


INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de
Respostas.

1. Caderno de Questões
• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:

PORTUGUÊS – Questões de 001 a 020
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Questões de 021 a 035
INFORMÁTICA BÁSICA – Questões de 036 a 050
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – Questões de 051 a 100

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente
comunicada ao fiscal de sala.

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão, de proposição simples.
Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de
Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

2. Folha de Respostas
• Essa Folha de Respostas é pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e

assine-o com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não ultrapasse o espaço
reservado para esse fim.

• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE
RESPOSTAS.

• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço
correspondente com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não
ultrapasse o espaço reservado para esse fim.  Exemplo:

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de
Respostas é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.   

ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

LEMBRE-SE:
¾ A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.

¾ A resposta errada vale  í���menos um), isto é, você não ganha
o ponto e ainda tem descontado o ponto que ganhou em outra
questão.

¾ A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada
valem 0 (zero). Você não  ganha nem  perde nada.
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PROVA DE PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 001 a 020, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í���menos um); a ausência de marca-
ção e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

QUESTÕES de 001 a 012

Morte e Vida Nordestina: a que será que se destina?

I – Desigualdade social: alguns dados

05 –

           Recentemente o IBGE  apresentou  dados  sobre  a  realidade
social brasileira. Esses dados revelam, em números, a desigualdade
social no país. Com os resultados da Pesquisa Nacional de Amostra
por Domicílios (PNAD), de 1998, o presidente desse Instituto, Sérgio
Besserman, disse: “Os indicadores de um modo geral melhoraram, o
que não quer dizer que a desigualdade diminuiu”.

10 –

           Como entender esse aparente paradoxo? Para tanto, é
necessário termos cuidado com a análise dos números. É conhecido o
possível equívoco no uso das médias: com uma mão no fogo e outra
mão no gelo, você corre o risco de perder as duas mãos, mas, na
média, você estará morno.

15 –

           De início, conheçamos o grau dessa desigualdade referida pelo
dirigente da Fundação IBGE. Em 1991, a renda média dos 10% mais
ricos era de cerca de 30 vezes a dos 40% mais pobres. Em outros
países com grau de desenvolvimento comparável ao nosso, a
diferença é de apenas 10 vezes. No Brasil Real, os ricos têm 50 vezes
a renda dos pobres.

II – As doenças e as mortes severinas
20 –                                                                      Somos muitos Severinos

                                                                    Iguais em tudo na vida,
                                                                    morremos de morte igual
                                                                    mesma morte severina:
                                                                    que é a morte de que se morre

25 –                                                                    de velhice antes dos trinta,
                                                                   de emboscada antes dos vinte,
                                                                   de fome um pouco por dia. 1

30 –

           Uma das mortes severinas, referida acima pelo poeta
pernambucano João Cabral de Melo Neto, é aquela de que se morre
um pouco por dia.  Conforme os dados estimados  no Mapa da  Fome

_________________________________
1 João Cabral de Melo Neto. “Morte e Vida Severina”.  In: Poesias Completas. 3ª ed.
  Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1979.
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do Brasil, de 1990, a magnitude dos famélicos no país era de quase
32 milhões, sendo que a maioria estava (e ainda está) no Nordeste.

35 –

           Além das inúmeras doenças da miséria, tem também outras
causas de mortes morridas. São mortes que atingem o rico na velhice,
mas pegam o severino antes dos trinta, como descobriu esse outro
Cabral, o poeta.

40 –

           Além dessas mortes morridas, tem também a morte matada,
outra morte severina, que virou epidemia. As mortes violentas são
causadas principalmente por homicídio. Essas causas externas, 1º
lugar na faixa etária de 15 a 39 anos, elevaram tanto a mortalidade,
que chegou a diminuir em 3 anos a expectativa de vida no sexo
masculino.

45 –

           Em relação à esperança de vida, constata-se que nascidos em
famílias de classe média do país têm uma esperança de vida ao
nascer de mais de 70 anos, enquanto os filhos de sertanejos têm
menos de 55. Uma diferença de mais de quinze anos.

