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INSTRUÇÕES: 
1- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.  
2- Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando se há algum defeito (de 

encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão. 
3- A prova terá duração máxima de 4h (quatro horas), não podendo o candidato retirar-se com a prova antes que 

transcorram 2 (duas) horas do seu início. 
4- A prova é composta de 50 (cinquenta) questões objetivas. 
5- As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser entregue ao candidato. Lembre-

se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA resposta. 
6- A prova deverá ser feita, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta azul escuro ou preta). 
7- A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, esclarecimentos. 
8-    O Candidato deverá devolver ao Fiscal o Cartão Resposta, ao término de sua prova. 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia atentamente a frase abaixo, retirada de um para-choque de caminhão para responder às 
questões 01 a 03: 

 

À noite, todas as pardas são gatas. 
 

 

01. É INCORRETO afirmar: 
a) A inversão da posição das palavras e uma alteração morfológica de gênero (masculino para 

feminino) criaram novos efeitos de sentido e alteraram um ditado popular já conhecido: “À 
noite, todos os gatos são pardos”. 

b) A reescrita do provérbio popular ilustra o caráter dinâmico e polissêmico da língua. 
c) A mudança no gênero (masculino pelo feminino = gatos por gatas) também alterou o sentido do 

vocábulo. 
d) O termo “gatas” remete à gíria que significa algo como mulheres jovens e bonitas. 
e) Uma leitura atenta da frase permite que o leitor desconstrua o imaginário do senso comum que 

vê o caminhoneiro como caçador que está à procura de possíveis “gatas”. 
 

02. Uma análise semântico gramatical permite afirmar que: 
a) “pardas” e “gatas” são dois substantivos que caracterizam a beleza da mulher. 
b) a locução adjetiva que inicia a frase indica sensualidade. 
c) se o artigo indefinido presente na frase for retirado, não haverá alteração de sentido. 
d) o verbo presente na frase liga o sujeito a uma característica, a uma qualidade – ora denominada 

de predicativo do sujeito. 
e) o vocábulo “todas” é um advérbio indefinido que acompanha morfologicamente a palavra 

“pardas”  
 

03. Assinale a alternativa cuja reescrita da frase altera o sentido de “À noite, todas as pardas são 
gatas.” 
a) Todas as pardas, à noite, são gatas. 
b) À noite? As pardas, todas, são gatas. 
c) À noite, as todas pardas são gatas. 
d) Á noite? Todas as pardas são gatas. 
e) Todas as pardas são gatas, à noite. 
 
A charge que segue servirá de base para as questões 04 a 06 
 

 
 



04. Encontramos nesse texto: 
a) ironia e criticidade. 
b) criticidade e prolixidade. 
c) prolixidade e cacofonia.  
d) cacofonia e ambiguidade. 
e) ambiguidade e solecismo. 
 

05. Na oração “Escreva na lousa a palavra ética”, o verbo destacado exprime: 
a) um fato que irá ocorrer depois do ato da fala da professora e do aluno. 
b) a ideia de dúvida, incerteza do aluno. 
c) certeza, precisão dos falantes (professora e aluno) perante o fato. 
d) atitude de incerteza, dúvida, imprecisão do ouvinte (aluno) perante o fato. 
e) atitude de ordem, solicitação do falante (professora). 
 

06. Em “Roubaram o giz, professora” o sujeito da oração é: 
a) inexistente. 
b) indeterminado. 
c) simples, cujo núcleo está oculto. 
d) simples, cujo núcleo é “giz”. 
e) simples, cujo núcleo é “professora”. 
 
As questões 07 e 08 serão baseadas no seguinte texto: 
 

 
Mãos dadas pelas ruas. Ele conduzido por ela. Coração apertado pela separação: 
primeiro dia de aula. 

 
(Edson Rossatto - www.cemtoquescravados.com ) 

 
07.  Em sentido amplo, a relação de causa e efeito nem sempre é estabelecida por conectores 
(porque, visto que, já que, pois etc). Outros recursos também são usados para atribuir essa relação 
entre as orações. Isso ocorre na seguinte relação sintática do texto: 
a) “Mãos dadas pelas ruas.” 
b) “Ele conduzido por ela.” 
c) “Mãos dadas pelas ruas. Ele conduzido por ela.” 
d) “Coração apertado pela separação:” 
e) “Coração apertado pela separação: primeiro dia de aula.” 
 

