são incapazes de recordar o passado são condenados 
a repetir-lhe”. 

(C) “Se você conta os anos, o tempo parecer-lhe-á breve”. 

(D) “Lembre-se – quando você achar que tudo está perdido, o 
futuro ainda lhe aguardará”. 

(E) “A história é um cavalo que galopa atravessando a janela, e 
você deve decidir se saltará para montar-lhe ou não”. 
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9  

Em todas as frases abaixo ocorre a presença do adjetivo “bom” / 
“boa” com diferentes sentidos. 

Assinale a frase em que há a indicação de um sinônimo 
inadequado para esse adjetivo. 

(A) Uma boa risada é um raio de sol na casa / barulhenta. 

(B) É um prazer navegar com bom tempo / estável. 

(C) Aquele apartamento está sendo vendido por bom preço / 
barato. 

(D) Acho que esse vestido está bom nela / bem ajustado. 

(E) Aquele aluno tem uma boa letra / legível. 

10  

O diminutivo em língua portuguesa mostra valores variados. 

Assinale a frase abaixo em que o diminutivo tem valor afetivo. 

(A) Nesse frio, bom mesmo é um cobertorzinho amigo. 

(B) O governo deseja que a inflação vá embora depressinha. 

(C) O deputado mostrava em seu pulso um reloginho barato. 

(D) Na Europa ocorre agora uma guerrinha suja. 

(E) A mobília da boneca tinha apenas duas cadeirinhas. 

 

Raciocínio Lógico Matemático 

11  

Uma distribuidora de produtos químicos recebeu 1600 litros de 
certo composto e deve distribuir toda essa quantidade entre 5 
laboratórios em partes proporcionais aos números  
3, 4, 5, 6 e 7. 

O laboratório que receber a menor quantidade receberá  

(A) 190 litros. 

(B) 192 litros. 

(C) 194 litros. 

(D) 196 litros. 

(E) 198 litros. 

12  

Flávio é engenheiro e seu salário é constituído de duas partes: 
60% do valor bruto referem-se ao trabalho de escritório e 40%, 
pelas visitas às obras. 

Flávio foi promovido; com isso, a parte do seu salário referente a 
visitas às obras teve aumento de 100%, mas a outra parte 
permaneceu igual. 

Sobre o novo salário, a parte relativa ao trabalho de escritório 
representa, aproximadamente, 

(A) 37%. 

(B) 39%. 

(C) 41%. 

(D) 43%. 

(E) 45%. 

13  

Milton, Nei e Otávio são técnicos e trabalham no interior do 
estado da Paraíba. Neste ano de 2022, os três fizeram cursos de 
aperfeiçoamento no Centro de Treinamento (CT) em João Pessoa. 

Considere as informações: 

• Milton chegou no CT em 27 de abril e permaneceu lá por 40 
dias. 

• Nei chegou no CT em 03 de maio e permaneceu lá por 37 
dias. 

• Otávio chegou no CT em 25 de abril e permaneceu lá por 36 
dias. 

Nas informações acima, o dia de chegada e o dia da partida são 
considerados como dias de permanência no CT. 

O número de dias que Milton, Nei e Otávio estiveram juntos no 
CT foi 

(A) 27. 

(B) 28. 

(C) 29. 

(D) 30. 

(E) 31. 

14  

Miguel, Artur e Heitor possuem idades diferentes e nasceram em 
cidades diferentes; um nasceu em Patos, outro em Cabedelo e 
outro em Santa Rita. 

As três afirmações seguintes sobre eles são verdadeiras: 

 Miguel é mais velho que o cabedelense. 

 Artur nasceu em Patos. 

 Heitor não é o mais novo. 

É correto concluir que  

(A) Miguel é mais novo que Artur. 

(B) Heitor nasceu em Santa Rita. 

(C) o santa-ritense é o mais velho. 

(D) o cabedelense é mais velho que Miguel. 

(E) Artur é mais velho que o patoense. 

15  

Carlos considera que um número é agradável quando a soma dos 
seus algarismos é 7 ou múltiplo de 7. Por exemplo, o ano de 2005 
foi agradável pois 2 + 0 + 0 + 5 = 7, e o de 2039 será também, pois 
2 + 0 + 3 + 9 = 14. 

Por esse critério, o número de anos agradáveis do século XX foi 
igual a 

(A) 7. 

(B) 10. 

(C) 11. 

(D) 13. 

(E) 14. 

16  

O valor da expressão numérica 

22022 − 22021 − 22020 + 22019

22020 − 22019
 

é 

(A) 5. 

(B) 4. 

(C) 3. 

(D) 2. 

(E) 1. 
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17  

Um número inteiro positivo é chamado de “quadrado perfeito” 
quando ele é o quadrado de um número inteiro positivo. Por 

exemplo, 16 é um quadrado perfeito pois é igual a 42. 

O número de quadrados perfeitos maiores do que 100 e menores 
do que 2023 é 

(A) 28. 

(B) 34. 

(C) 42. 

(D) 44. 

(E) 48. 

