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INSTRUÇÕES 
 
1 - Verifique se seu caderno de provas está completo e se seu nome e o número de seu documento de 

identidade estão corretos no Cartão-Resposta. 
2 - Observe no Cartão-Resposta as instruções sobre a marcação das respostas (assinale apenas uma 

resposta para cada questão). 
3 - Tenha cuidado com o Cartão-Resposta. Ele não pode ser dobrado, amassado ou manchado. Seu 

Cartão-Resposta é oficial; não há Cartão-Resposta rascunho. 
4 - Estas provas são individuais. É vedado o uso de calculadora e de qualquer comunicação ou troca de 

material entre os presentes. Não é permitida, também, consulta a material bibliográfico, cadernos 
ou anotações de qualquer espécie. 

5 - Quando terminar, entregue o Cartão-Resposta (assinado) a um dos Fiscais da sala e não se 
esqueça de assinar a Lista de Presença. 

6 - Só terá direito a levar o caderno de provas o candidato que permanecer em sala até o fim do tempo 
estipulado para a realização das provas.  

7 - Você terá 4 (quatro) horas para responder às questões deste Caderno de Provas. Decorrido esse 
prazo, o Cartão-Resposta será recolhido de todos os candidatos.  

8 - Horário de realização das provas: 8 às 12 horas.  
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Dados do Censo da Educação Superior de 2007 sugerem que o sistema de ensino de 
terceiro grau pode estar perto de alcançar um ponto de equilíbrio. Após vários anos em que a 
taxa de criação de novas instituições superiores beirava os 10% anuais, entre 2006 e 2007 ela 
foi de mero 0,5%, passando de 2.270 para 2.281 entidades. 

Saturação do mercado, porém, não significa que as necessidades do país estejam 
atendidas. Se o número de matrículas aumentou 8% no período, o de formandos cresceu em 
ritmo mais lento (3%). Diminui a proporção entre alunos ingressantes e concluintes, que era 
de 46% em 2006 e passou para 44% em 2007. 

Mais preocupante é a queda no número de diplomados em cursos de formação de 
professores para o ensino básico. Em 2007, formaram-se 70.507 docentes, 4,5% menos que 
em 2006. Algumas das maiores reduções envolvem profissionais para ensinar disciplinas 
obrigatórias, como letras (-10%), geografia (-9%) e química (-7%). 

Isso num país em que ao menos 300 mil professores carecem de qualificação 
apropriada para as aulas que ministram. Eis aí uma das principais deficiências da educação 
nacional. Ela só será sanada com o aprofundamento de uma política de revalorização da 
profissão, que começa por uma recomposição salarial mas não poderia esgotar-se nela. 

Dada a urgência de preparar mais e melhores professores, há que lançar mão de 
todos os meios - como o ensino a distância, que permite levar a qualificação aonde ela é mais 
necessária. A boa nova do censo é que essa modalidade conta já com 370 mil matriculados 
(7% do total), contra 207 mil no ano anterior. 

Falta agora criar as condições e os requisitos de qualidade para que esse potencial 
seja mobilizado na capacitação dos docentes de que o Brasil precisa. Caso contrário, resultará 
apenas em mais um canal de saturação. 

(Editorial do jornal Folha de S. Paulo, 4.2.2009) 
 
 
1. O texto trata da dificuldade que o sistema educacional brasileiro tem de formar profissionais com 
qualificação superior para atuar, sobretudo, no magistério. Entretanto, apresenta uma alternativa que pode 
contribuir para que se alcance o chamado “ponto de equilíbrio”. Qual seria esse recurso? 
 
a) Investimento na educação infantil 
b) Capacitação por meio do ensino a distância 
c) Destinação de mais verbas para a educação superior por parte da União 
d) Estímulo à pós-graduação 
e) Criação de mais escolas de ensino médio 
 
2. No período: “Falta agora criar as condições e os requisitos de qualidade para que esse potencial 
seja mobilizado na capacitação dos docentes de que o Brasil precisa” (linhas 21 e 22), o termo destacado 
é uma: 
 
a) Oração subordinada adverbial final 
b) Oração principal 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva 
d) Oração subordinada substantiva completiva nominal 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 
3. Preencha corretamente as lacunas, observando a ordem: 
1 - A fraternidade entre os homens é ______________________ 
2 - É _______________________ a entrada de estranhos ao setor 