08. Considere as seguintes afirmações relativas a aspectos sintático-semânticos do texto. 
I. Esse micro conto é formado por um período composto por subordinação. 
II. Em “Ele conduzido por ela” houve elipse do verbo “ser” (foi conduzido) e o pronome pessoal 
oblíquo “ela” exerce a função sintática de núcleo do agente da passiva. 
III. Na frase, “Coração apertado pela separação”, a preposição destacada indica causa. 
 
Está correto o que se afirma apenas em 
a) I. 
b) I e II. 
c) II. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 



O poema que segue embasará as questões 09 e 10: 
 

Quadrilha 
 Carlos Drummond de Andrade 
 
João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 
que não amava ninguém. 
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 
que não tinha entrado na história. 

 

09. Assinale a alternativa correta: 
a) O registro linguístico do poema é culto, aproximando-se da narração e da descrição.  
b) O texto apresenta uma serialização de desencontros amorosos, através de associações ligadas aos 
nomes próprios. 
c) Tereza e Raimundo exemplificam um encontro amoroso de sucesso. 
d) Em “Joaquim suicidou-se” o verbo está na voz passiva sintética. 
e) O excesso de vírgulas presentes no texto provoca-lhe ambiguidade. 
 

10. Nos três primeiros versos, há uma sequência de conectivos que têm a função de: 
a) referir-se a um termo anterior. 
b) ligar orações sintaticamente independentes e de sentido completo. 
c) exprimir surpresa, espanto. 
d) enfatizar a relação causal entre as orações. 
e) comparar termos das orações. 

 



MATEMÁTICA 
 

11. A quantia de R$ 1.000,00 foi emprestada no regime de juros compostos com taxa de 3% ao 

mês. Ao final de três meses, a partir da data inicial do empréstimo, a divida foi paga. O valor pago, 
em reais, pertence ao intervalo: 
a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

12. Ao simplificarmos a expressão  , com , obtemos: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

13. Julia ganhou um bônus que lhe dá direito a um jantar composto por: uma entrada, um prato 

principal, uma sobremesa e um vinho. Ao chegar ao restaurante, o garçom lhe mostra um cardápio 
que oferece: 3 pratos que servem como entrada, 5 que servem como prato principal, 7 tipos de 
sobremesa e 10 tipos de vinho. O número máximo de opções que foram ofertadas para que Julia 
forme seu jantar é: 
a) 395. 
b) 483. 
c) 590. 
d) 785. 
e) 1050. 
 

14. Um fabricante deseja mudar a forma da caixa que usa para embalar leite. Hoje, ela tem formato 

de um cubo com volume 1000 ml. Ele pretende que ela tenha formato de um paralelepípedo com 
base quadrada de 5 cm de lado. A altura dessa nova caixa, para que se mantenha o volume de 1000 
ml será: 
a) 40 cm. 
b) 30 cm. 
c) 20 cm. 
d) 10 cm. 
e) 5 cm. 



 

15. Joãozinho está jogando futebol com seus amigos. O juiz marca uma falta e ele é o escolhido 

para bater a falta. Joãozinho ajeita a bola no lugar marcado e a chuta. A bola percorre uma trajetória 
parabólica representada pelo gráfico da função , no intervalo , com  dado em 

metros e  em segundos. A altura máxima atingida por essa bola é: 
a) 3 m. 
b) 4 m. 
c) 4,25 m. 
d) 5,5 m. 
e) 6,25 m. 



INFORMÁTICA 
 

16. 2012 é ano de Jogos Olímpicos. Um professor de informática decidiu aproveitar o famoso 
“espírito olímpico de competição” em sua aula sobre dígitos binários e desafiou seus alunos escrevendo 
no quadro a seguinte frase: “O Brasil já ganhou até hoje 10110112 medalhas olímpicas”. Assim os 
alunos descobriram que os atletas brasileiros já conquistaram até hoje: 
a) 90 medalhas. 
b) 91 medalhas. 
c) 92 medalhas. 
d) 93 medalhas. 
e) 94 medalhas. 
 