18  

Sobre 4 grandezas X, Y, Z e W sabe-se que: 

 A razão de W para X é 4:3 

 A razão de Y para Z é 3:2 

 A razão de Z para X é 1:6 

A razão de X+Y para Z+W é 

(A) 5:6 

(B) 4:7 

(C) 3:5 

(D) 6:11 

(E) 8:11 

19  

A soma de 2 números naturais é 22253. Um dos números é 
divisível por 10 e se retirarmos o algarismo das unidades desse 
número obtém-se o outro número. 

A diferença entre o maior e o menor número é 

(A) 13222. 

(B) 14644. 

(C) 15876. 

(D) 17732. 

(E) 18207. 

20  

Considere como verdadeiras as seguintes sentenças: 

 Se Gerson não é torcedor do Botafogo, então Luiz é torcedor 
do Treze. 

 Se Luiz é torcedor do Treze, então Débora não é torcedora do 
Campinense. 

 Se Débora não é torcedora do Campinense, então Lúcia é 
torcedora do Botafogo. 

 Lúcia não é torcedora do Botafogo. 

É correto concluir que 

(A) Luiz é torcedor do Treze. 

(B) Gerson é torcedor do Botafogo. 

(C) Luiz não é torcedor do Botafogo. 

(D) Débora é torcedora do Campinense. 

(E) Lúcia é torcedora do Treze. 

 

Atualidades 

21  

É um romance brasileiro de 2019 escrito pelo autor baiano Itamar 
Vieira Junior. Conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, 
marcadas por um acidente de infância, e que vivem em condições 
de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão 
da Chapada Diamantina. O romance foi originalmente publicado 
em Portugal, pela editora Leya, após vencer o prêmio de mesmo 
nome. No Brasil, é publicado pela editora Todavia. Além do 
Prémio Leya, venceu também importantes competições como o 
Prêmio Jabuti 2020 e o Prêmio Oceanos 2020. 

(adap. wikipedia) 

O texto refere-se ao romance 

(A) Torto Arado. 

(B) Baixo Esplendor. 

(C) Tudo é Rio. 

(D) Vista Chinesa. 

(E) Anos de Chumbo e Outros Contos. 

22  

Conceito, surgido a partir do Protocolo de Kyoto em 1997, que 
visa à diminuição dos gases de efeito estufa, que provocam 
diversos problemas ambientais associados às mudanças 
climáticas. Eles fazem parte de um mecanismo de flexibilização 
que auxilia os países que possuem metas de redução da emissão 
de gases poluentes a alcançá-las.  

A cada tonelada não emitida, gera-se um crédito. Assim, quando 
um país consegue reduzir a emissão dessa tonelada, ele recebe 
uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), ou seja, recebe os créditos que estarão disponíveis 
para serem comercializados com os países que não alcançaram 
suas metas. 

A geração do crédito é realizada à medida que os países 
esforçam-se em projetos e ações que visam ao desenvolvimento 
sustentável, evitando, assim, o aumento do efeito estufa. 
Exemplos desses projetos são o empenho em reduzir os níveis de 
desmatamento, as campanhas para o consumo consciente, o uso 
de fontes de energia alternativas, entre outros. 

(mundoeducacao.uol.com.br. Adaptado) 

O texto refere-se aos créditos de 

(A) Hidrogênio. 

(B) Oxigênio. 

(C) Carbono. 

(D) Enxofre. 

(E) Silício.  
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23  

 
O mundo tem acompanhado o que acontece com a inflação nos 
Estados Unidos da América. Recentemente, a inflação por lá saiu 
de um platô de cerca de 2% ao ano e atualmente gira em torno 
de 8 a 9%. Na zona do euro, vemos acontecer fenômeno similar. 
Economias emergentes também sentem os efeitos negativos de 
uma inflação mais alta. 

Avalie se, entre as causas do aumento recente da inflação nos 
EUA, podem ser citados: 

I. O movimento de alta nas taxas de juros. 

II. Os incentivos econômicos concedidos aos americanos 
(pessoas e empresas) durante a pandemia do coronavírus. 

III. As paralisações nas cadeias produtivas por conta dos surtos 
de Covid. 

IV. A invasão da Ucrânia pela Rússia. 

Estão corretos os itens 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

24  

 
Grande artista brasileira, Gal Costa nos deixou neste mês de 
novembro de 2022. Artista única, de voz afinadíssima, transitou 
sempre por diversos movimentos artísticos da música popular 
brasileira. Seu nome, entretanto, estará para sempre associado, 
fundamentalmente, ao seguinte movimento: 

(A) Bossa Nova. 

(B) Jovem Guarda. 

(C) BRock. 

(D) Tropicalismo. 

(E) Mangue Beat. 

25  

Recentemente, algumas nações europeias foram sacudidas por 
crises políticas que afetaram vivamente seus Parlamentos. Um 
caso particularmente importante é o do Reino Unido, onde 
sucessivas crises sacudiram o Parlamento após a saída da União 
Europeia, no episódio conhecido como brexit. 

Em relação ao tema, avalie se as descrições a seguir são falsas (F) 
ou verdadeiras (V): 

I. A Primeira-Ministra Theresa May, do Partido Trabalhista, 
esteve à frente do governo por ocasião das intensas 
negociações com a União Europeia que culminaram no brexit. 
Vitoriosa no brexit, deixou o cargo de Primeira-Ministra 
pouco depois, dando por encerrada sua exitosa gestão. 