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEIS SUPERIOR E MÉDIO  
3 - A água gelada sempre é ______________________________ 
 
a) necessário - proibida - saborosa 
b) necessária - proibida - saboroso 
c) necessário - proibida - saboroso 
d) necessária - proibido - saboroso 
e) necessária - proibida - saborosa 
 
4. Apenas uma das alternativas abaixo apresenta erro de concordância verbal: 
 
a) Choveram críticas à administração do prefeito recém-empossado 
b) Choveu nos três últimos dias o equivalente a quase um mês 
c) Na verdade, causaram boa impressão o discurso dos jovens oradores 
d) Abandonaram o curso, além de Francisco, outros dois acadêmicos 
e) Necessita-se de pedreiros, carpinteiros e mestres-de-obras 
 
5. Em qual das alternativas abaixo a concordância nominal está incorreta? 
 
a) Apreensivos, pai e filho abandonaram o veículo e foram pedir socorro 
b) Cálculos refeitos, concluímos que nada devíamos a eles 
c) Anexo ao cheque encaminho cópia do requerimento 
d) Bombeiros e enfermeiros mantinham-se alerta aos perigos da estrada 
e) Permaneçamos, portanto, vigilantes a qualquer ruído estranho 
 
6. Por favor, não diga _____ ninguém, mas tudo leva a crer que faltam ______ ela as qualidades 
indispensáveis ______ todos os quesitos _______ que se refere o concurso. 
 
a) a - à -a - à            b) à - à - a - a            c) a - a - a - a            d) à - à - à - a           e) a - à - à - a 
 
7. Assinale a alternativa em que não há erro no emprego do acento grave: 
 
a) Àquela oferta prefiro esta 
b) Darei conhecimento à Vossa Senhoria 
c) À toda velocidade subiu a ladeira 
d) Prefiro esta oferta à aquela 
e) Prefiro aquela oferta à esta 
 
8. A alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma razão é: 
 
a) réu - herói – saúde                          b) ímpar - álbum - também 
c) último - pêssego – revólver            d) ciência - água – história               e) hífen - vândalo - açaí 
 
9. Destaque a alternativa incorreta no tocante à regência verbal: 
 
a) Aspiramos ao ar da montanha 
b) Assistimos à corrida pela TV 
c) Assistimos os feridos ainda no local do acidente 
d) Aspiro ao cargo de diretor 
e) O cargo a que aspiro tem mais de trinta candidatos 
10. Aponte a única frase em que a pontuação está incorreta: 
 
a) Os candidatos, impacientes, aguardavam a publicação da lista de aprovados 
b) Os candidatos, esperavam impacientes, a publicação da lista de aprovados 
c) Impacientes, os candidatos esperavam a publicação da lista de aprovados 
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d) Os candidatos impacientes esperavam a publicação da lista de aprovados 
e) Os candidatos esperavam, impacientes, a publicação da lista de aprovados 
  
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 
11. Em um triângulo retângulo, o cateto maior é igual ao dobro do menor. A área desse triângulo é de 25 
cm2. A medida da hipotenusa é: 
 

a) 124cm          b) 125cm    c) 111cm   d) 121cm      e) 122cm 
 
 
12. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos  1, 2, 3, 4, 5, e 6? 
 
a) 360              b) 350         c) 355          d) 358           e) 359 
 

13. Observe o triângulo isóscele abaixo. A sua altura mede 35 cm e os ângulos da base medem 60°. A 
medida da base desse triângulo é: 
 
a) 11 cm   b) 12 cm       c) 10 cm    d) 14 cm  e) 15 cm 
 
 
 
 
 
 

                                                          35  
 
                                                                  60° 
 
 

14. Sejam 255 =+ yx  e  416.4 =yx  equações exponenciais. Seja também (1x , 1y ) a solução de ambas 

as equações, onde 1x , 1y ∈R. Então 1x +2 1x +
2

1y  é: 

 
a) 12                   b)  –11                c)  10          d)  –10                    e)  11 