17. Marque a opção que não apresenta um recurso padrão do Windows 7. 
a) Transferência fácil do Windows 
b) Windows Defender 
c) Windows Firewall 
d) Windows Live Messenger 
e) Windows Media Center 
 

18. Considerando o LibreOffice Writer, a relação correta entre combinação de teclas de atalho e sua 
ação durante a edição de um documento é: 
a) Ctrl+L � abre a caixa de diálogo para localizar palavra/texto. 
b) Ctrl+M � maximiza a janela do documento aberto. 
c) Ctrl+N � aplica a formatação negrito. 
d) Ctrl+P � abre a caixa de diálogo para localizar uma palavra no documento. 
e) Ctrl+Q� fecha o documento. 
 

19. Considerando em uma planilha do brOffice Calc os valores das células A1=2, B1=3, C1=5, 
A2=8, B2=13 e C2=21, o resultado da fórmula =C2 + A1 ^ B1 /A2 * C1 – B2 é 
a) 21. 
b) 7. 
c) 292. 
d) 13. 
e) 7592. 
 

20. O Malware que se caracteriza por se propagar automaticamente por uma rede, enviando cópias 
de si para outros computadores é 
a) Botnet. 
b) Spyware. 
c) Trojan. 
d) Vírus. 
e) Worm. 



LEGISLAÇÃO 
 

21. Conforme o art. 5o da Carta Constitucional da República Federativa do Brasil, no que tange a 
direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar exceto que: 
a) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial.  
b) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.  
c) todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  
d) todos podem reunir-se em locais abertos ao público, ainda que armados, independentemente de 
autorização da autoridade pública.  
e) o registro civil de nascimento e a certidão de óbito são gratuitos para o reconhecidamente pobre, 
nos termos da lei.  
 

22. No que diz respeito à Administração Pública, analise as afirmativas abaixo e em seguida 
assinale aquela que não está de acordo com o texto  da constituição. 
a) A Constituição da República Federativa do Brasil veda a acumulação de cargos públicos, 
entretanto, se houver compatibilidade de horários, o servidor poderá acumular dois cargos ou 
empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 
b) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público.  
c) O servidor público estável só perderá o cargo, dentre outros modos, mediante processo 
administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa.  
d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, 
com remuneração integral, até que possa ser aproveitado adequadamente em outro cargo.  
e) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
 

23. Considerando os textos legais, julgue os itens abaixo: 
I. Conforme disposição da Constituição da República, o aposentado por invalidez permanente terá 
os seus proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.  
II.  Na forma da Lei 8.027/90, que cuida das normas de conduta dos servidores públicos civis da 
União, das Autarquias e das Fundações Públicas, a prática do comércio de compra e venda de bens 
ou serviços no recinto da repartição, mesmo que fora do horário de expediente, é considerada uma 
infração administrativa punível com pena de suspensão de até 90 (noventa) dias, cumulada, quando 
couber, com a destituição do cargo em comissão.  
III. Conforme disposição da Lei 8.027/90, será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do 
inativo que houver praticado, na ativa, falta punível com demissão, após apurada a infração em 
processo administrativo disciplinar, com direito à ampla defesa.  
IV. Conforme disposição da Lei 8.112/90, que cuida do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, a idade mínima para investidura em 
cargo público é de 16 (dezesseis) anos.  
Estão corretos apenas os itens: 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) II e IV. 
d) III e IV. 
e) I e IV. 



24. Conforme o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, anexo ao Decreto 1.171/94, é correto afirmar, exceto: 
a) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 
maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já 
que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes 
serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.  
b) A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo 
ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a 
finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato 
administrativo.  
c) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do 
serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.  
d) Ao servidor público é aplicável, pela Comissão de Ética, a pena de censura, e sua fundamentação 
constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.  
e) A função pública deve ser tida como exercício profissional, não se integrando à vida particular do 
servidor.  
 

25. Francisco, servidor público federal, ocupante de cargo efetivo, tendo terminado o estágio 
probatório, solicitou licença para tratar de interesses particulares. Considerando essa situação 
hipotética, nos termos da Lei  8.112/1990, será concedida a licença:  
a) por até 4 (quatro) anos consecutivos.  
b) a critério da Administração Pública.  
c) por até 3 (três) anos consecutivos, com remuneração.  
d) pela Administração Pública, podendo ser interrompida, a qualquer tempo, exclusivamente no 
interesse do serviço.  
e) pela Administração Pública, podendo ser interrompida, a qualquer tempo, exclusivamente no 
interesse do servidor. 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26. Com base na obra de Marcondes et al. (2006) sobre as Bibliotecas Digitais, analise as 
afirmativas a seguir e julgue-as verdadeiras e falsas. 
 