II. O poderoso Primeiro-Ministro Boris Johnson, do Partido 
Conservador, sucedeu Theresa May. No cargo, Johnson 
tentou desfazer o brexit. Com isso, administrou crise após 
crise até ser acusado de comportamento inadequado em dois 
episódios: no primeiro, foi acusado de promover uma festa 
na residência oficial e escritório do Primeiro-Ministro, bem no 
auge da pandemia; um segundo episódio, no qual promoveu 
a vice-chefe da bancada do governo no parlamento uma 
pessoa acusada reiteradas vezes de assédio sexual, causou a 
renúncia de vários ministros e acabou por levar à renúncia de 
Johnson, em 2021.  

III. Johnson foi sucedido por Liz Truss, que serviu como Primeira-
Ministra do Reino Unido por cerca de seis meses, sem 
entretanto ocupar o cargo de líder do Partido Conservador 
nesse período. Caiu por conta de uma desastrosa política 
econômica, agravada pelos efeitos da pandemia e da guerra 
Rússia-Ucrânia. 

As descrições são, respectivamente, 

(A) F – F – F. 

(B) F – F – V. 

(C) V – F – F. 

(D) V – V – V. 

(E) F – V – V. 

 

Legislação Básica 

26  

Joana, servidora pública federal, ocupante de cargo de 
provimento efetivo há uma década, almejava obter licença para 
resolver um grave problema particular, afeto à administração de 
uma empresa deixada por seu falecido pai. 

Ao se inteirar sobre a existência de licença dessa  
natureza no âmbito da Lei nº 8.112/1990, foi-lhe corretamente 
informado que 

(A) em razão da prevalência do interesse público sobre o privado, 
a lei não prevê licença dessa natureza. 

(B) a licença alvitrada pode ser deferida pelo prazo máximo de 
dois anos, sendo que Joana somente receberia sua 
remuneração no primeiro ano. 

(C) a licença alvitrada pode ser deferida por até três anos, sem 
remuneração, não podendo ter a sua duração reduzida ou 
cessada por decisão superveniente. 

(D) a licença alvitrada pode ser deferida por até três anos, sem 
remuneração, podendo ser interrompida a qualquer tempo, a 
pedido de Joana ou no interesse do serviço. 

(E) a licença alvitrada pode ser deferida por até um ano, sem 
prejuízo da remuneração, podendo ser interrompida a 
qualquer tempo, a pedido de Joana ou no interesse do 
serviço. 
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27  

Determinado órgão de segurança pública almejava realizar o 
tratamento dos dados pessoais de diversos indivíduos, sendo que 
todos eram pessoas naturais, para um objetivo estritamente 
relacionado às suas atividades finalísticas. 

Ao tomar conhecimento dessa iniciativa, a organização não 
governamental “amigos da privacidade” consultou o seu 
advogado a respeito de sua compatibilidade com a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), sendo corretamente esclarecido que 

(A) a LGPD não é aplicada à referida espécie de tratamento, que 
deve ser regida por legislação específica. 

(B) a LGPD autoriza expressamente essa espécie de tratamento, 
que pode ser livremente realizado por órgão público ou por 
pessoa jurídica de direito privado. 

(C) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, 
salvo se houver prévia e expressa autorização do titular dos 
dados pessoais. 

(D) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, 
ressalvada, apenas, a possibilidade de ponderação, no caso 
concreto, à luz dos interesses envolvidos;  

(E) a LGPD somente permite o arquivamento dos dados pessoais, 
não o tratamento almejado pelo órgão de segurança pública, 
sem o consentimento do titular dos dados. 

28  

Igor, servidor público federal ocupante de cargo de provimento 
efetivo, encontrava-se em débito com o erário. Apesar disso, ao 
fim de processo administrativo disciplinar, no qual lhe foram 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, a autoridade 
competente decidiu demiti-lo, mas foi informada por um assessor 
a respeito do referido débito. 

À luz dessa narrativa e considerando os balizamentos 
estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990, é correto afirmar que a 
autoridade competente 

(A) não pode demitir João, que será posto em disponibilidade até 
a quitação do débito. 

(B) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

(C) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de sofrer a penhora de seus 
vencimentos. 

(D) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de sofrer o arresto de seus 
vencimentos. 

(E) não pode demitir João, que permanecerá exercendo suas 
funções até quitar o débito existente, mediante desconto 
mensal não superior a 10% dos seus vencimentos. 

29  

Maria forneceu os seus dados pessoais para usufruir determinado 
benefício assistencial ofertado pelo Estado Alfa. Considerando 
que Maria figurava como parte interessada em um processo 
administrativo no qual certo órgão da Administração Pública lhe 
aplicara a sanção de multa, um servidor constatou que as 
referidas informações poderiam ser utilizadas, neste último 
processo, para demonstrar que Maria não tinha razão em suas 
alegações.  

À luz da sistemática estabelecida pela Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), é correto afirmar que 

(A) é vedado que órgão da Administração Pública, enquanto 
controlador dos dados pessoais, os utilize para qualquer 
outro fim que não aquele indicado pelo titular. 

(B) o princípio da universalidade das provas, contemplado na 
LGPD, autoriza a utilização dos dados pessoais de Maria para 
os fins pretendidos pelo servidor. 