III – Cidadania inconclusa
                                                                      - Severino retirante,
                                                                      muita diferença faz

50 –                                                                       entre lutar com as mãos
                                                                      e abandoná-las para trás. 1

55 –

           Ao tirar as mãos de trás para lutar, muita diferença faz, como
diz o nosso Cabral, poeta. Temos de conhecer de frente os limites e
os desafios à construção de uma cidadania plena para o Brasil. E em
particular para o Nordeste. Se os brasileiros não são socialmente
iguais, os trabalhadores nordestinos têm sido os menos iguais. Isto é
sina nordestina? A que será que se destina?

(JACOBINA, Ronaldo R. Revista Baiana de Saúde Pública. Salvador: Secretaria
de Saúde do Estado da Bahia. v.24, n.1/2, p. 57-66, 2000 – adaptado.)

Questão 001

Neste texto predominam fatos , mas o segundo parágrafo (".8-12) e o últ imo parágrafo
(".52-7) apresentam sobretudo opiniões do autor.

Questão 002

No trecho “É conhecido... morno.” (".9-12), o autor alerta, com ironia, para a leitura superficial
de resultados estatísticos.

Questão 003

Para o sentido global do texto, a expressão “mortes severinas” (".19) configura uma
hiperonímia.
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Questão 004

Nas expressões “esse outro Cabral, o poeta” (".35-6) e “o nosso Cabral, poeta” (".53), há
simultaneamente identificação e distinção entre João Cabral de Melo Neto e Pedro Álvares
Cabral.

Questão 005

O trecho “Uma diferença de mais de quinze anos.” (".46) apresenta uma reiteração em
relação aos dados expostos na oração anterior.

Questão 006

“...elevaram... masculino.” (".40-2).  Uma alternativa de redação para esse trecho, sem
alteração de sentido, é: ...elevaram tanto a mortalidade, que chegou, em 3 anos, a diminuir a
expectativa de vida no sexo masculino.

Questão 007

“paradoxo” (".8) é sinônimo de “equívoco” (".10).

Questão 008

“Real” (".17) está grafado com inicial maiúscula porque designa determinado período da
história brasileira.

Questão 009

A letra  (grafema) x representa o mesmo som nas palavras “paradoxo” (".8) e “externas”
(".39).

Questão 010

“têm” (".17) e “tem” (".33) estão grafados diferentemente, porque o primeiro concorda com o
elemento “os ricos”, e o segundo com o elemento “miséria”.

Questão 011

A forma verbal “tem” das linhas 33 e 37 poderia ser substituída, respectivamente, por existe  e
há, ficando a construção rigorosamente de acordo com a norma gramatical.

Questão 012

A expressão “os limites e os desafios à construção de uma cidadania plena para o Brasil.”
(".53-4) tem como núcleos elementos sintaticamente coordenados que complementam o
verbo “conhecer” (".53).
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QUESTÕES de 013 a 016

Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual
deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os
direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados
unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício
previstos em lei.

(Lei nº 8.112, de 11.12.1990 (Regime Jurídico Único), título II, cap. I, seção
IV.)

Questão 013

Segundo o texto, a pessoa é considerada servidor público após a assinatura do termo de
posse pela autoridade competente.

Questão 014

Poderá haver atos oficiais, desde que previamente estabelecidos em lei, que alterem os
encargos constantes no termo de posse.

Questão 015

A expressão cujo conteúdo deverá explicitar pode substituir, sem alteração de sentido, o
trecho “no qual deverão constar” (".1-2).

Questão 016

“ressalvados” (".4) quer dizer excetuados.

