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Órgão executor: 
Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 14 é constituído de 50 (cinqüenta) questões objetivas, 
cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 
01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 15 – Raciocínio Lógico 
16 a 20 – Noções de Informática 
21 a 50 – Conhecimentos Específicos 

 
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o 

substitua. 
 

3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para a 
Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição da Folha de 
Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da 

alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.  
    
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 

houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE 
RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do 
início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a 
Folha de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da 
prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas e trinta minutos do 
início da prova. 
 

9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.  
 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto e responda às questões de 01 a 06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Revista Veja, 09/04/2008.) 
 
QUESTÃO 01 
 

Que intencionalidade estrutura o texto? 
A) Contrapor os vários usos da vírgula como condição para a excelência na linguagem jornalística. 
B) Criticar aqueles que desconhecem diferentes modos de dizer uma mesma informação. 
C) Questionar o valor da vírgula como sustentáculo de uma informação que não muda. 
D) Construir uma composição sobre a vírgula, tematizando as razões de não se mudar uma vírgula em uma informação. 
E) Comemorar luta centenária da ABI pela qualidade do produto: a informação. 
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QUESTÃO 02 
 

Leia o trecho: 
Pode acusar a pessoa errada. 
I – Esse, juiz, é corrupto. 
II – Esse juiz é corrupto. 

Considerando o uso da pontuação, nas afirmativas I e II, pode-se inferir: 
A) Das duas afirmativas, depreende-se que o juiz é corrupto, independente da pontuação. 
B) Em II, alguém pergunta se o juiz é corrupto. 
C) Em I, alguém aponta o juiz e diz que o meritíssimo é corrupto. 
D) Ser corrupto é uma qualidade atribuída por alguém a um juiz, tanto em I quanto em II. 
E) Em I, o juiz não é corrupto, diferentemente do que ocorre em II. 
 
QUESTÃO 03 
 

A respeito da organização lingüístico-textual, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) A predominância do tom oral-coloquial contribui para maior aproximação entre leitor-texto. 
(     ) A repetição do verbo poder é intencional, anuncia jogos alternativos de uso da vírgula. 
(     ) O texto é uma soma de frases pelas quais se tem delineado o ser bom escritor. 
(     ) As frases iniciais de cada parágrafo apresentam estrutura gramatical similar, possibilitando maior clareza ao que é dito, além 

de maior força argumentativa. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V, F 
B) V, V, F, V 
C) V, V, V, F 
D) F, V, F, V 
E) F, F, V, F 
 
QUESTÃO 04 
 

O texto é uma peça publicitária de caráter 
A) institucional. 
B) governamental. 
C) filantrópico. 
D) comercial. 
E) esportivo. 
 
QUESTÃO 05 
 

Em relação aos recursos coesivos, marque a afirmativa correta. 
A) Nas frases Esse, juiz, é corrupto. e Esse juiz é corrupto., o pronome esse, nas duas ocorrências, não possui o mesmo referente. 
B) A recorrência do uso do artigo em A vírgula indica o caráter generalizante da pontuação. 
C) Em Pode acusar a pessoa errada, o sujeito elíptico é juiz. 
D) No trecho A vírgula pode ser uma pausa. Ou não., há um mecanismo coesivo próprio de texto jornalístico: a alternância. 
E) Em Não, quero ler., o recurso coesivo elipse justifica o uso da vírgula. 
 
QUESTÃO 06 
 

Em relação ao recurso coesivo do trecho: Uma vírgula muda tudo. ABI. 100 anos lutando para que ninguém mude nem uma vírgula 
da sua informação., analise as afirmativas. 
 

I  - A expressão uma vírgula possui sentido diferente em cada ocorrência: denotativo e conotativo, respectivamente. 
II  - No segundo período, o conector para que estabelece sentido de finalidade. 

III  - As formas verbais muda e mude do verbo mudar encontram-se no presente do indicativo e no imperativo, respectivamente. 
IV  - O uso do pronome possessivo provoca ambigüidade por referir-se à ABI. 

 

Estão corretas as afirmativas 
A) II e III, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 07 
 

Assinale a alternativa que apresenta correlação correta entre partícula grifada e sentido. 
A) Somente Ângela foi selecionada na prova. → inclusão 
B) O Brasil já não tem esperança de ganhar o Oscar. → retificação 
C) Convém frisar ainda que ela já ganhou a questão. → exclusão 
D) Ele ainda não se considera derrotado. → marcador temporal 
E) Aliás, o cartão não parecia ter sido clonado. → contraste 
 
QUESTÃO 08 
 

Unindo os períodos A moça se inscreveu no concurso para juiz. e Ela necessitava de emprego., qual reescrita está adequada a um 
processo argumentativo coerente? 
A) A moça se inscreveu no concurso para juiz, embora necessitasse de emprego. 
B) Para que necessitasse de emprego, a moça se inscreveu no concurso para juiz. 
C) Como necessitava de emprego, a moça se inscreveu no concurso para juiz. 
D) Mesmo necessitando de emprego, a moça se inscreveu no concurso para juiz. 
E) A moça inscreveu-se no concurso de juiz, apesar de precisar de emprego. 
 