(C) como os dados pessoais foram apresentados por Maria, para 
o exercício regular de um direito, não poderiam ser utilizados 
em seu prejuízo. 

(D) a Administração Pública, sempre que figure como operadora 
dos dados pessoais, pode utilizá-los da forma que melhor lhe 
aprouver. 

(E) a LGPD autoriza a utilização dos dados fornecidos por Maria 
caso o bem jurídico a ser tutelado seja de interesse público. 

30  

João, servidor público federal ocupante de cargo de provimento 
efetivo, sofreu grave acidente quando se encontrava no exercício 
de suas funções regulares. Em razão da limitação que sofreu em 
sua capacidade física, conforme verificado em inspeção médica, 
viu-se impossibilitado de voltar a exercer a função anterior. 

Considerando os termos dessa narrativa, é correto afirmar que 
João deve ser 

(A) necessariamente aposentado. 

(B) necessariamente exonerado. 

(C) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, 
caso não haja cargo vago, atuará como excedente, até a 
ocorrência da vaga. 

(D) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, 
caso não haja cargo vago, posto em disponibilidade, até a 
ocorrência de vaga. 

(E) transferido para cargo diverso, de carreira distinta, de 
atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de 
escolaridade e equivalência de vencimentos. 
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Conhecimentos Específicos 

31  

Informação jurídica é 

(A) a forma de expressão que os operadores do Direito utilizam 
para manifestar seu pensamento e a terminologia jurídica. 

(B) a proposição normativa inserida em uma fórmula jurídica, 
garantida pelo poder público ou por organizações 
internacionais. 

(C) o conjunto de normas jurídicas de Direito público, que 
disciplinam as atividades administrativas necessárias à 
realização dos direitos fundamentais. 

(D) o produto da análise dos dados obtidos na área jurídica, 
organizados e interpretados em determinado contexto para 
permitir, por exemplo, a tomada de decisões. 

(E) o registro das relações entre o sujeito e o Estado, tutelando 
os interesses gerais e visando o bem social, em conformidade 
com a norma jurídica. 

32  

Relacione as três formas de informação jurídica com suas 
respectivas características. 

1. Analítica 

2. Normativa 

3. Interpretativa 

(   ) É pública e pode ser utilizada por qualquer pessoa 

(   ) É protegida pela lei de direitos autorais 

(   ) É uma opinião particular e fundamentada sobre determinado 
assunto 

(   ) É flexível e esclarece conceitos gerais da norma legislativa 

Assinale a opção que mostra a relação correta, na ordem 
apresentada. 

(A) 1 – 1 – 2 – 3 

(B) 1 – 3 – 3 – 2 

(C) 2 – 1 – 1 – 3 

(D) 2 – 3 – 1 – 2 

(E) 3 – 1 – 2 – 1 

33  

Diante dos problemas enfrentados por bibliotecários para 
atender adequadamente às necessidades atuais e futuras da 
biblioteca e de seus usuários, considere as afirmativas a seguir. 

I. O exame crítico para simplificação de cada processo pelo qual 
passa o usuário, ao longo de sua pesquisa, deve prenunciar e 
promover reformas na administração da biblioteca. 

II. O horário de funcionamento é determinante nas estatísticas 
de consulta da biblioteca; o ideal seria que as bibliotecas 
ficassem sempre abertas ou que seus acervos estivessem 
sempre acessíveis ao público. 

III. O sistema de classificação adotado pela biblioteca deve ser 
abrangente, expansível, envolvendo todo o saber do passado 
e do presente, com previsão de espaços para possíveis 
acréscimos ao conhecimento. 

IV. O tamanho do local de instalação da biblioteca deve ser 
compatível com a previsão de crescimento do acervo, assim 
como as fundações da área de armazenamento devem ser 
suficientemente resistentes. 

Estão de acordo com a Quinta Lei da Biblioteconomia, formulada 
por Ranganathan, as afirmativas indicadas em: 

(A) I e II, apenas. 

(B) I, II e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) III e IV, apenas. 

34  

As fontes secundárias de informação jurídica, que se configuram 
como obra de referência estruturadas como compêndios, que 
têm como finalidade arrolar obras básicas do Direito para serem 
facilmente consultadas, são designadas como 

(A) ciclopédias. 

(B) concordâncias. 

(C) diretórios. 

(D) reálias. 

(E) vade-mécuns. 

35  

No contexto do funcionamento de sistemas de informação, a 
avaliação heurística é um método feito a partir 

(A) da inspeção da interface do usuário em relação a sua 
usabilidade. 

(B) da representação mental de um objeto ou uma unidade do 
conhecimento. 

(C) de afirmativas verificáveis sobre um item de referência. 

(D) do conhecimento prévio do indivíduo que transforma 
informação em conceito. 

(E) do significado dos conceitos baseado na similaridade entre 
eles. 

36  

Ao final da referência com elementos essenciais de um ato 
administrativo normativo, conforme a NBR 6023 da ABNT em 
vigor, podem ser acrescentados, como notas, elementos 
complementares para melhor identificar o documento tais como 

(A) dados da publicação. 

(B) ementa. 

(C) epígrafe. 

(D) jurisdição. 

(E) vigência. 
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37  

Assinale a referência que está de acordo com a NBR 6023 da 
ABNT, em vigor. 