QUESTÕES de 017 a 020

05 –

      Havia um sujeito que, certo dia, disse que não trabalhava mais, e
fim de conversa, preferia morrer de fome. A vizinhança, condoída,
passou a levar comida para ele. Mas, sabe como é, aquilo também já
era demais. Então, resolveram fazer o enterro do sujeito. Ele num tinha
dito que preferia morrer?
      Na rua principal, um caboclo bão da cidade vizinha quer saber
quem tinha morrido. Quando contam o causo, ele fica condoído:
      – Mas não façam isso com o pobre diabo, sô! Olha aqui, eu ofereço
uma saca de feijão para matar a fome dele, uai.

10 –       O sujeito abre uma fresta do caixão e grita lá de dentro:
      – Cum casca ou sem casca?
      – Cum casca, diz o cidadão.
      E o sujeito, fechando o caixão:
      – Intão segue o enterro.

(In: ILARI , Rodolfo. Introdução à Semântica: brincando com a gramática. São
Paulo: Contexto, 2001, p. 62 – adaptado.)
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Questão 017

O uso de expressões como “fim de conversa” (".2), “bão” (".6), “sô!” (".8) e “uai” (".9)
demonstra que esse texto é uma reprodução literal da modalidade falada e informal da língua
portuguesa do Brasil.

Questão 018

“Então” (".4) e “Intão” (".14) podem ser lidos como introdutores de noção de conseqüência.

Questão 019

“Mas” (".8) estabelece uma oposição de idéias com o que foi expresso na frase
imediatamente anterior.

Questão 020

“ – Intão segue o enterro.” (".14).  Com essas palavras, o “sujeito” pediu que o cidadão
acompanhasse o cortejo fúnebre, na esperança de que, até o cemitério, esse cidadão
pudesse descascar o feijão oferecido.
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 021 a 035, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í�� �menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 021

Ao checar número de relatórios e concluir que os resultados foram inferiores aos do mês
anterior, os chefes de departamentos se reúnem para chamar a atenção dos responsáveis,
sendo esse um esforço que conduz à qualidade dos serviços prestados.

Questão 022

Para a existência do Estado, fazem-se necessários três elementos: o delineamento de um
território, um povo e um governo soberano.

Questão 023

A Universidade Federal da Bahia é uma autarquia e, portanto, foi criada com personalidade
jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios e com autonomia administrativa,
mas não financeira.

Questão 024

A Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 165, estabelece que o Plano Plurianual
especificará, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração
Pública Federal.

Questão 025

Na mobilização para o combate à corrupção nos organismos públicos, é suficiente fortalecer
os esforços de cooperação a fim de aplicar sanções a profissionais corruptos, sejam eles
ligados a figuras importantes no governo ou não.

Questão 026

A falta de ética na prestação dos serviços públicos deixou de ser apenas um problema
moral, para ser uma ameaça à ordem econômica, à organização administrativa e, no limite,
ao próprio Estado de Direito.

Questão 027

O Distrito Federal, que é administrado por um governador eleito e, portanto, com
organização de Estado, possui, no entanto, a sua parte legislativa composta de atribuições
reservadas aos Estados e Municípios.
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Questão 028

O Controle Externo dos órgãos federais é de responsabilidade do Tribunal de Contas da
União.

Questão 029

O Sistema de Controle Interno não se envolve com o acompanhamento físico e financeiro
de projetos nem de atividades.

Questão 030

As instituições de personalidade jurídica de direito privado também têm que prestar contas
aos órgãos ou às entidades repassadores de auxílios, de subvenções, de contribuições ou
de outras formas de transferência de valores.

Questão 031

O acesso às informações públicas permite maior transparência no tocante ao funcionamento
das instituições, mas não produz impacto algum ao exercício dos direitos políticos dos
cidadãos.

Questão 032

O objetivo da licitação é a garantia da observância do princípio constitucional da isonomia e
a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Questão 033

A nomeação do Magnífico Reitor da Universidade Federal da Bahia é feita pelo Governador
da Bahia, por ser um cargo de confiança do governo estadual.

Questão 034

O Cargo em Comissão, pelo Regime Jurídico Único - RJU, é o que admite provimento em
caráter permanente.