(    ) No Brasil, assim como na América do Norte, o acesso a fotografias históricas tem sido um 
grande elemento incentivador da criação de Bibliotecas digitais.   
(   ) Complacência, conveniência, clareza e passividade são algumas características desejáveis em 
uma interface para bibliotecas digitais.  
(    ) A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) é um projeto do IBICT e tem a 
missão de viabilizar a criação de um consórcio de publicações eletrônicas com a finalidade de 
localizar e disponibilizar teses e dissertações produzidas no Brasil.  
 
Marque a alternativa que representa a sequência correta: 
 
a) F – V – V 
b) F – V – F 
c) V – F – V 
d) V – F – F 
e) F – F – V 
 
 

27.  Baseando-se em Guarido (2008), analise as afirmativas sobre a Classificação Decimal de 
Dewey (CDD) e marque V (Verdadeiro) e F (Falso): 
 
(   ) A CDD é um esquema universal que trata o conhecimento como um todo, dividindo-o dentro de 
dez classes principais, representadas por números arábicos, usados como frações decimais.  
(   ) Na 22ª edição da CDD, grande parte do volume 4 é dedicado às tabelas auxiliares que são 
necessárias para especificar aspectos de um assunto não expresso pelo número principal nos 
esquemas.  
(   ) A CDD é basicamente um mecanismo de números construídos, que fornece a ordem intelectual 
(abstrata) e a localização física relacional.  
(  ) Os números das tabelas auxiliares da CDD não são números de Classe e o classificador deve 
usá-los sozinhos.  
 
Marque a sequência correta. 
 
a) V – V – V – V 
b) V – V – F – V 
c) V – F – V – V 
d) V – F – V – F 
e) V – V – F – F 
 

28. No Sistema de Classificação Decimal de Dewey (CDD), de acordo com Guarido (2008, p. 87), 
a notação que melhor representa o assunto “bibliotecas públicas” é: 
 
a) 025.4 
b) 025 
c) 025.5 
d) 020 
e) 027.4   



29. Ao registrar um livro utilizando o formato MARC21, é possível incluir uma nota não 
formatada para descrever o âmbito e o conteúdo geral do material, podendo ser, por exemplo, um 
resumo ou apenas uma frase. Marque a opção que representa o campo Nota de Resumo no 
MARC21 . 
 

a) 650 
b) 505 
c) 546 
d) 700 
e) 520 
 

30. Um registro Bibliográfico MARC21 consiste de três componentes principais. Marque a opção 
que contém esses componentes. 
 
a) O Líder, a Descrição e os Campos Variáveis 
b) O Líder, os Campos Variáveis e a Classificação 
c) O Líder, o Diretório e os Campos Variáveis 
d) O Líder, a Descrição e os Campos Variáveis 
e) O Líder, o Diretório e a Classificação 
 

31. Marque a opção que indica dois símbolos que compõem o ‘número de chamada’ de um livro. 
 

a) A classificação e a notação de indexação. 
b) A notação de referência e o número da classificação. 
c) A notação da classificação e a notação do autor. 
d) O ISNB e a notação de classificação. 
e) O ano de publicação e o ISBN. 
 

32. A seguir são destacadas algumas características e observações acerca da Classificação Decimal 
Universal (CDU). De acordo com Souza (2004), assinale a afirmativa incorreta. 
 

a) A CDU é uma linguagem de indexação e de recuperação de todo o conhecimento registrado e na 
qual cada assunto é simbolizado por um código baseado nos números arábicos.  
b) Na CDU, um determinado assunto, como por exemplo: carvão, madeira, borracha, etc., pode ser 
encontrado em mais de um lugar dentro da tabela.  
c) Na CDU, tudo ou quase tudo se pode fazer: acrescentar, tirar, expandir, modificar, resumir e 
simplificar; entretanto, tudo isso terá que ser feito seguindo-se os princípios da lógica.  
d) Na CDU, dois pontos duplos (ou sinal de ordenação), são indicadores de relação e fixam a ordem 
dos números na composição notacional.  
e) Os colchetes são utilizados na CDU exclusivamente como símbolo sub-agrupador dos assuntos 
unidos pelo sinal de adição.  
 