(A) DICIONÁRIO jurídico português-inglês, inglês-português = Law 
dictionary Portuguese-English, English-Portuguese / Maria 
Chaves de Mello. 10. ed. revista e ampliada. São Paulo: 
Método, 2013.  

(B) MELLO, Maria Chaves de. Dicionário jurídico português-inglês, 
inglês-português = Law dictionary Portuguese-English, 
English-Portuguese. 10. ed. rev. e ampl. São Paulo: Método, 
2013.  

(C) DICIONÁRIO jurídico português-inglês, inglês-português: Law 
dictionary Portuguese-English, English-Portuguese / MELLO, 
Maria Chaves de. 10. ed. rev. e ampliada. São Paulo: Método: 
2013.  

(D) MELLO, Maria Chaves de. Dicionário jurídico português-inglês, 
inglês-português / Law dictionary Portuguese-English, English-
Portuguese. 10a ed. rev. e ampliada. São Paulo: Ed. Método, 
2013.  

(E) MELLO, M. C.. Dicionário jurídico português-inglês, inglês-
português; Law dictionary Portuguese-English, English-
Portuguese. 10ª ed. rev. e ampl.. São Paulo: Método, 2013. 

38  

Avalie se, de acordo a NBR 6028 da ABNT, em vigor, estabelece 
que o resumo, assim como a resenha e a recensão, 

I. deve ser composto por uma sequência de frases concisas, 
sem enumeração de tópicos. 

II. deve ser precedido pela referência, quando não estiver 
contido ou for publicado separadamente do documento. 

III. deve ser seguido, logo abaixo, por palavras-chaves, 
representativas do conteúdo do documento. 

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. 

39  

Conforme o previsto na NBR 6028 da ABNT, em vigor, a 
apresentação gráfica do resumo 

(A) deve atender a determinada proporção, em relação ao 
volume do texto resumido. 

(B) deve estar em fonte menor e ao final do texto resumido. 

(C) deve seguir o padrão do documento no qual está inserido. 

(D) deve ser precedida da referência do documento em que se 
insere. 

(E) deve ter destaque no documento, imediatamente, após o 
título. 

40  

A NBR 6027 da ABNT, em vigor, estabelece que o sumário, em 
uma publicação periódica, deve estar localizado 

(A) em qualquer posição, desde que anteceda os artigos que 
relaciona. 

(B) na mesma posição em todos os fascículos, em todos os 
volumes. 

(C) na primeira capa e, se necessário, concluído na segunda capa. 

(D) no anverso da folha de rosto e, se necessário, concluído no 
anverso da folha seguinte. 

(E) no verso da última folha e, se necessário, em tipos menores 
que o do texto. 

41  

Nas regras gerais para a elaboração de sumários, a NBR 6027 da 
ABNT, em vigor, recomenda que a subordinação dos itens do 
sumário seja  

(A) antecedida das traduções dos títulos, após cada título de 
seção correspondente. 

(B) complementada pela indicação do hyperlink correspondente 
a cada item elencado. 

(C) destacada com a mesma apresentação tipográfica utilizada 
nas seções do documento. 

(D) grafada com fonte distinta da utilizada nas seções do 
documento. 

(E) indicada por recuo à esquerda e justificada à direita. 

42  

Para os efeitos da NBR 6034 da ABNT, em vigor, que estabelece 
os requisitos de apresentação e os critérios básicos para a 
elaboração de índices, a palavra ou símbolo que determina uma 
entrada é designada como 

(A) cabeçalho. 

(B) indicativo. 

(C) remissiva. 

(D) palavra-chave. 

(E) termo. 

43  

Considerando a NBR 6034 da ABNT, em vigor, um índice 

(A) deve abranger informações extraídas do documento, exceto 
material contido nas notas, apêndices e anexos. 

(B) deve apresentar as expressões “ver” e “ver também” sem 
qualquer destaque ou uso de recurso tipográfico. 

(C) deve ser impresso no final do documento, com paginação 
própria ou em volume separado. 

(D) pode apresentar termos extraídos do próprio texto, desde 
que mantenha suas formas originais de grafia;  

(E) pode complementar informações não expressas no 
documento, tais como nomes completos. 

44  

A NBR 10518 da ABNT, em vigor, estabelece que a estrutura de 
um guia de uma unidade informacional é constituída de 
elementos essenciais e, quando necessário, é acrescida de 
elementos complementares, tais como 

(A) dados quantitativos sobre o acervo. 

(B) endereço postal e eletrônico. 

(C) público a que se destina. 

(D) serviços e custos, se houver. 

(E) formas de acesso ao acervo. 

45  

Ao estudo dos procedimentos que objetivam expressar o 
conteúdo de documentos sob formas destinadas a facilitar a 
recuperação da informação denomina-se 

(A) análise documentária. 

(B) disseminação da informação. 

(C) garantia literária. 

(D) organização do conhecimento. 

(E) segurança da informação. 
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46  

Entre os elementos que caracterizam tanto o processo quanto o 
resultado da indexação, o padrão que é definido pela experiência 
dos indexadores, pelos descritores e assuntos escolhidos nas 
linguagens de indexação e pela política de indexação da unidade 
de informação é designado como 

(A) abrangência. 

(B) correção. 

(C) especificidade. 

(D) exaustividade. 