QUESTÃO 09 
 

Marque a afirmativa em que o pronome onde está empregado de forma adequada. 
A) Na Idade Média, onde a Igreja detinha grandes poderes, os padres eram muito privilegiados. 
B) Ele trouxe o relatório onde o chefe pudesse fazer estabelecer as prioridades do ano. 
C) O prefeito entregou obras neste mês onde possa conseguir se reeleger. 
D) A Espanha é um país onde a monarquia se mantém constituída. 
E) Ela retomou a discussão onde ficou muito nervosa. 
 
QUESTÃO 10 
 

Marque V para as afirmativas que estão na norma padrão e F para as que fogem a ela. 
 

(     ) A osteoporose é uma doença que fragiliza os ossos, quebrando-os com facilidade. 
(     ) Perguntou Sharon Exner, umas das secretárias de Kennedy, que simultaneamente mantinha um caso com o chefe da máfia 

Novaiorquina. 
(     ) A Casa Branca garante que não haverão novos atentados a qualquer monumento norte-americano. 
(     ) O filme 300, cujo ator era brasileiro, bateu recorde de bilheteria. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, V, V, F 
B) V, F, F, V 
C) V, V, F, F 
D) F, V, V, V 
E) V, F, V, V 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
QUESTÃO 11 
 

Em uma determinada empresa, três funcionários, João, Pedro e Antônio, fazem revezamento na hora de tirar férias obedecendo às 
seguintes proposições: 

• João tira férias se, e somente se, Pedro não tira férias. 
• Se Antônio não está de férias, então Pedro está de férias. 

 

A partir dessas informações, pode-se afirmar que, se Pedro não está de férias, então 
A) Antônio não está de férias. 
B) João não está de férias. 
C) João e Antônio não estão de férias. 
D) João ou Antônio não estão de férias. 
E) Antônio está de férias. 
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QUESTÃO 12 
 

Admita que para uma determinada viagem, existam três meios de transporte disponíveis: carro, avião e barco. Três pessoas, Marcelo, 
Júnior e Maria, que pretendem fazer essa viagem, têm as seguintes preferências, duas a duas distintas: 
 

• Marcelo prefere carro ou Maria prefere avião. 
• Júnior prefere carro ou Maria prefere barco. 
• Marcelo prefere barco ou Júnior prefere carro. 

 

Nessas condições, as preferências de Marcelo, Júnior e Maria são, respectivamente: 
A) carro, barco, avião. 
B) carro, avião, barco. 
C) barco, avião, carro. 
D) barco, carro, avião. 
E) avião, barco, carro. 

 
 
QUESTÃO 13 
 

Sejam p e q duas proposições. Sobre elas considere a tabela-verdade abaixo, em que V é valor lógico verdadeiro e F, falso. 
 

p q p ou q p e q 
V V V V 
V F X Z 
F V Y T 
F F F V 

 

Os valores lógicos X, Y, Z e T são, respectivamente: 
A) V, V, V, V 
B) V, V, F, F 
C) F, F, F, F 
D) F, V, V, F 
E) F, V, F, V 
 
 
QUESTÃO 14 
 

Admita verdadeiras as seguintes afirmações: 
 

• Todo médico é vegetariano. 
• Nenhum vegetariano é atleta. 

 

A partir dessas informações, pode-se concluir que 
A) não existe médico atleta. 
B) existe médico atleta. 
C) todo vegetariano é médico. 
D) pelo menos um vegetariano é atleta. 
E) pelo menos um atleta é médico. 
 
 
QUESTÃO 15 
 

Assinale a proposição que é uma tautologia. 
A) Cláudia e Dulce gostam de cinema. 
B) Cláudia não gosta de cinema. 
C) Dulce não gosta de cinema. 
D) Cláudia gosta de música ou Dulce gosta de cinema. 
E) Cláudia gosta de cinema, ou não. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 16 
 

Sobre os meios de armazenamento de dados, assinale a alternativa que apresenta um meio volátil.   
A) Pen Drive 
B) CD-ROM 
C) DVD-ROM 
D) Memória RAM 
E) Disco Rígido 
 
 

QUESTÃO 17 
 

O item Desempenho e Manutenção, encontrado no Painel de Controle do Windows XP, permite configurar o sistema operacional para 
melhorar o desempenho do sistema computacional. Quando esse item é aberto, uma das opções encontradas é: 
A) Alterar minha imagem. 
B) Alterar resolução de tela. 
C) Ajustar efeitos visuais. 
D) Definir acesso e padrões do programa. 
E) Firewall do Windows. 
 