 
15. Seja  1x   a  solução da equação 3)4( log 21 =−x   e  1y    a solução de 1)1( log 81 =−y . Assim 

1x – 3 1y  é igual a: 

a) 
8

6
                 b) 

8

5
                c) 

8

7
                           d) 

8

8
                                e) 

8

5
 

 
16. Seja a Progressão Aritmética (1, 4, 7, 10, ... ). O milésimo termo dessa Progressão é: 
a) 2.997             b) 2.998                 c) 2.999                       d) 2.996         e) 2.995 
 

17.  )( Nkkx ∈≠∀ π   a expressão trigonométrica  )cos1).(cot1( 22 xxg −+  é igual a: 

 
a) 3           b) –1            c) –2                      d) 1                        e) 0 
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18. São inúmeros os exemplos, ao longo da história, que demonstram a preocupação do homem em 
desenvolver métodos de contagem e de registros numéricos. A evolução dos conjuntos numéricos 
acompanhou essa necessidade de representação da natureza e o desenvolvimento da linguagem 
matemática. Considere as seguintes sentenças sobre conjuntos numéricos: 
 
I. Todo número racional é um número natural. 
II.  Todo número irracional é um número real. 
III. Todo número inteiro relativo é um número natural. 
IV. Todo número real é um número natural. 
V. Todo número real é um número racional. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) F, F,  F,  F, F        b) V, F, V, V, V      c) F, F, V, V, V       d) F, V, V, F,  F       e) F, V, F,  F, F 
 
19. Seja a Progressão Geométrica  (4, 16, 64,  ... , 260). A quantidade de elementos dessa PG é: 
 
a) 10      b) 20                c) 15                        d) 60               e) 30 
 
20. Um Capital de R$ 700,00, aplicado à taxa de juros simples de 20% ao ano, gerou um montante de R$ 
1.180,00 depois de certo tempo. O tempo decorrido foi de: 
 
a) 3,8 anos              b) 2,8 anos            c) 3,1 anos                  d) 3,4 anos           e) 3,6 anos 
 
 

PROVA DE INFORMÁTICA 
 

21. Nos computadores pessoais da atualidade, a memória que possui maior capacidade de armazenamento 
é: 
 
a) a memória cache.                           b) registradores. 
c) a memória RAM.                              d) o disco rígido (HD).                        e) a memória ROM. 
 
22. Um computador pessoal possui um microprocessador com registradores de tamanho 32 bits. O 
registrador de endereços tem 34 bits de tamanho, o barramento de dados com 64 bits e a memória 
principal é organizada em células de 8 bits (1 byte). Podemos configurá-lo com 2 GBytes de memória 
RAM (memória instalada), por exemplo. Assim, esse microprocessador pode acessar diretamente uma 
memória com um máximo de: 
 
a) 32 GBytes.      b) 64 GBytes.        c) 2 GBytes.     d) 4 GBytes.    e) 16 GBytes. 
 
23. Windows 95, MS-DOS, MS-Word e MS-Excel são classificados como: 
 
a)  peopleware.   b) netware.       c)  selfware.            d) software.                 e)  hardware. 
 
24. Seja um registrador de 20 bits. O maior número inteiro sem sinal que pode ser guardado nesse 
registrador é: 
 
a) 1.048.576              b) 1.048.575             c) 1.048.574             d) 1.048.573              e) 1.048.572 
 
25. Seja o número  8125  da base 8. A sua representação na base decimal é: 
 
a)  84    b)  85    c)  86    d)  87        e)  88 
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26. Um navegador, também conhecido pelos termos ingleses web browser ou simplesmente browser, é 
um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com documentos virtuais da 
Internet, também conhecidos como páginas da web, que podem ser escritas em linguagens como JAVA , 
ASP e PHP. O aplicativo utilizado para navegar por páginas da Internet é: 
 
a) Microsoft Office PowerPoint.           b) MS-Excel. 
c) Netscape.                                            d) Microsoft Office Outlook.                      e) MS-Access. 
 