(E) precisão. 

47  

Quando determinado assunto representado por um número 
principal da CDU é datado, por exemplo, no calendário comum, 
como 11 de outubro de 2022, é possível indicar esta data na 
notação mediante o uso da Tabela Ig – auxiliares comuns de 
tempo. Neste caso, a data será indicada como 

(A) *11.10.2022 

(B) +11-10-22 

(C) =2022-10-11 

(D) (11/10/2022) 

(E) “2022.10.11” 

48  

Assinale o cabeçalho que está de acordo com as normas do 
Código de Catalogação anglo-americano, em vigor. 

(A) Brasil. Tribunal Superior do Trabalho. 

(B) Ministério Público do Estado da Paraíba. 

(C) Ministério Público do Trabalho na Paraíba (Brasil). 

(D) Paraíba. Gerência Regional do Trabalho e Emprego em 
Campina Grande. 

(E) Paraíba. Tribunal Regional do Trabalho [13ª Região]. 

49  

Assinale o registro da área de publicação, distribuição etc. de um 
item bibliográfico, que está de acordo Código de Catalogação 
anglo-americano, em vigor. 

(A) BH [i.e. Belo Horizonte : s.n.], 2014. 

(B) Rio de Janeiro; Niterói : Interciência : Intertexto, 2006. 

(C) Rio [de Janeiro]: [s.n.], 2018?. 

(D) Leme [SP] : Mundo Jurídico, [s.d.]. 

(E) João Pessoa, PB : [s.n.], [s.d.]. 

50  

Considerando que a fonte principal de informação na catalogação 
de uma fita cassete, de acordo com o Código de Catalogação 
anglo-americano, em vigor, é o cassete e a etiqueta, se 
ocorrerem duas etiquetas o catalogador deve  

(A) adotar, apenas, o cassete como fonte principal. 

(B) considerar as duas etiquetas como uma única fonte principal. 

(C) decidir por qualquer uma das etiquetas, como fonte principal. 

(D) eleger a etiqueta com mais informações, como fonte 
principal. 

(E) escolher a etiqueta com maior destaque, como fonte 
principal. 

51  

Quanto aos objetivos do preenchimento obrigatório do campo 
084 do MARC 21, na Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso 
Nacional (RVBI), assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a 
falsa. 

(   ) classificar os documentos da área de Direito, da tabela CDDir. 

(   ) diminuir a quantidade de documentos ainda não 
classificados. 

(   ) mapear a abrangência temática do catálogo coletivo da RVBI. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, F e F. 

(B) F, F e V. 

(C) F, V e V. 

(D) V, F e F. 

(E) V, F e V. 

52  

A Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação, da 
IFLA (2016), tem efeitos sobre os catálogos de bibliotecas, 
bibliografias e outros conjuntos de dados criados pelas 
bibliotecas. 

Nesse contexto, enumera-se, entre outros, o princípio do “Uso 
comum”, estabelecendo que 

(A) as decisões referentes a criação das descrições e as formas 
controladas dos nomes para os acessos, devem ser decididas 
tendo em mente o usuário. 

(B) as formas controladas dos nomes de pessoas, entidades 
coletivas e famílias devem se basear na maneira como estas 
entidades se auto denominam. 

(C) o vocabulário utilizado nas descrições e pontos de acesso 
deve estar em concordância com a maioria dos usuários. 

(D) os dados requeridos devem ser suficientes para cumprir os 
objetivos e funções do catálogo e descrever ou identificar 
entidades. 

(E) os elementos dos dados a serem incluídos devem facilitar 
acesso para todos os tipos de usuários, incluindo aqueles com 
necessidades específicas. 

53  

As opções a seguir enumeram e comparam as funções dos 
resumos indicativo e informativo, à exceção de uma, em que a 
indicação dos resumos com suas respectivas funções está 
incorreta. Assinale-a. 

(A) O resumo indicativo informa sobre a finalidade, alcance ou 
metodologia, enquanto o informativo, além dessas 
informações, inclui resultados, conclusões ou 
recomendações. 

(B) O resumo indicativo menciona quais os tipos de resultados 
alcançados, enquanto o informativo faz uma síntese dos 
próprios resultados. 

(C) O resumo indicativo objetiva motivar a leitura do original, 
enquanto o informativo, para algumas finalidades, pode 
dispensar essa leitura. 

(D) O resumo indicativo simplesmente descreve de que trata o 
documento, enquanto o informativo procura sintetizar a 
substância do documento. 

(E) O resumo indicativo, por sua brevidade, é mais difícil de 
redigir, enquanto o informativo, pode ser feito a partir da 
extração de segmentos do texto. 
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54  

Relacione as quatro funções administrativas em unidades de 
informação, relacionadas na coluna 1, com suas respectivas 
atribuições, como processos, indicadas sucintamente na coluna 2: 

I. planejamento 

II. direção 

III. organização 

IV. controle 

(   ) determina os recursos necessários e define hierarquia e 
desempenho 

(   ) estabelece os objetivos e define as ações interdependentes 

(   ) executa os planos, programas e projetos para convertê-los 
em resultados 

(   ) verifica se os resultados planejados foram alcançados através 
das operações executadas 

A relação correta, na ordem dada, é  

(A) I – IV – III – II. 