 

QUESTÃO 18 
 

Em relação à operação de localização de texto no MS Word 2003, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) É possível encontrar a palavra carro que esteja, obrigatoriamente, formatada em negrito. 
(     ) Pode-se buscar uma palavra qualquer partindo do final de um texto para o seu início. 
(     ) É possível localizar a primeira palavra que comece, obrigatoriamente, com des e termine, obrigatoriamente, com ada, com 

quaisquer outras letras entre esses afixos.  
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, V, F 
B) V, F, F 
C) V, V, V 
D) F, V, V 
E) V, F, V 
 
 

QUESTÃO 19 
 

A fórmula =ARRED(MEDIA(A!A3;B!A3);2) do Microsoft Excel 2003 contida em uma célula qualquer da planilha PLAN1 fornece o valor 
arredondado com duas casas decimais resultante da média 
A) da célula A3 do arquivo A com a célula A3 do arquivo B. 
B) da célula A3 da planilha A com a célula A3 da planilha B. 
C) geométrica da célula A3 da planilha A com a célula A3 da planilha B. 
D) da célula A3 da planilha A até a célula A3 da planilha B. 
E) da linha A com a linha B da planilha A3. 
 
 

QUESTÃO 20 
 

Qual alternativa NÃO apresenta um serviço disponível na Internet? 
A) HTP (Hybrid Transport Protocol). 
B) FTP (File Transfer Protocol). 
C) HTTP (HyperText Transfer Protocol). 
D) SMTP (Simple Mail Protocol). 
E) POP (Post Office Protocol). 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 
 

O MARC, surgido na década de 60 do século XX, é um formato, um padrão para entrada de informações bibliográficas em 
computador. Sobre o MARC 21, analise as afirmativas. 
 

I - Os campos referentes a Holdings foram acrescentados na tradução da 2.ª edição de 2000, por serem utilizados no Brasil. 
II - Significa: Machine Readable Cataloging Format. 

III - Padroniza a representação descritiva automatizada dos acervos bibliográficos. 
IV - É um padrão de nível nacional. 

 

Estão corretas as afirmativas 
A) I e II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
E) I, III e IV, apenas. 
 
 
QUESTÃO 22 
 

O Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2) estabelece regras para cabeçalhos de entrada de entidades coletivas. A coluna 
da esquerda apresenta os tipos de entrada e a da direita, uma lista de palavras iniciais de nomes de entidades coletivas. Numere a 
coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 – Diretas (      ) Albergue 
2 – Subordinadas (      ) Aeroporto 
 (      ) Bispo 
 (      ) Secretaria 
 (      ) Diocese 
 (      ) Estádio 
 (      ) Reitoria 
 (      ) Jardim Botânico 
 (      ) Governador 
 (      ) Universidade 

 

Marque a seqüência correta. 
A) 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1  
B) 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2 
C) 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 
D) 1 ,1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1 
E) 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1 
 
 
QUESTÃO 23 
 

De acordo com as regras para entradas de entidades coletivas do AACR2, marque V para as entradas corretas e F para as incorretas. 
 

(      ) Brasil. Tribunal Regional do Trabalho (13.ª Região). 
(      ) Reino Unido. Soberano 1901-1910: Eduardo VII. 
(      ) Rede Ferroviária Federal (Brasil). 
(      ) Harvard Law School. 
(      ) Teatro allá Scala di Milano. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, V, V, V 
B) V, V, V, F, F 
C) V, F, V, F, V 
D) F, V, F, V, F 
E) F, F, V, V, F 
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QUESTÃO 24 
 

Na obra Novo Guia para Pesquisa Científica (1999, p.141-143), Heinz Dieterich dá exemplos de formulações de hipóteses causais e 
estatísticas, destinadas a analisar uma relação de interação ou dependência entre duas ou mais variáveis do objeto de pesquisa, 
limitando a dois tipos de interação entre variáveis: a relação de causa-efeito e a relação de co-variação, associação, ou correlação. 
Sobre exemplos de formulação de hipóteses, considere: 
 

I - Se há vento forte em Veracruz, então chove no Distrito Federal. 
II - Se chove no Distrito Federal, muita gente se resfria. 