27.  Memória de acesso aleatório (do inglês Random Access Memory - RAM) é um tipo de memória que 
permite leitura e escrita. A memória principal dos computadores pessoais da atualidade é formada por 
uma parte chamada DRAM (RAM dinamic) e outra parte chamada SRAM (RAM Static). Não é uma 
característica da memória DRAM: 
 
a) não-volátil. 
b) volátil. 
c) utiliza o silício na sua fabricação. 
d) usa um capacitor para armazenar o bit. 
e) precisa ser realimentada periodicamente. 
 
28.  Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
I. O MS-DOS é um Sistema Operacional multiprogramado. 
II. O Sistema Operacional Windows XP foi desenvolvido para microcomputadores Apple. 
III. 2 KBytes  é igual a 2.048 Bytes. 
IV. No Windows Explorer é possível excluir uma pasta mesmo que ela não esteja vazia. 
V. Mozilla Firefox é um editor de textos da Microsoft. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) V – V – V – V – V                       b) F – F – V – V – V           
c) F – F – V – V – F                            d) V – V – V – V – F                           e) F – V – V – V – F 
 
29. A linguagem padrão, de âmbito internacional, utilizada na programação de sites para a Web, que 
possibilita que todas as ferramentas de navegação da Internet exibam o conteúdo do site, é conhecida 
como: 
 
a) HTML.                    b) DNS.                   c) TCP/IP.                  d) SMTP.                    e) DHCP. 
 
30. A Memória colocada entre a DRAM (RAM dinâmica) e o microprocessador, ou já incorporada aos 
microprocessadores, destinada a aumentar a taxa de transferência de dados entre a DRAM e o 
processador, é a: 
 
a) Memória Virtual.                           b) Memória Secundária. 
c) Memória Principal.                        d) Memória ROM.                               e) Memória Cache. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PROVA DE TÓPICOS EM BIBLIOTECONOMIA 

 
31. A administração de recursos humanos envolve competências específicas do dirigente da Biblioteca, 
essas atribuições são:  

 
a) Probidade, liderança e coordenação. 
b) Análise, avaliação e liderança 
c) Idade, motivação e autoridade. 
d) Liderança, motivação e equidade.  
e) Planejamento, avaliação e equidade.  
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32. Uma política de desenvolvimento de coleções deve estar consubstanciada na prática diária das 
atividades de seleção, aquisição e avaliação e:  

 
a) Disseminação.         b) Acesso.         c) Desbastamento.         d) Utilização.        e) Preservação. 
 
33. O planejamento de uma Biblioteca é um processo cíclico, não linear, permanente, dinâmico e:  
 
a) Subjetivo.          b) Centralizado.          c) Corporativo.           d) Mediativo.           e) Interativo.  
 
34. Nas atividades de avaliação e planejamento, é considerado instrumento indispensável o:  
 
a) Prognóstico.            b) Diagnóstico.            c) Arquivo.           d) Catalogo.               e) Fichário.   
 
35. A ordem correta do arranjo nas estantes, de acordo com a CDD é: 
 
a) 341.252 ; 340.34 ; 341.4 ; 342.121 ; 340.1 
b) 340.32 ; 341.23 ; 343.133 ; 343.89 ; 344. 78  
c) 341.5571 ; 341.557115 ; 341.55711 ; 341.557117 ; 342.59 
d) 342.2902 ; 342.2904 ; 342.2913 ; 342.2931 ; 342.2925 
e) N.D.A. 
 
36. Na Biblioteca Universitária é possível exercer ação cultural através das atividades técnicas quando:  
 
a) Oferece catálogos sistemáticos para seus usuários. 
b) Faz propaganda para circulação de livros. 
c) Usa instrumentos técnicos de forma simplificada tornando o acervo da biblioteca acessível a todos.  
d) Utiliza a classificação Decimal Dewey (CDD) com todas as subdivisões possíveis. 
e) Favorece oportunidades para o usuário elaborar sua produção. 
 
37. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, encarregada de receber o deposito legal no Brasil, foi 
fundada em 1810. Seu acervo inicial, de mais de cinqüenta mil documentos, foi formado pela coleção:  
 
a) Da Real Bibliotheca Portuguesa.  
b) Das obras confiscadas aos jesuítas. 
c) Da Biblioteca Cortesã. 
d) Do Gabinete Português de Leitura. 
e) Da Bibliotheca Imperial. 
38. O Código de Ética do Bibliotecário é aprovado pelo:  
 
a) Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. 
b) Conselho Federal de Biblioteconomia.  
c) Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
d) Escolas de Biblioteconomia. 
e) Conselho Regional de Biblioteconomia. 
 