(B) II – I – IV – III. 

(C) II – III – IV – I. 

(D) III – I – II – IV. 

(E) III – II – I – IV. 

55  

Leia o fragmento a seguir. 

O marketing da informação refere-se às organizações e aos 
sistemas envolvidos com os processos de _____ da informação, 
relativos às diversas etapas do ciclo da informação como a coleta, 
tratamento, _____ e _____ da informação. 

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do 
fragmento. 

(A) gestão – disseminação – uso 

(B) negociação - divulgação – promoção 

(C) organização – avaliação – intercâmbio 

(D) recuperação – preservação – guarda 

(E) seleção – fidelização – valorização 

56  

Assinale a opção que indica a biblioteca que evoluiu da biblioteca 
digital do TST, configurada como um repositório de acesso livre, 
onde os usuários externos podem acessar todos os documentos 
que não exijam login, e que dissemina especialmente 
conhecimentos na área de Direito do Trabalho, observada a 
legislação de direitos autorais em vigor. 

(A) BDJur. 

(B) DataJud. 

(C) JusLaboris. 

(D) Ltr Digital. 

(E) Magister Net. 

57  

Avalie as seguintes afirmações sobre a Rede Virtual de Bibliotecas 
do Congresso Nacional (RVBI). 

I. A RVBI é uma rede cooperativa de bibliotecas, coordenada 
pela Biblioteca do Senado Federal, que agrega recursos 
bibliográficos, materiais e humanos de bibliotecas da 
Administração Pública Federal e do governo do Distrito 
Federal, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

II. Cada biblioteca cooperante possui uma base administrativa 
com os dados particulares de sua coleção, usuários, 
fornecedores, organizados para atender às demandas de 
informação dos usuários e promover o intercâmbio e a 
interação dessas informações. 

III. O acervo registrado na base de dados bibliográfica da RVBI 
tem como prioridade temática a área do Direito, 
especificamente legislação, mas abrange, também, outras 
áreas das Ciências Humanas e Sociais. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I e III, apenas. 

58  

Entre os 15 elementos do vocabulário de metadados Dublin Core, 
aquele que indica a biblioteca que torna o documento disponível 
na Internet, que disponibiliza seu acervo como dados abertos 
interligados, é identificado como 

(A) Contribuitor (colaborador). 

(B) Creator (autor). 

(C) Identifier (identificador). 

(D) Publisher (publicador). 

(E) Source (fonte). 

59  

Leia o fragmento a seguir. 

A _____, uma das principais funções do _____, promove a 
padronização entre o formato do termo e sua _____. 

Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas 
do fragmento acima. 

(A) categorização – índice – sintaxe 

(B) consistência – tesauro – atribuição 

(C) hierarquia – conceito – equivalência 

(D) hierarquia – vocabulário – extensão 

(E) tradução – léxico – lógica semântica 
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60  

Relacione as formas indicadas de relações conceituais com suas 
respectivas condições de ocorrência. 

1. Equivalência 

2. Hierárquica 

3. Partitiva 

(   ) Ocorre quando dois conceitos diferentes possuem 
características idênticas e um deles possui uma característica 
a mais do que o outro. 

(   ) Ocorre quando o conceito de um todo inclui como suas 
características os conceitos de suas partes. 

(   ) Ocorre quando se estabelecem relações entre conceitos mais 
amplos ou extenso e conceitos mais restritos ou intensos. 

(   ) Ocorre quando um conceito pode ser representado por 
símbolos distintos ou quando se quer reduzir os níveis de 
implicação conceitual. 

Assinale a opção que apresenta a relação correta, na ordem 
apresentada. 

(A) 1 – 2 – 2 – 3 

(B) 1 – 3 – 2 – 3 

(C) 2 – 1 – 3 – 1 

(D) 2 – 3 – 2 – 1 

(E) 3 – 1 – 3 – 2 

61  

O critério de seleção de materiais de informação que, além de 
relevar a coleção existente para torná-la mais completa, 
pressupõe a análise do item a ser adquirido e de sua relação com 
os demais itens da biblioteca, em vistas de seu uso futuro, é 
designado como 

(A) características materiais. 

(B) cobertura do assunto. 

(C) contribuição potencial. 

(D) custo/benefício. 

(E) relevância do autor. 

62  

Considerando a associação entre seleção e cooperação 
bibliotecária, o empréstimo entre bibliotecas especializadas é 
uma alternativa para 

(A) ampliar o alcance do serviço de referência. 

(B) garantir acesso a materiais de outras instituições. 

(C) identificar itens de maior demanda para futura aquisição. 

(D) reduzir o volume de itens a serem adquiridos. 

(E) sanar deficiências do processo de seleção. 

63  

As edições eletrônicas do Diário Oficial da União, em diferentes 
sítios da Internet, não produzem os efeitos das antigas edições 
em papel, exceto as disponibilizadas 

(A) nas versões eletrônicas dos Diários Oficiais dos Estados, 
desde que publicadas nos portais oficiais. 

(B) no portal da Imprensa Nacional, com certificado digital que 
lhes confere validade jurídica. 

(C) no repositório do Superior Tribunal Federal, como fonte de 
informação de acesso restrito aos ministros. 

(D) no Sistema de Legislação Informatizada, de acesso livre, 
mantido e validado pela Câmara dos Deputados. 