33. Marque a opção correta para o preenchimento da lacuna apresentada no trecho a seguir: 
Segundo Mey (2009, p.10), a________________deve possuir as seguintes características: 
integridade, clareza, precisão, lógica e consistência. Essas características visam a maior facilidade 
para ao usuário em suas buscas.  
 

a) documentação 
b) classificação 
c) catalogação 
d) elaboração de resumos 
e) indexação 



  

34. O Código de Catalogação Anglo-Americano - AACR2 define regras para a pontuação na área 
do título e da indicação de responsabilidade. Com base nessas regras, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 
 
 

1º Coluna 2º Coluna 

(1) Sinal de igualdade   (    ) Usar antes de cada unidade de outras 
informações sobre o título. 

(2) ponto e vírgula (    ) Usar antes de cada título equivalente. 

(3) dois pontos (   ) Usar antes da primeira indicação de 
responsabilidade. 

(4) barra obliqua ( ) Usar antes de cada indicação 
subsequente de responsabilidade. 

 
 
Marque a opção que contém a sequência correta. 
 
a) 1 – 2 – 3 – 4 
b) 3 – 1 – 4 – 2 
c) 4 – 3 – 2 - 1 
d) 3 – 4 – 1 – 2 
e) 2 – 4 - 3 – 1 
 

35. Conforme explicado por Oliver (2010), RDA (Resource Description and Access) [Recursos: 
Descrição e Acesso] é a nova norma de catalogação, que substitui as AACR2 (Anglo-American 
Cataloguing rules, 2nd edition) [Código de Catalogação Anglo-Americano, 2ª edição]. Considere as 
afirmativas abaixo acerca da RDA:  
 
I - Foi construída, intencionalmente, sobre os alicerces da AACR. 
II – Adota uma metodologia coerente para descrição de todos os tipos de recursos.  
III – É uma norma projetada para o ambiente digital.  
IV – Destina-se apenas a bibliotecas.  
V – Sua estrutura de base é moldada por um conjunto predefinido de tipos de conteúdo e suporte. 
VI – Não inclui instruções para a criação de pontos de acesso.  
 
Marque a alternativa que lista as afirmativas verdadeiras: 
 
a) apenas I e II  
b) apenas  I, II e III 
c) apenas II, V e VI 
d) apenas II e V 
e) apenas I e V 
 
 
 
 
 
 



36. Baseado em Vergueiro (2010), marque a afirmativa incorreta. 
 

a) Um documento formal de política de seleção justifica-se por seu caráter administrativo e de 
relações públicas, somente. 
b) A elaboração de um documento de política de seleção deve atender aos requisitos de 
simplicidade, clareza e veracidade.  
c) O documento de política é um instrumento de trabalho para apoiar as decisões de seleção.  
d) O documento registará os critérios de seleção vigentes na biblioteca; eles – e apenas eles – 
deverão justificar todas as decisões.  
e) Não existe uma fórmula universal para elaboração do documento que conterá a política de 
seleção dos materiais nas bibliotecas. Cada profissional deverá analisar sua prática e o tipo de 
instrumento de que necessita como suporte a suas atividade.  
 

37. De acordo com a obra organizada por Oliveira (2011, p.38), a biblioteca como organização 
pressupõe três grandes funções, são elas: função gerencial, função organizadora e função 
divulgação.  
 

 A ‘função organizadora’ aglutina as seguintes atividades, exceto: 
a) seleção de materiais 
b) aquisição de materiais 
c) classificação de materiais 
d) indexação de materiais 
e) empréstimo de materiais 
 

38. Marque a opção correta para o preenchimento da lacuna apresentada no trecho a seguir: 
 
As dez entidades identificadas nos __________ dividem-se em três grupos. No grupo 1 encontram-
se as entidades que representam produtos de trabalho intelectual ou artístico. No grupo 2 estão as 
entidades que representam os responsáveis pelo conteúdo, produção, disseminação e/ou guarda das 
entidades do primeiro grupo. No grupo 3, acham-se as entidades que representam os assuntos de 
uma obra. (MEY; SILVEIRA, 2009, p.18) 
 

a) ISBNs  (International Standard Book Numbers) 
b) ISBDs (International Standard Bibliographic Description) 
c) FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) 
d) OPACs (Online Public Access Catalogs) 
e) ISDN (Integrated Services Digital Network)  
 

