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Introdução
O vocabulário de governo teve várias versões antes da versão atual. Este documento detalha a
estrutura dos arquivos de exportação desses arquivos
Estes arquivos estão disponíveis para efeito de estudo. Recomenda-se não usá-los para classificar
informações. Para isso procure a versão corrente do VCGE.
Não há previsão de ampliação dos formatos fornecidos ou de revisão dessa documentação.

Versões anteriores do VCGE
A primeira versão foi a Lista de Categorias do Governo – LCG – publicada em março de 2004. Em
março de 2006 ela foi substituída pela Lista de Assuntos de Governo – LAG – e pelo Vocabulário
Controlado de Governo Eletrônico em novembro de 2010.
Para mais detalhes veja o Documento do VCGE.

Estrutura de dados
Todos esses vocabulários possuíam apenas um conjunto de termos organizados hierarquicamente,
sem códigos ou outras informações.

Versão XML
Para a versão XML foi criado um “termo limpo”, indicando que esse termo está limpo de caracteres
especiais como acentos, pontuação, espaço e outros. O termo limpo foi usado na TAG e o termo
normal ficou no conteúdo, como no exemplo:
<Pessoa_fisica>Pessoa (física)
</Pessoa_fisica>

A estrutura dos termos está representada no XML.

<Pessoa_fisica>Pessoa (física)
<Direitos_individuais>Direitos individuais</Direitos_individuais>
<Identificacao_pessoal>Identificação pessoal</Identificacao_pessoal>
<Pessoa_portadora_de_deficiências_pessoa_deficiente>
Pessoa portadora de deficiências (pessoa deficiente)
</Pessoa_portadora_de_deficiências_pessoa_deficiente>
<Nascimento>Nascimento</Nascimento>
<Morte>Morte</Morte>

</Pessoa_fisica>

Versão CSV
Para a versão CSV foi criado um identificador numério apenas para identificar as relações entre
termos.
Cada termo é apresentado com estes campos:
• código numérico – código numérico único
• nota – opcional, nota com comentários sobre os termos.
• termo pai – código do termo mais abrangente. Se estiver em branco é um termo raiz.