III - Uma infecção por ameba histolítica produz diarréia e espasmos no paciente P. 
IV - Se o Governo aumenta o imposto sobre a renda em 1%, as vendas do comércio serão reduzidas em 0,5%. 

 

São exemplos de relação causa-efeito 
A) I, II e III, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 25 
 

A coluna da esquerda apresenta tipos de documento segundo a NBR 6023:2002 da ABNT e a da direita, referências. Numere a 
coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 – Documento iconográfico (      ) NAVARRO, Ana. Plano de carreira. Secretária 
Executiva, Curitiba, ano 6, n.61, p. 12-13, nov. 2000. 

2 – Imagem em movimento (      ) DEBUSSY, Claude. Clair de lune (da suíte 
Bergamasque). Revisão de Souza Lima. São Paulo: 
Irmãos Vitale, 1890-1905. 1 partitura (6 p.) Piano. 

3 – Artigo de periódico (      ) FÓRUM OLÍMPICO: banco de dados das olimpíadas. 
Disponível em: <www.jogosolimpicos.org>. Acesso em: 
9 mar. 2001. 

4 – Documento sonoro em parte (      ) CARDOSO, Cláudio. Pedra de Itapuca. 1989. 3 fot., 
color., 18 x 24 cm. 

5 – Documento de acesso exclusivo em meio eletrônico. (      ) BONITO: paraíso preservado. Documentário. Produção 
de Conselho Municipal de Turismo. Bonito, MS: (s.n., 
199_). 1 fita de vídeo (25 min), VHS, son., color. 

 

Marque a seqüência correta. 
A) 3, 4, 2, 5, 1 
B) 1, 2, 4, 3, 5 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 5, 1, 3, 4, 2 
E) 1, 2, 5, 3, 4 
 
 
QUESTÃO 26 
 

Em relação aos serviços de bibliotecas, considere: 
 

I - Referência 
II - Empréstimo de acervo 

III - Classificação 
IV - Indexação 

 

São serviços pertencentes à categoria de serviços aos usuários 
A) I, II e IV, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 27 
 

A coluna da esquerda apresenta denominações relativas a sistemas cooperativos de bibliotecas e a da direita, sua caracterização. 
Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 – Aquisição gratuita (      ) É a decisão de várias unidades de informação que visa estabelecer uma 
rede de aquisição e a repartir as compras, com redução de custos. 

2 – Cooperação corrente (      ) A unidade de informação que compra um documento avisa às outras 
unidades que não há necessidade de adquiri-lo. 

3 – Aquisição compartilhada (      ) Pode efetuar-se pela permuta, ou pela doação. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) 1, 2, 3 
B) 3, 2, 1 
C) 2, 1, 3 
D) 2, 3, 1 
E) 1, 3, 2 
 
QUESTÃO 28 
 

Em relação aos sinais gráficos da Classificação Decimal Universal (CDU), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
  

(      ) A barra inclinada ou oblíqua é usada para agrupar assuntos compostos cujas notações não são consecutivas nas tabelas. 
(      ) O sinal de relação indica uma relação geral, recíproca, na qual A:B e B:A  têm o mesmo valor. 
(      ) Os sinais da CDU, em número de três, são usados sempre para classificar assuntos simples. 
(      ) O sinal de coordenação + (adição) é usado para ligar dois ou mais números separados, ou seja, não consecutivos, 

formando um assunto composto para o qual não existia um número simples na tabela CDU. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, V, V 
B) F, F, F, V 
C) F, F, V, F 
D) F, V, F, F 
E) V, F, V, V 
 
QUESTÃO 29 
 

Sobre o programa de Catalogação Cooperativa, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Há participação de várias bibliotecas executando o processamento técnico de seus acervos, sob a coordenação de uma 
central que, dentre suas competências, reproduz catálogos e/ou fichas catalográficas distribuindo a uma coletividade. 

(      ) Uma biblioteca central executa o processamento técnico dos acervos de todas as bibliotecas participantes. 
(      ) Não há participação das bibliotecas cooperantes no processamento técnico de seus acervos e cada uma reproduz seus 

catálogos e fichas. 
  