(E) no sítio da Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso Nacional, 
configuradas como fontes primárias. 

64  

O princípio básico da pesquisa jurídica que alicerça a estratégia 
de busca, seja no ambiente virtual ou tradicional, é 

(A) conhecer o vocabulário. 

(B) garantir sua atualidade. 

(C) limitar o seu escopo. 

(D) recuperar a informação. 

(E) utilizar fontes confiáveis. 

65  

Quanto à entrevista de referência, assinale V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa. 

(   ) O bibliotecário deve negociar a questão, a partir do modo 
como foi formulada, isto é, o tema da consulta deve ser 
identificado, esclarecido e, eventualmente, aprimorado.   

(   ) O bibliotecário deve evidenciar que não sabe determinado 
assunto, compensando esta deficiência mediante associação 
de seus conhecimentos e competências ao conhecimento do 
usuário. 

(   ) O bibliotecário precisa ser competente, tanto ao formular 
perguntas quanto ao respondê-las e, nesta etapa, sua 
formação básica e seus interesses em geral não constituem 
fatores de êxito. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, V e V. 

(B) V, F e F. 

(C) V, F e V. 

(D) V, V e F. 

(E) V, V e V. 

66  

Considerando sua relevância como fonte de informação para 
pesquisa em Direito disponível na internet, o banco de dados 
constituído por informações referenciais de artigos de periódicos 
jurídicos nacionais e estrangeiros, desenvolvido pela Biblioteca da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é 
denominado 

(A) GT-LEX. 

(B) IusData. 

(C) Jus Navegandi. 

(D) PROLEGIS. 

(E) vLex. 
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O livre acesso ao conhecimento no poder judiciário e a 
disseminação do conhecimento jurídico, incluindo a produção 
intelectual de magistrados, procuradores federais e estaduais são 
objetivos 

(A) da Base LexisNexis. 

(B) da Bibliografia Brasileira de Direito. 

(C) da Biblioteca Digital Jurídica. 

(D) da Lista Infolegis. 

(E) do Sistema LEGIN. 
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A segurança da informação se caracteriza, além de outras 
propriedades, pela preservação da disponibilidade da 
informação, que pode ser compreendida como a garantia de que 

(A) as ameaças e vulnerabilidades do sistema de informação 
sejam continuamente monitoradas. 

(B) as informações só poderão ser produzidas, expedidas ou 
modificadas por pessoa autorizada. 

(C) os erros e atos cometidos por usuários autorizados, no 
sistema de informação, sejam auditados. 

(D) os métodos de processamento somente sejam alterados por 
meio de ações planejadas e autorizadas. 

(E) os usuários autorizados obtenham acesso à informação 
sempre que necessário ou requerido. 

69  

No portal LexML, considerando as estatísticas de ocorrências dos 
argumentos e a possibilidade de atribuir outra ordenação, os 
resultados obtidos em uma pesquisa já aparecem ordenados por 

(A) autoridade. 

(B) data ascendente. 

(C) data descendente. 

(D) relevância. 

(E) título. 

70  

O filtro “data” localiza documentos por década, ano, mês, dia ou 
por intervalo de anos, para as diferentes categorias de 
documentos contidos no Portal LexML, à exceção de uma, em 
que este filtro é válido apenas para o ano da edição. Assinale-a. 

(A) Doutrina. 

(B) Jurisprudência. 

(C) Legislação. 

(D) Outras manifestações. 

(E) Proposições legislativas. 
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Questão Discursiva 

Considere os seguintes elementos para descrição (transcritos, exatamente, com constam da fonte): 

Autor: Clarissa Cecília Ferreira Alves 

Título: “Heroínas ou servas do capital?” 

subtítulo: trabalho reprodutivo migrante e o controle social da força de trabalho de mulheres 

Tipo de documento: tese  

Titulação: Doutorado em Ciências Jurídicas 

Local:  João Pessoa 

Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Centro de Ciências Jurídicas 

Programa: Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas 

Data: 2019 

Extensão: 387 folhas 

Orientação: Prof.ª . Dr.ª Maria Luiza de Alencar Mayer Feitosa 

Co-orientação: Prof.ª Dr.ª Nívia Cristiane Pereira da Silva 

Outros dados: Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, da Universidade Federal da Paraíba, como requisito 
para conclusão de curso de Doutorado. Área de Concentração: Direitos Humanos e Desenvolvimento. Linha de Pesquisa: Linha 2. Inclusão 
Social, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos. 

Link de acesso (Repositório Institucional da UFPB): https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18337 

Data de acesso (Repositório Institucional da UFPB): 4 de outubro de 2022 

 

Elabore a referência, apenas com elementos essenciais, de acordo com a NBR 6023 da ABNT, em vigor considerando: 

1 a exatidão da referência, em favor da melhor identificação do documento, incluindo: 

a) seleção de elementos essenciais, 

b) sequência dos elementos,  

c) entrada,  

d) identificação da informação, 

e) identificação da fonte de informação; e 

2 a adequação do leiaute da referência impressa, previsto em norma, à referência manuscrita a ser apresentada, incluindo:  

a) arranjo do texto,  

b) justificação, 

c) espaçamento,  

c) destaque,  

e) pontuação. 
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