39. A avaliação de acervos e serviços deve ser feita em função das necessidades dos usuários. Dentre as 
cinco leis da biblioteconomia de Ranganathan, a que expressa esse princípio é:  
 
a) Os livros são para usar.      b) A cada leitor o seu livro. 
c) A cada livro o seu leitor.    d) Poupe o tempo do leitor.    e) A biblioteca é um organismo vivo. 
 
40. O Programa de Comutação Bibliográfica tem como objetivo:  
 
a) a) Analisar a disponibilidade de informações por meio de redes de sistemas brasileiros. 
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b) Organizar um catalogo de publicações seriadas em nível nacional. 
c) Desenvolver programas visando à automação de rotinas. 
d) Utilizar o formato MARC II 
e) Proporcionar acesso ao documento primário.   
 
41. As referências bibliográficas de artigos de literatura de saúde na América Latina estão contidas na 
base de dados:  
 
a) MEDLINE.         b) LILACS.          c) SOCIOFILE.         d) DEDALUS.          e) AD-SAÚDE. 
 
42. São Bases de Dados de Diretórios:  
 
a) SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática de Dados). 
b) SITE (Sistema de Informação sobre Teses). 
c) PROSSIGA (Programa que visa promover o uso da informação e da comunicação para pesquisa).  
d) UNIBIBLI (Base de dados produzida em CD-ROM reunindo acervo de periódicos, livros e teses). 
e) MEDLINE (Medical Literature Online).  
  
43. A terminologia empregada na área tecnológica para designar a rede de comunicação informal é: 
a) Rede de especialistas externos.       b) Gatekeepers.  
c) Rede de especialistas internos.        d) Rede de inovação tecnológica.         e) Colégio invisível. 
 
44. A rede de catalogação cooperativa gerida pela Fundação Getúlio Vargas e integrada por cerca de 500 
bibliotecas chama-se:  
  
a) CALCO.              b) BIBLIODATA.             c) CODATA.           d) CCN.              e) COMUT. 
 
45. O formato de catalogação legível por máquina que prevê que os parágrafos se apliquem a todos os 
tipos de material, incluindo gravação sonora, programas de computador, mapas e outros tipos de materiais 
não convencionais, ao invés de usar outros grupos de marcação para cada tipo de publicação é o:  
 
a) CALCO.                 b) MARC II.                c) MARC I.               d) MARC 21.                e) LC. 
 
46. Os serviços fornecimento de documentos estão disponíveis internacionalmente e fazem amplo uso da 
Internet e de fax. O serviço brasileiro de fornecimento de documentos mais conhecido é.  
 
a) COMUT.              b) OCLC.                  c) SWETS.               d) BLDSC.                 e) UnCover. 
 
47. O sistema da CDD permite opção de uma classificação detalhada ou ampla. A decisão de aplicar uma 
ou outra deve estar baseada nos seguintes aspectos:  
 
a) Edição utilizada, tamanho da coleção. 
b) Importância do assunto, necessidade do usuário.  
c) Classe do assunto, edição utilizada. 
d) Classe do assunto, tamanho da coleção. 
e) Tamanho da coleção, necessidade do usuário.  
 
48. Na segunda metade do século XIX, surgiu nos Estados Unidos a primeira classificação decimal de 
livros. Qual foi essa classificação?  
 
a) CDU – Classificação Decimal Universal. 
b) Collon Classification. 
c) Classificação dos Dois Pontos. 
d) Classificação Internacional de Rider. 
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e) CDD – Classificação Decimal Dewey.  
 
49. Em catalogação descritiva, entende-se por “analítica”:  
 
a) Registro de um item no catalogo, para servir de ponto de acesso. 
b) A entidade que constitui parte integrante de uma entidade maior. 
d) c) A entrada para parte de um item, já registrado sobre uma entrada abrangente. 
c) A entrada que se acrescenta à entrada principal e que representa um item no catalogo.  
e) O registro catalográfico de um item, apresentado de maneira uniforme. 
 