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, F 
B) V, V, F 
C) V, V, V 
D) F, F, F 
E) F, F, V 
 
QUESTÃO 30 
 

As atividades de organizar a informação e o fluxo de navegação de um website, de trabalhar a hierarquia e a categorização da 
informação na web relacionam-se a: 
A) Palavras-chaves. 
B) Metadados. 
C) Arquitetura de informação. 
D) Vocabulário controlado. 
E) Indexação. 
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QUESTÃO 31 
 

Em relação aos padrões aceitos e adotados internacionalmente para a catalogação, visando ao Controle Bibliográfico Universal 
(CBU), considere: 
 

I - ISBN 
II - AACR2 

III - ISBD’s 
IV - ISSN 

 

São padrões adotados para controle e intercâmbio de informações bibliográficas de forma universal 
A) I e IV, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 32 
 

A 2a edição brasileira do Código de Catalogação Anglo-Americano está estruturada em 2 volumes. O volume 1 contém a Parte I que 
trata da descrição dos documentos, além dos apêndices (A, B, C e D) e índice. O volume 2 contém a Parte II relativa aos pontos de 
acesso, cabeçalhos, títulos uniformes e remissivas, acrescido de um apêndice denominado “Entradas para nomes de língua 
portuguesa” e, por último, um índice relativo aos dois volumes. O apêndice “Entradas para nomes de língua portuguesa” foi preparado 
por  
A) Comissão Brasileira de Documentação em Processos Técnicos da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários.  
B) Comissão Brasileira de Publicações Oficiais. 
C) Library of Congress. 
D) American Library Association. 
E) Conselho Federal de Biblioteconomia 
 
 
QUESTÃO 33 
 

Em relação à catalogação, analise as afirmativas. 
 

I - Catálogo de autoridade mantém a uniformidade nos cabeçalhos dos nomes de pessoas e entidades. 
II - Catálogo de registro permite a realização do inventário do acervo de uma biblioteca. 

III - O CCN, coordenado pelo IBICT, é um catálogo coletivo de publicações seriadas. 
IV - O AACR2 tem a finalidade de conduzir o usuário da ficha catalográfica ao livro na estante, através do número de chamada. 

 

Estão corretas as afirmativas 
A) II e IV, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 34 
 

Em relação à Lei n.º 10.753, de 30 de outubro de 2003, que instituiu a Política Nacional do Livro, chamada Lei do Livro, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Livros impressos no Sistema Braille são equiparados a livros. 
B) Com a finalidade de controlar os bens patrimoniais das bibliotecas públicas, o livro não é considerado material permanente. 
C) Os contratos firmados entre autores e editores de livros para cessão de direitos autorais para publicação deverão ser cadastrados 

na Fundação Biblioteca Nacional, no Escritório de Direitos Autorais. 
D) Somente pessoa física que adquire o direito de reprodução de livros é considerada editor. 
E) Na editoração do livro, é obrigatória a adoção de Número Internacional Padronizado, bem como a ficha de catalogação para 

publicação. 
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 QUESTÃO 35 
 

Atualmente, é conhecida por sua coleção de manuscritos raros, muitos deles ilustrados com belíssimas iluminuras. Uma das peças 
mais importantes é o Codex B – a Bíblia completa – isto é, com os dois testamentos – a mais antiga da história que se tem 
conhecimento, datada de 325 D.C. Acredita-se que seja uma das 50 Bíblias que o imperador Constantino mandou compilar. Além 
disso, possui 300.000 medalhas e moedas da era romana. 
 

Este texto refere-se à 
A) Biblioteca Nacional da Espanha. 
B) Biblioteca da Universidade de Paris. 
C) Library of Congress, EEUU. 
D) Biblioteca do Vaticano. 
E) Biblioteca do Museu de Londres. 
 
 
QUESTÃO 36 
 

Um vocabulário controlado é uma lista, ou índice que estabelece relações unívocas e precisas entre termos, assim como com os 
conceitos representados. Dependendo do número e tipo de relações definidas entre os termos pode-se falar de anéis de sinônimos ou 
listas de autoridades como exemplos de vocabulários controlados simples, ou de tesauros como um tipo de vocabulário controlado 
mais complexo. Enquanto que nos primeiros as relações entre termos são unicamente de sinonímia e de preferência, nos tesauros o 
número de relações entre termos é maior: Hierárquicas, de Equivalência, Associativas e Semânticas. Nos exemplos, abaixo marque H 
para as relações Hierárquicas, E para as de Equivalência, A para as Associativas e S para as Semânticas. 
 

(      ) NA ou Nota de Alcance: Explicação ou descrição do significado do termo. 
(      ) TG ou Termo Genérico: Relação do termo com um termo “pai”, do que descende. 
(      ) USE: Relação entre o termo não preferente e o termo preferente, ou termo a usar (mais aceitado) 
(      ) TE ou Termo Específico: Relação do termo com um termo “filho”, mais concreto. 
(      ) UP ou Usado Por: Relação entre o termo preferente e o termo não preferente. 
(      ) TR ou Termo Relacionado: Relação entre o termo e outro termo afim. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) A, S, H, H, E, E 
B) S, H, E, H, E, A 
C) H, E, A, S, H, E 
D) S, H, E, A, H, E 
E) H, H, E, E, S, A 
 
 
QUESTÃO 37 
 

Sobre Classificação e Indexação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Indexar compreende a tarefa de catalogar ou descrever os recursos através de palavras chave que fazem parte de um 
índice terminológico ou vocabulário controlado. 