39. Baseado no livro “Preservação de documentos: métodos e práticas de salvaguarda” da The 
British Library National Preservation Office, marque a afirmativa incorreta. 
 

a) Os processos de recuperação [em relação ao sinistro] têm o objetivo de manter os serviços ou 
estabelecer alternativas, reduzir ao mínimo a danificação do acervo, das instalações e doutros 
recursos, e diminuir as perdas financeiras.  
b) O conceito de política de substituição como parte de um programa geral de preservação resulta 
do reconhecimento de que os recursos disponíveis são insuficientes para a conservação física de 
todos os documentos de um acervo.  
c) Como regra geral, as fitas adesivas, grampos, alfinetes, clipes metálicos e elásticos não causam 
danos a longo prazo e devem, na medida do possível ser retirados do documento.  
d) Quando os documentos em papel cuchê estão molhados, devem ser mantidos entre folhas de 
filme de polietileno fino.  
e) A  preservação de documentos compreende estratégias de ação que devem ser mantidas pela 
administração de quem os custodia.  



40. Baseadas no modelo de Evans e também em outros modelos teóricos encontrados na literatura 
especializada, as autoras Maciel e Mendonça (2006, p. 17) identificaram funções subjacentes ao 
processo de formação e desenvolvimento de coleções. Dentre as funções relacionadas abaixo, 
marque aquela que não se encaixa nessa identificação. 
a) planejamento e elaboração de políticas 
b) seleção 
c) aquisição 
d) auxílio ao usuário 
e) desbastamento e descarte de coleções 
 

41. De acordo com Rowley (2002, p. 279), os sistemas de gerenciamento de documentos estão 
sujeitos às mesmas fases de ciclo de vida de outros sistemas informatizados de informação. Marque 
a afirmativa que contém todas as fases do ciclo. 
 
a) análise, projeto, implementação, evolução operacional, declínio e substituição 
b) usuários, programas, equipamento e bases de dados 
c) acesso, qualidade e manutenção da base de dados, suporte e marketing 
d) usuários, base de dados, programas e marketing 
e) base de dados, usuários, suporte, acesso e marketing 
 

42. O planejamento é função de todos os membros de uma organização, podendo ser uma atividade 
mais ou menos complexa e abrangente, dependendo do nível da estrutura organizacional em que 
cada um está situado. Baseando-se em Almeida (2005, p.7-9), numere a segunda coluna de acordo 
com a primeira. 
  
 
(1) Planejamento da alta administração  (   ) Refere-se ao esboço da estrutura que permita que 

sejam alcançados os objetivos previstos. 

(2) Planejamento a médio prazo  (   ) Estabelece a ligação entre os grandes objetivos e 
diretrizes e os procedimentos do planejamento a curto 
prazo. 

(3) Categoria de recursos (   ) Planejamento estratégico que consiste no processo de 
decisão relativo aos objetivos da organização, às 
mudanças nesses objetivos, aos recursos utilizados e às 
políticas que deverão governar a aquisição, a distribuição 
e a utilização desses recursos. 

(4) Categoria organizacional (  ) Refere-se aos recursos humanos, materiais e 
financeiros necessários. 

 
Marque a opção que apresenta a sequência correta. 
 
a) 4 – 1 – 2 – 3.  
b) 3 – 1 – 4 – 2.  
c) 2 – 1 – 4 – 3.  
d) 1 – 2 – 3 – 4. 
e) 4 – 2 – 1 – 3. 
 