Questão 035

As funções permanentes da Administração devem ser desempenhadas pelos titulares de
cargo, e as transitórias, por servidores designados, admitidos ou contratados precariamente.
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA

INSTRUÇÃO:

Para cada questão,  de 036 a 050,  marque na coluna correspondente  da  Folha de Respostas:
 V, se a proposição é verdadeira;
 F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  -1 (menos um); a ausência de marcação
e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 036

Um sistema operacional é considerado um hardware, que, por meio de programas amigáveis,
ajuda o usuário a trabalhar com o computador.

Questão 037

O software está ligado diretamente ao hardware; ou seja, software é um programa específico
para um determinado tipo de hardware.

Questão 038

O teclado auxilia o usuário a passar dados/informações que serão interpretados pelo sistema
operacional. Dessa forma, ao contrário do mouse, ele é considerado um dispositivo de saída
de dados.

Questão 039

Na compra de um novo computador, uma empresa tem como opções dois modelos, diferentes
apenas na quantidade de memória RAM. A primeira opção possui 64.000 kbytes, e a segunda
128 Mbytes. A empresa deve comprar a primeira opção, pois apresenta uma quantidade de
memória bem superior à da segunda.

ATENÇÃO

  Em toda a prova, quando se afirma “clicar”, entenda-se que é

acionar uma vez o botão esquerdo do mouse, a não ser

que seja expressamente dito o contrário.
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QUESTÕES de 040 a 042

A figura abaixo apresenta uma página no Word 2000.

Questão 040

O ícone  indica a criação de marcadores no texto, que são pontos no texto que servem
para lembrar ao digitador os locais onde existem erros de ortografia a serem corrigidos.

Questão 041

A opção    na barra de ferramentas indica o valor do zoom aplicado ao texto, ou seja,
a visualização do texto na tela corresponde a 75% do tamanho dos caracteres e dos espaços
em branco.

Questão 042

Desejando-se salvar no formato RTF o arquivo "MAN2000.DOC”, que está sendo digitado no
momento, deve-se proceder da seguinte forma:

• clicar no item “Arquivo” do menu;
• clicar na opção “Salvar como...”;
• digitar o nome do arquivo: MAN2000.rtf ;
• selecionar a opção “Salvar como tipo”, para “rtf”;
• clicar no botão “Salvar”.
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QUESTÕES de 043 a 045

A figura abaixo ilustra uma janela do Internet Explorer, em sessão de uso em um
determinado computador.

Questão 043

Ao se clicar no botão , o Internet Explorer irá abrir a última página visitada.

Questão 044

Ao se clicar no botão , será aberta uma janela que permitirá a configuração de parâmetros
para a impressão do conteúdo da página mostrada. Nessa janela, após os ajustes
necessários, é possível acionar o modo de impressão do conteúdo desejado.

Questão 045

O Internet Explorer permite que se construa uma lista com os endereços mais visitados
(“Favoritos”). Acionando-se o botão , essa lista será apresentada.

Questão 046

Um e-mail recebido com um arquivo programa.exe anexado, mesmo enviado por um
desconhecido, pode ser aberto tranqüilamente, com a certeza de que nenhum dano poderá
ser provocado ao sistema operacional ou aos arquivos do usuário.

Questão 047

Arrastando-se um arquivo para a lixeira, ele ficará inacessível, não podendo ser mais
recuperado.
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Questão 048

Formatar um disquete é uma das maneiras de apagar o conteúdo completo e verificar se ele
está livre de defeitos.

Questão 049

Para retirar um determinado arquivo de uma pasta denominada Poseidon e transferi-lo para
outra pasta denominada j2ee, é necessário cumprir todos estes passos:

• selecionar o arquivo desejado na pasta Poseidon;
• clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo selecionado;
• clicar na opção “Copiar” do menu apresentado;
• clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta j2ee;
• clicar na opção “Colar” do menu apresentado.