(      ) A primeira vantagem de usar um vocabulário controlado é que a indexação das unidades de conteúdo tem a ver com a 
consistência das palavras-chave atribuídas: cada conceito terá uma correspondência unívoca com o termo, e vice-versa, 
eliminando assim os problemas de polissemia e sinonímia. 

(      ) A distinção entre palavras-chave e categorias, e, portanto, entre indexação e classificação, é uma distinção formal, sendo 
que as palavras-chave associadas a uma unidade de conteúdo representam seus conceitos mais significativos, e a 
categoria associada descreve o tema principal, sob o qual se engloba a unidade de conteúdo. 

(      ) Uma unidade de conteúdo não pode pertencer a mais de uma categoria porque esta forma de classificar torna mais 
confusa a diferença entre categorias e palavras-chave. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V, F 
B) F, V, V, V 
C) V, V, F, V 
D) V, V, V, F 
E) F, F, V, V 
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QUESTÃO 38 
 

A Classificação facetada parte da premissa de que uma unidade de conteúdo pode ser descrita através de várias dimensões ou 
facetas, cada uma contendo a própria relação de possíveis valores ou categorias, podendo ser anotadas por tópicos, forma ou 
espacialmente. Assinale a alternativa que apresenta categorias ordenadas unicamente pela FORMA. 
A) Mapa, blog, e-mail, livro, Cd, revista, projeto, site Web. 
B) Arte, Literatura, Educação, Música, Tecnologia. 
C) Brasil, África, Chile, Canadá, Portugal. 
D) Disco, Direito, código, poesia, Espanha. 
E) Colômbia, Teatro, CDRom, Engenharia. 
 
QUESTÃO 39 
 

Na literatura brasileira, diversos autores utilizaram pseudônimos, por serem da época do Arcadismo, como Cláudio Manoel da Costa, 
cujo pseudônimo era Glauceste Saturnio. Muitas vezes o faziam por ainda não serem famosos ou por necessitarem se “esconder” e 
poderem se expressar livremente. Sobre o assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Pseudônimo significa: "Nome falso ou suposto, em geral adotado por um escritor ou por um artista". 
(      ) Os pseudônimos são usados apenas por escritores brasileiros. 
(      ) Os pseudônimos são usados apenas por artistas estrangeiros. 
(      ) No AACR2 não há regra para entrada de Pseudônimos. 
(      ) Segundo o AACR2, se todas as obras de uma pessoa aparecerem sob um único pseudônimo, a entrada deve ser feita pelo 

seu pseudônimo. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, F, F, F 
B) F, V, F, V, F 
C) F, F, V, V, V 
D) V, F, F, V, F 
E) V, F, F, F, V 
 
QUESTÃO 40 
 

Sobre a estrutura das regras na edição de 2004 do Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR), marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A Parte I se refere às instruções relativas às informações para descrição do item que está sendo catalogado. 
(      ) A Parte II trata da determinação e do estabelecimento de cabeçalhos (pontos de acesso) sob os quais a informação 

descritiva será apresentada aos usuários, e também, da elaboração de remissivas para esses cabeçalhos. 
(      ) Devido a problemas na alfabetação de termos de tratamento para a mulher casada (por ex., Mrs.), antes do prenome do 

marido, a regra 22.15B1 foi revista, de tal maneira que o termo de tratamento vem depois do prenome do marido. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, F 
B) V, F, V 
C) V, V, V 
D) V, F, F 
E) F, V, V 
 
QUESTÃO 41 
 

Em relação à estrutura do AACR2, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Na área de Notas, a fonte do título principal poderá ser indicada se a informação for retirada de uma página de rosto 
substituta. 

(      ) O capítulo 3 trata das entradas de materiais iconográficos. 
(      ) O capítulo 6 trata das entradas de materiais cartográficos. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V 
B) F, V, V 
C) V, V, F 
D) V, F, F 
E) F, F, V 
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QUESTÃO 42 
 

Em relação às regras do AACR2, marque V para as corretas e F para as incorretas. 
 

(      ) Acrescente a um cabeçalho estabelecido para uma comunicação de um espírito, a palavra espírito, entre aspas. Exemplo: 
Parker, Theodore “Espírito”. 

(      ) Acrescente qualquer outra palavra ou frase para distinguir dois santos com o mesmo nome. Exemplo:  Agostinho, Santo, 
Arcebispo de Cantuária, ou Agostinho, Santo, Bispo de Hipona. 