 
 



43. Segundo Lancaster (2004, p. 8), a indexação de assuntos envolve duas etapas principais. 
Marque a alternativa que indica essas etapas. 
  
a) análise conceitual e a tradução 
b) precisão e revocação 
c) coerência e análise conceitual 
d) especificidade e exaustividade 
e) conteúdo temático e resumos 
 

44. Buscadores, ferramentas de busca ou mecanismos de busca são sistemas especializados 
utilizados na recuperação de informações na Internet. Segundo Branski (2004), pode-se identificar 
duas categorias de buscadores. Marque a opção que contém as duas categorias identificadas pelo 
autor. 
 

a) Softwares e spiders 
b) Diretórios por assunto e programas de busca. 
c) Google e TodoBr 
d) Formulação da pesquisa e lógica de busca 
e) Portable Document Format e URL 
 

45. De acordo com Branski (2004), de modo geral, os usuários podem adotar os seguintes 
princípios para recuperação da informação na Web, exceto: 
 

a) utilizar mais de um buscador nas pesquisas - os resultados em diferentes buscadores apresentam 
baixa redundância. 
b) encontrar os buscadores mais adequados às suas necessidades - especializar-se nas suas formas 
de funcionamento para extrair todo seu potencial. 
c) obter vantagem das diferenças existentes entre os catálogos e os programas de busca. 
d) localizar, se possível, pesquisadores especializados em sua área de interesse. 
e) utilizar os metapesquisadores para pesquisas mais complexas.  
 

46. Flusser (1983) analisa as bibliotecas como instrumento de ação cultural. Analise as afirmativas 
a seguir e marque V (Verdadeiro) e F (Falso): 
 

(    ) As próprias ideias do homem, a sua maneira de pensar e agir, podem ser consideradas como 
sendo a sua cultura, que neste caso não é mais somente síntese dialética entre o trabalho do homem 
e a natureza, mas também é fundamentalmente síntese das relações inter-humanas.  
(    ) Para o propósito de uma ação cultural, as duas posições diante da cultura – acervo e contexto – 
devem ser constantemente consideradas.  
(    ) Ação cultural é basicamente mediação e criação de acervo, inseridas em contexto cultural bem 
definido.  
(     ) Só existe uma maneira de herdar a cultura: ativamente, reelaborando o que recebemos.  
(    ) A ideologia das necessidades culturais é um reflexo da lei da oferta e da procura; ela é uma 
posição comercial diante do objeto cultural.  
 
Marque a sequência correta. 
 

a) V – V – V – F – V 
b) F – F – F - V - F  
c) V – V - F – F – F  
d) F – V – F – V – F 
e) V – F – V – F - V 
 



47.  No [...] “IV Encuentro de Directores de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la 
Información del Mercosur, realizado em Montevideo, em 2000, foram definidas várias 
competências para o profissional da informação, distribuídas em  quatro categorias”.(VALENTIM, 
2002, p.122). Considerando as quatro categorias, marque a opção incorreta. 
 
a) Competências gerenciais 
b) Competências sociais e políticas 
c) Competências de comunicação e expressão 
d) Competências informacionais 
e) Competências técnico-científicas 
 

48. Marque a opção que contém o campo, no Formato MARC21, reservado para o ISSN 
(International Standardt Serial Number) das publicações periódicas. 
 
a) Campo 008 
b) Campo 022 
c) Campo 020 
d) Campo 245 
e) Campo 9XX 
 

49. Baseado na obra organizada por Oliveira (2011, p.82), marque a opção  que apresenta o serviço 
de fornecimento de documentos mais conhecido no meio acadêmico brasileiro, mantido atualmente 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela Secretaria 
Nacional de Educação Superior (SESU), pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e pelo 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 
 
a) World Wide Web 
b) SICON 
c) COMUT 
d) Google 
e) ENANCIB 
 

50. Baseado na obra organizada por Campello e Caldeira (2005), marque a opção correta para o 
preenchimento das lacunas. 
 
“O aumento da produção bibliográfica e a rápida obsolescência da ______________ em certas áreas 
das ciências puras e aplicadas têm suscitado a adoção de políticas de _____________ de materiais”. 
   
a) Informação científica / descarte 
b) Unidade de informação / controle 
c) Literatura  / seleção 
d) Literatura técnica / catalogação 
e) Produção textual / seleção 
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05  15  25  35  45  

06  16  26  36  46  

07  17  27  37  47  

08  18  28  38  48  

09  19  29  39  49  

10  20  30  40  50  
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Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 E 11 D 21 D 31 C 41 A
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03 C 13 E 23 B 33 C 43 A

04 A 14 A 24 E 34 B 44 B

05 E 15 E 25 B 35 B 45 E

06 B 16 B 26 A 36 A 46 A
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08 D 18 E 28 E 38 C 48 B

09 B 19 D 29 E 39 C 49 C

10 A 20 E 30 NULA 40 D 50 A