Questão 050

Considere-se que determinado computador possui o software Winzip com uma instalação
padrão. Para descompactar um arquivo Zip, devem-se executar todas estas ações:

• clicar duas vezes sobre o arquivo desejado;
• efetuar os procedimentos necessários para abrir o Winzip, se for o caso;
• selecionar a opção “Extract”;
• escolher o local onde o arquivo será descompactado;
• executar a descompactação.



__________________________________________________________________________

UFBA – 2004  – Técnico-Administrativo  –  BIBLIOTECÁRIO - 12

PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 051 a 100, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
 V, se a proposição é verdadeira;
 F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  -1 (menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 051

A descrição bibliográfica está dividida em oito áreas: título e indicação de responsabilidade;
edição; detalhes específicos do tipo de publicação; publicação, distribuição, entre outras;
descrição física; série; notas; número normalizado e modalidades de aquisição.

Questão 052

Do frontíspicio de um livro impresso constam o título, os responsáveis pelo conteúdo
intelectual e as informações sobre sua publicação completa ou parcial, sendo, por esse
motivo, que são transcritos dessa parte os elementos de descrição bibliográfica na
catalogação.

Questão 053

Os catálogos de autoridades são listas de assuntos e de autores utilizados pelos
catalogadores, para padronizar a terminologia dos instrumentos de recuperação da
informação.

Questão 054

A  Descrição  Bibliográfica  Internacional  Normalizada (ISBD (G)), utilizada para a descrição
de materiais de biblioteca, foi criada pela Joint Steering Commitee for Revision of AACR
para o Código de Catalogação Anglo-Americano.

Questão 055

O formato de intercâmbio MARC estabelece o tipo MX (Mixed Materials) para discos, fitas,
partituras, entre outros.

Questão 056

Catalogação original é a preparação dos dados catalográficos de uma publicação em sua
fase de editoração, a fim de compor a obra impressa.

Questão 057

A catalogação retrospectiva transforma o catálogo em forma de fichas das bibliotecas em
um catálogo legível por computador.
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Questão 058

O Machine Readable Cataloging (MARC) é uma base de dados bibliográficos para
intercâmbio de informações.

Questão 059

Os ISBDs são conjunto de regras de apresentação de dados bibliográficos, que têm como
objetivo identificar e descrever as fontes de informação.

Questão 060

O primeiro nível de descrição bibliográfica estabelecido pela AACR2 inclui os seguintes
elementos: Título principal / primeira indicação de responsabilidade, se diferir do cabeçalho
da entrada principal em forma ou número, ou se não houver cabeçalho de entidade
principal; Indicação de edição; Primeiro lugar de publicação, etc.; Primeiro editor, etc.; Data
de publicação, etc.; Extensão do item; Nota (s); Número normalizado.

Questão 061

Tesauro é um conjunto controlado de termos, entre os quais foram estabelecidas relações
hierárquicas e relações de vizinhança.

Questão 062

O formato de intercâmbio de registro bibliográfico é gerado a partir do formato de
armazenamento interno, a fim de possibilitar a incorporação e a interpretação de dados
catalográficos por sistemas diferentes entre si.

Questão 063

Existe um único formato para entrada, armazenamento interno e intercâmbio de registros
bibliográficos.

Questão 064

É papel dos serviços de informação contribuir para que as organizações se tornem
inovadoras e competitivas, sendo que, para isso, os bibliotecários devem ter a habilidade de
desenvolver e administrar serviços estrategicamente orientados para o objetivo da
organização.

Questão 065

Library of Congress, OCLC, Bibliodata, Biblioteca Nacional, UFBA, UEFS disponibilizam
suas bases de dados bibliográficos para conversão retrospectiva, porque usam o formato
AACR2.

Questão 066

As normas ANSI Z39.2 e ISO 2709 tratam da estruturação dos dados bibliográficos em meio
legível por computador.
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QUESTÕES de 067 a 070

    C61
    v. 1-2
    2.ed.