(      ) Omite-se o artigo inicial nos títulos genéricos, a não ser que o título uniforme deva ser arquivado por esse artigo. Exemplo: 
título que começa por nome de uma pessoa ou lugar. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V 
B) F, V, V 
C) F, V, F 
D) V, V, F 
E) F, F, V 
 
  
QUESTÃO 43 
 

Em artigo publicado no periódico DataGramaZero – Revista de Ciência da Informação, v. 5, n.º 4, de agosto de 2004, os autores 
Othon Jumbeiro e Helena Pereira da Silva apresentam o tema “A informação e suas profissões: a sobrevivência ao alcance de todos.” 
Nesse trabalho citam Marchiori (1999: p.167) que chama a atenção para o surgimento de um novo tipo de profissional – o Information 
Broker, que pode ser definido como: 

 

“Um especialista na busca precisa de informação, na escolha da fonte apropriada, no oferecimento de informações 
complementares e na interpretação e avaliação de informações para pessoas, grupos e instituições de qualquer natureza, 
em que está envolvida uma relação de contrato e pagamento por tais atividades”.  

 

Segundo esses autores, NÃO constitui competência ou capacidade obrigatória desse profissional especialista: 
A) Habilidade na escolha de fontes de informação. 
B) Domínio dos idiomas alemão, russo e japonês. 
C) Habilidade em definir o tipo de informação procurada. 
D) Dominar dois tipos de linguagem: terminologia da fonte ou produtor, e comunicação com o usuário. 
E) Combinar competência de gerenciamento e tratamento de informações com o domínio de uso das tecnologias de informação e 

comunicação. 
 
 
QUESTÃO 44 
 

Barreto (1999: p.3) realça o papel dos fenômenos da interatividade e da interconectividade na revisão dos papéis dos profissionais de 
informação. Sobre o papel da INTERATIVIDADE, analise as afirmativas. 
 

I - Modifica a relação do usuário com o tempo da informação, reposiciona em nova perspectiva os acervos de informação, como 
memórias auxiliares de plantão e permite ao usuário da informação deslocar-se de um para outro espaço de informação, no 
momento que desejar, sendo ele próprio o mediador na escolha de documentos, o gerente de suas necessidades de 
informação. 

II - Faz com que o próprio profissional Bibliotecário execute as buscas de informações desejadas, e não o usuário. 
III - Faz com que o profissional da informação, hoje, passe a ser orientador e guia de pessoas digitalmente alfabetizadas que 

necessitam conhecer caminhos de busca de informação, o que se constitui numa ação de repasse aos usuários de atividades 
que eram tradicionalmente do exclusivo domínio de Bibliotecários e Arquivistas. 

IV - Tende remeter o Bibliotecário à atividade de planejamento, produção e tratamento de informação, constituindo retorno à 
essência da profissão: cuidar da informação em si mesma, das formas e dos meios sociais, culturais, científicos e tecnológicos 
pelos quais ela deve se tornar disponível para o usuário. 

 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, III e IV, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 45 
 

A coluna da esquerda apresenta serviços de biblioteca e a da direita, sua caracterização. Numere a coluna da direita de acordo com a 
da esquerda. 
 

1 - Processamento técnico (      ) Catalogação, Classificação e Indexação 
2 - Aquisição (      ) Compra de acervos de livros, periódicos e multimeios 
3 - Intercâmbio (      ) Acesso a banco de dados e Internet 
4 - Pesquisa (      ) Empréstimo, devolução, reserva 
5 - Circulação (      ) Controle através de senhas 
6 - Controle de periódicos (      ) Assinatura de revistas, controle da coleção 
7 - Segurança (      ) Permuta e doação recebidas e enviadas 

 

Marque a seqüência correta. 
A) 1, 2, 4, 5, 7, 6, 3 
B) 7, 6, 3, 1, 2, 4, 5 
C) 2, 3, 5, 6, 1, 4, 7 
D) 4, 6, 5, 3, 1, 7, 2 
E) 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4 
 
 
QUESTÃO 46 
 

A coluna da esquerda apresenta recursos de tratamento e busca de informações e a da direita, sua caracterização. Numere a coluna 
da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - DATA VÊNIA (      ) Programa destinado ao gerenciamento de bibliotecas, arquivos, 
acervos jurídicos, museus e clippings. 

2 - BIBLIOTECA ARGONAUTA (      ) Programa de computador que faz o acompanhamento de 
processos judiciais de maneira prática e rápida, possibilitando 
consulta do andamento de processos em praticamente todos os 
tribunais conectados à Internet. 