50. Segundo o AACR2, a pontuação ‘ _ ‘ (ponto espaço travessão espaço) é usada como indicativo de:   
 
a) Todas áreas do conhecimento, exceto ao inicio de novo parágrafo. 
b) Todas áreas de descrição, sem restrições.  
c) Área de descrição de dados da publicação. 
d) Área de descrição de notas. 
e) Área de descrição de série. 
 
51. De acordo com o AACR2, “o titulo particular sob o qual uma obra que apareceu sob títulos variantes 
deve ser identificada para fins de catalogação” recebe a denominação de título:  
  
a) Corrente.            b) Equivalente.            c) Alternativo.              d) Uniforme.             e) Partida. 
 
52. Segundo a NBR 6028, recomenda-se que os resumos para trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e 
outros) e relatórios técnicos científicos devem ter de:  
 
a) 150 a 500 palavras.                     b) 200 a 400 palavras.       
c) 250 a 350 palavras.                       d) 300 a 400 palavras.                           e) 350 a 400 palavras.    
 
53. A NBR 10520 que trata de Informação e documentação - Citações em documentos. Nela define-se 
Citações como: 
 
a) Resumo de um trabalho de conclusão de curso.  
b) Parte de um trabalho em que é exposta a matéria.  
c) Indicações, observações ou aditamentos ao texto feitos pelo autor.  
d) Palavras-chave que serve para indicar uma informação no texto. 
e) Menção de uma informação extraída de outra fonte.  
 
54. Varias são as normas sobre documentação, dentre elas há a NBR 6021. Qual a informação proposta 
por ela?  
 
a) Citações em documentos.      b) Publicação periódica cientifica. 
c) Resumo.                                  d) Referencias.                                      e) Trabalhos acadêmicos.  
 
55. O bibliotecário, ao planejar e implementar um estudo de comunidade, deverá levar em consideração, 
principalmente, as demandas e necessidades de informação.  
 
a) Das comunidades de baixa renda mais próximas da biblioteca. 
b) Dos usuários reais e potenciais da comunidade a que deverá atender.  
c) Da clientela responsável pela manutenção da Biblioteca apenas. 
d) De todos os especialistas da área residentes na Capital. 
e) Das estatísticas de freqüência de uso da Biblioteca.   
 



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEIS SUPERIOR E MÉDIO  
56. O empréstimo e um procedimento pelo qual o serviço de informação confia ao usuário um certo 
número de documentos que podem permanecer com ele por um período determinado. Qual das 
alternativas abaixo apresenta somente documentos que NÃO costumam ser emprestados?  
 
a) Livros, fitas, microformas e jornais. 
b) Obras de referencia, coleções e obras raras. 
c) Livros, dicionários, fitas e jornais. 
d) Revistas, jornais, livros e microformas. 
e) Mapas, livros e fitas. 
 
57. Que órgão foi responsável pelo desenvolvimento do FRBR – Requisitos funcionais para registros 
bibliográficos?  
 
a) AACR2 (Anglo American Cataloging Rules 2). 
b) INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). 
c) FBN (Fundação Biblioteca Nacional)  
d) Library of Congress (Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos)  
e) IFLA (Internacional Federation Library Associations and Institutions)   
 
58. A lei sobre direitos autorais foi alterada e atualizada, ela substitui a Lei nº 5.988/73. Que Lei é essa:  
 
a) Lei nº 6722/2010. 
b) Lei nº 10.753, 30de outubro de 2003.  
c) Lei nº 4.084, de 30 de junho de1962.  
d) Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.   
e) N.D.A.  
59. Qual o suporte que armazena e gerencia grandes massas de informação com bases de dados, imagens 
a baixíssimo custo e grande velocidade?  
 
a) Catalogo coletivo.                 b) COMUT. 
c) CD-ROM.                             d) Bibliografia de bibliografia                              e) Enciclopédias.  
 
60. O uso do Protocolo Z39.50 é para?  
 
a) Recuperação de informação em redes eletrônicas. 
b) Comunicação de dados via satélite. 
c) Forma de comunicação via Internet. 
d) Uso para vídeo conferencia.  
e) N.D.A. 

 
 