    85-0389

Código de catalogação anglo-americano / preparado por The American
Library Association ... [et al.] ; coordenado por Michael Gorman e Paul W.
Winkler ; tradução brasileira da Parte I e Apêndices sob a responsabilidade
da Comissão Brasileira de Documentação em Processos Técnicos da
Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários.  – 2.ed.  – São
Paulo: FEBAB, 1983-1985.

   2v.; 21cm

   Vol. 2 contém a tradução da Parte II e apêndice à ed. bras., Entradas para
nomes de língua portuguesa.

   ISBN 85-85024-03-8 (obra completa). — ISBN 85-85024-02-X (v.2)

   1. Catalogação descritiva – Regras I. Gorman, Michael, 1941 – II.Winkler,
Paul Walter. III. American Library Association. IV. Federação Brasileira de
Associações de Bibliotecários. Comissão Brasileira de Documentação em
Processos Técnicos. V. Título: Entradas para nomes de língua portuguesa.

CDD-025.32

Questão 067

O AACR2 admite três níveis de descrição bibliográfica, sendo que a ficha catalográfica
apresentada descreve o documento no terceiro nível.

Questão 068

O principal ponto de acesso da obra catalogada é o título, porque é um documento de
autoria pessoal difusa.

Questão 069

Os dados “preparado por The American Library Association... [et al.]; coordenado por Michael
Gorman e Paul W. Winkler; tradução brasileira da Parte I e Apêndices sob a responsabilidade
da Comissão Brasileira de Documentação em Processos Técnicos da Federação Brasileira de
Associações de Bibliotecários.” estão circunscritos à área de responsabilidade.

Questão 070

A American Library Association é um ponto de acesso principal.

Questão 071

A CDU adota critérios na construção e no uso da notação, tais como a síntese, a ordem de
citação e a ordem de arquivamento, para representar a multiplicidade de conteúdos e os
aspectos e as formas com que os documentos abordam os assuntos e garantir a localização
do documento.
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Questão 072

O portal de Periódicos da Capes, disponibiliza textos completos de artigos de periódicos
nacionais e estrangeiros, bases de dados com referências e resumos de documentos em
todas as áreas do conhecimento e indicação de fontes de informação disponíveis na
Internet.

Questão 073

A Web of Science, disponível no Portal de Periódicos da Capes, contém informações
bibliográficas de três bancos de dados: Science Citation Index Expanded, Social Sciences
Citation Index e Science Direct Online.

Questão 074

Uma busca bibliográfica sobre patentes pode ser realizada no Portal de Periódicos da
Capes, utilizando-se a fonte IPDL – International Property Digital Library.

Questão 075

As teses e dissertações brasileiras estão disponíveis no Portal de Periódicos da Capes, por
meio das fontes: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD, do IBICT e do Banco
de Teses da Capes.

Questão 076

Artigos de periódicos científicos brasileiros podem ser encontrados, na íntegra, no SCIELO,
no Portal de Periódicos da Capes.

Questão 077

O fator de impacto de periódicos científicos indexados pelo Institute for Scientific Information
(ISI), publicado no Journal of Citation Reports (JCR), objetiva revelar a freqüência com que
os artigos publicados nas fontes de referência editadas pelo ISI foram citados no JCR e nos
demais periódicos indexados pelo ISI.

Questão 078

O Thesaurus, o Ortodocs e o Aleph são sistemas aplicativos usados no processamento
informatizado de informações bibliográficas.

Questão 079

Para enviar e receber documentos pela Internet, o COMUT se utiliza do ARIEL, porque esse
software tem a propriedade de enviar e receber textos e imagens eletronicamente.
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Questão 080

A normalização facilita a indexação e a recuperação dos documentos científicos e técnicos,
promovendo a comunicação científica.

Questão 081

De acordo com a  NBR 14 724:  Informação e Documentação – Trabalhos acadêmicos –
Apresentação, de 2002, a seqüência dos elementos pós-textuais é:
Referências/Glossário/Anexos/Apêndices/Índice.