3 - AINFO (      ) Software gerenciador de referências bibliográficas, possuindo 
sistema fechado com os campos definidos e com versão em 
inglês. 

4 - END NOTE (      ) Sistema para automação de bibliotecas e recuperação de 
informação, desenvolvido em padrão Windows, com arquitetura 
cliente/servidor baseada no sistema gerenciador de banco de 
dados relacional Firebird. 

 

Marque a seqüência correta. 
A) 1, 2, 3, 4 
B) 3, 4, 1, 2 
C) 4, 1, 2, 3 
D) 2, 1, 4, 3 
E) 2, 4, 3, 1 
 
 
QUESTÃO 47 
 

Bourne e Neely (2002), ao apresentarem o resultado de uma pesquisa com altos gerentes sobre o sucesso e as falhas na 
implementação de medidas de desempenho em dez empresas, abordaram questões relativas aos benefícios das medições, às 
dificuldades de acesso aos dados e aos sistemas de tecnologia de informação. A implementação de sistemas de medidas, em 
qualquer tipo de organização, inclusive nas organizações não lucrativas, como é o caso das bibliotecas, NÃO requer:  
A) comprometimento da alta gerência. 
B) organização com certeza de seu propósito. 
C) organização estruturalmente preparada 
D) organização de cultura voltada para a  implementação. 
E) gestão focada no orçamento. 
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QUESTÃO 48 
 

As Bibliotecas Virtuais são coleções organizadas de documentos eletrônicos, onde cada fonte de informação possui dois atributos 
relacionados: os relativos ao seu conteúdo e os que identificam de forma descritiva o documento. Sobre Bibliotecas Virtuais, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A Scientific Electronic Library Online – SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de 
periódicos científicos estrangeiros. 

(      ) A BVS é a Biblioteca Virtual de Saúde desenvolvida e mantida pela BIREME. 
(      ) O acesso ao CanalCiência/Biblioteca de Notáveis pode ser feito por meio do endereço http://www.canalfutura.com.br. 
(      ) A www.biblio.com.br apresenta grandes obras da Literatura Brasileira em domínio público. 
(      ) A BibVirt é a Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa e inclui imagens, sons, textos e vídeos disponibilizados 

gratuitamente. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, F, V, F 
B) F, F, V, V, V 
C) V, F, V, F, V 
D) F, V, V, F, F 
E) F, V, F, V, V 
 
QUESTÃO 49 
 

A coluna da esquerda apresenta denominações e a da direita, sua caracterização. Numere a coluna da direita de acordo com a da 
esquerda. 
 

1 - ISSN (      ) Sistema internacional padronizado que identifica numericamente 
os livros segundo o título, o autor, o país, a editora, 
individualizando-os inclusive por edição. 

2 - IBICT (      ) Seu portal apresenta um repertório variado de recursos e serviços 
eletrônicos de interesse para comunidade acadêmica: BDTD, 
COMUT, CCN, fornece o ISSN e publica a Revista Ciência da 
Informação. 

3 - PNLL (      ) Conjunto de projetos, programas, atividades e eventos na área do 
livro, leitura, literatura e bibliotecas, em desenvolvimento no país, 
empreendidos pelo Estado, setor privado e terceiro setor. 

4 - ISBN (      ) Operacionalizado por uma rede internacional, e no Brasil o 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 
atua como Centro Nacional dessa rede. 

 

Marque a seqüência correta. 
A) 1, 2, 3, 4 
B) 3, 1, 4, 2 
C) 4, 2, 3, 1 
D) 4, 2, 1, 3 
E) 1, 4, 3, 2 
 
QUESTÃO 50 
 

No artigo Indicadores de desempenho para bibliotecas universitárias: definições e aplicações sob o ponto de vista da literatura de 
Teresinha das Graças Coletta e Henrique Rozenfeld, é apresentado um quadro que estabelece uma correlação entre os Processos de 
trabalho e indicadores de desempenho a serem utilizados na avaliação de bibliotecas universitárias. Assinale a alternativa que 
apresenta três processos de trabalho. 
A) Tempo médio de processamento de documento – Uso de recursos financeiros com eficiência e eficácia – Satisfação e 

comprometimento da equipe. 
B) Formação de desenvolvimento de acesso – Disponibilidade de títulos exemplares – Gerenciamento de pessoas. 
C) Planejamento estratégico – Marketing de produtos e serviços – Tratamento da informação. 
D) Mediação do acesso à informação – Gerenciamento de recursos financeiros – cumprimento das metas estabelecidas. 
E) Atualização constante de missão e visão – Aumento do valor de imagem da organização – Tempo de acesso compatível com a 

necessidade do cliente. 



 

 