Questão 082

De acordo com a NBR 10 520: Informação e Documentação – Citações em documentos –
Apresentação, de 2002, a simbologia (...) deve ser utilizada para indicar supressão,
interpolação e acréscimo de texto.

Questão 083

Os dados estatísticos sobre o uso da coleção e os estudos de usuários fornecem
parâmetros para o estabelecimento das políticas de desenvolvimento de coleções.

Questão 084

No orçamento-programa da biblioteca, a aquisição de livros e periódicos é classificada no
elemento material permanente.

Questão 085

O gráfico apresentado evidencia o papel das tecnologias da informação e da comunicação
(TICs) na evolução da estrutura e funcionamento das bibliotecas, sendo que, nessa
trajetória, além da biblioteca física, as bibliotecas tornaram-se virtuais, com a função de
apenas referenciar as fontes de informação na Internet, sem contudo deter a propriedade
física dessas fontes.
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Questão 086

As soluções de tecnologia da informação e da comunicação  (TICs), disponíveis na Internet,
permitem que o usuário utilize programas indexadores e links hipertextuais para elaborar
sua pesquisa bibliográfica remotamente.

Questão 087

O gráfico mostra uma estratégia de busca com o operador booleano de união, representado
pelo símbolo E.

Questão 088

A digitalização de obras raras contribui para a degradação dessas obras.

Questão 089

O líder, de acordo com as funções gerenciais previstas pelos princípios da Administração,
deve ser responsável pelo planejamento, pela organização, pela disseminação e pela
avaliação dos serviços de uma biblioteca.

Questão 090

A estrutura básica da CDD é constituída de classe, divisão, seção e subseção.

Questão 091

Para subsidiar o processo de planejamento, as bibliotecas devem manter registros de dados
qualitativos e quantitativos que sirvam de medidas de avaliação.

Questão 092

Na CDD, o sinal . (ponto) separa cada conjunto de três dígitos.

Questão 093

No processo de avaliação das bibliotecas universitárias pelo Ministério de Educação, um
indicador bastante significativo é o envolvimento da biblioteca no planejamento didático da
unidade de ensino.
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Questão 094

O Homem sempre aspirou reunir o conhecimento como patrimônio da Humanidade.

Esse enunciado é confirmado pela Biblioteca de Alexandria, criada por Ptolomeu I, pelo
Mundaneum, idealizado por Paul Otlet, pelo Memex, de Vannevar Bush, pelo projeto
Xanadu, de Theodor Nelson, e pela Internet.

Questão 095

O sistema de disseminação seletiva da informação, criado por Luhn em 1960, perdeu
importância com a introdução de serviços e produtos, como bases de dados, programas de
busca na Internet e hipertexto.

Questão 096

Um bibliotecário em função gerencial, de acordo com a teoria de Mitzenberg, exerce funções
interpessoais, operacionais e decisórias.

Questão 097

A ordem de citação da notação recomendada pela CDU é:
CDU 1/9   Tabela principal
.01 / .09    Auxiliares especiais com ponto zero
(= ...)        Raça
“ ... ”         Tempo
- 0 / - 9     Auxiliares especiais com hífen
. 00           Ponto de vista
(1/9)          Lugar
(0 ...)         Forma
=               Língua

Questão 098

As alterações oficiais promovidas na Classificação Decimal Universal são divulgadas
anualmente, por meio das Extensions and Corrections to the UDC, publicadas pelo UDC
Consortium.

Questão 099

Bibliotecas oficiais
      UP Bibliotecas Públicas
      TG Bibliotecas
      TE Bibliotecas Jurídicas

Em um tesauro, a organização do conjunto de termos, como se encontra no exemplo
apresentado, indica relações de truncamento.

Questão 100

Motivado pelas duas guerras mundiais, o conhecimento científico e técnico cresceu
exponencialmente, provocando o fenômeno conhecido como “explosão da informação”,
sendo desenvolvido um movimento científico no sentido de criar métodos e técnicas para o
controle e a difusão da informação, dando origem à Ciência da Informação.
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