PROVA OBJETIVA
LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1

03 - O fato de o texto mostrar o parecer de um médico do
Hospital das Clínicas:

VÍTIMAS DOS VIDEOGAMES E COMPUTADORES
Ciência Hoje – agosto 2000

(A) indica que essa preocupação já chegou a todos os
médicos;
(B) demonstra que as lesões são um fato mais amplo do
que se imagina;
(C) traz ao texto certa seriedade e credibilidade;
(D) comprova que a ciência faz parte de nossa vida
cotidiana;
(E) faz com que esse texto possa ser publicado numa
revista de ciência.

Um novo fantasma ronda os consultórios pediátricos:
as lesões músculo-esqueléticas. O alerta vem do médico
Clóvis Artur Almeida da Silva, responsável pela Unidade
de Reumatologia Pediátrica, do Instituto da Criança, do
Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo. Segundo o
especialista, é cada vez maior o número de pacientes com
dores e lesões músculo-esqueléticas provocadas pelo uso
excessivo de videogames e computadores. Os sintomas da
doença são dores nas mãos e nos punhos, fadiga,
comportamento agressivo, cefaléia e dores no abdômen, na
coluna e no tórax. Além disso, o médico alerta para outros
problemas que podem estar associados ao uso de
computadores e videogames: a obesidade, o desinteresse
pelo alimento (anorexia) e as convulsões por
fotoestimulação, que acontecem em crianças já propensas
ao problema.
01 - Na primeira linha do texto, o autor compara as lesões
músculo-esqueléticas a um “novo fantasma”; essa
comparação se apóia no fato de que:
(A) as lesões referidas só apareceram recentemente, com
os computadores;
(B) os fantasmas, como as lesões, produzem medo e
preocupação;
(C) as lesões não aparecem nos exames médicos de
rotina;
(D) lesões e fantasmas trazem dor aos pacientes;
(E) os fantasmas são criações da mente infantil.

02 - Hospital das Clínicas é uma expressão que aparece
abreviada entre parênteses: HC. A abreviatura abaixo que
segue idêntico critério de formação é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Rio Grande do Norte – RN;
Amazonas – AM;
Minas Gerais – MG;
Rio Grande do Sul – RS;
Paraíba – PB.

04 - Só NÃO se pode dizer das lesões músculoesqueléticas que elas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vêm aparecendo em maior número de pacientes;
causam problemas de vários tipos;
aparecem devido ao uso excessivo de videogames;
aumentaram após a invenção dos computadores;
são derivadas de dores e de comportamento
agressivo.

05 - “...é cada vez maior o número de pacientes com dores
e lesões músculo-esqueléticas provocadas pelo uso
excessivo de videogames e computadores.”; isso quer dizer
que:
(A) essas lesões vão atingir a todos nós, já que o uso de
computadores se generalizou;
(B) só as crianças economicamente privilegiadas são
atacadas pelas lesões;
(C) se não se instalassem games nos computadores, as
lesões não existiriam;
(D) se o uso de computadores fosse mais disciplinado, as
lesões se reduziriam;
(E) os adultos estão imunes a esse tipo de lesão.

06 - As convulsões por fotoestimulação devem estar
ligadas à(o):
(A) luminosidade;
(B) calor;
(C) postura;
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(D) movimento;
(E) som.

(D) os remédios naturais foram criados por leigos;
(E) os remédios tradicionais são menos usados que os
naturais.

07 - Entre os sintomas das lesões, aquele que pertence
mais ao campo psicológico do que ao físico é:

11 - “...sendo amplamente divulgada e vendida em redes
de televisão...”; esse segmento de texto deveria ficar mais
adequado, se redigido do seguinte modo:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cefaléia;
agressividade;
obesidade;
anorexia;
fadiga.

08 - Pelo conteúdo e estrutura do texto, pode-se dizer que
sua preocupação maior é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ensinar;
informar;
prever;
prevenir;
atemorizar.

09 - No título, ao designar os que sofrem as lesões como
“vítimas”, o autor do texto:
(A) emite uma condenação dos videogames e
computadores;
(B) relata os fatos como noticiário policial;
(C) insere no texto o jargão médico;
(D) mostra que a ignorância é a causa real dos males
apontados;
(E) indica que só as crianças são afetadas pelas lesões.

(A) ...sendo divulgada amplamente e vendida em redes de
televisão...;
(B) ...sendo divulgada e vendida amplamente em redes de
televisão...;
(C) ...sendo divulgada e vendida em redes de televisão
amplamente...;
(D) ...sendo divulgada amplamente em redes de televisão
e vendida...;
(E) ...sendo vendida amplamente em redes de televisão e
divulgada...

12 - “Muitos remédios ainda são vendidos sem controle”;
uma outra forma igualmente correta e mais clara de
veicular-se o mesmo conteúdo da frase destacada é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ainda se vende muitos remédios sem controle;
Vendem-se ainda muitos remédios sem controle;
Muitos remédios sem controle ainda são vendidos;
Vende-se muitos remédios ainda sem controle;
São vendidos sem controle ainda muitos remédios.

13 - O fato de muitos remédios serem vendidos em
“barracas ambulantes” acentua:

TEXTO 2
O MITO DO NATURAL
Galileu,abril 2002
Muitos remédios ainda são vendidos sem controle, em
farmácias e barracas ambula ntes. Um exemplo é a
porangaba, cujo consumo virou moda no ano passado,
sendo amplamente divulgada e vendida em redes de
televisão como um emagrecedor natural. De acordo com
os especialistas, não há nada que comprove sua eficácia.
10 - O título do texto 2, “O mito do natural”, já indica que:
(A) os remédios naturais estão sendo usados sem
controle;
(B) as farmácias lucram excessivamente com os
remédios naturais;
(C) os remédios naturais podem ser fruto de uma ilusão;

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a sua pouca eficácia;
a sua produção caseira;
o seu status de produto natural;
a falta de controle na venda;
o seu caráter de “moda”.

14 - Ao dizer que a porangaba não tem sua eficácia
comprovada, o autor do texto quer dizer que o remédio
aludido:
(A)
(B)
(C)
(D)

não possui fórmula conhecida;
tem efeitos colaterais danosos;
não garante os resultados prometidos;
tem fabricação sem controle científico;
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(E) possui efeitos positivos, apesar de ser natural.

BIBLIOTECÁRIO
15 - A NBR – 6021:2003 estabelece normas aplicadas à:
(A) abreviação na descrição bibliográfica – procedimento;
(B) abreviação de títulos de periódicos e publicações
seriadas – procedimento;
(C) informação e documentação – citações em
documentos – apresentação;
(D) informação e documentação – referências –
elaboração;
(E) informação e documentação – publicação periódica
científica – apresentação.

16 - Na literatura, a palavra Biblioteconomia encontra-se
descrita etimologicamente como:
(A) uma norma estabelecida para organizar acervos de
uma determinada área do conhecimento;
(B) uma instituição rígida que localiza, organiza e
dissemina os conteúdos encontrados nos diversos tipos
de documentos existentes;
(C) o conjunto de regras de acordo com as quais os livros
são organizados em espaços apropriados: estantes,
salas, edifícios;
(D) uma disciplina interdisciplinar que rege as normas de
seleção,
organização
e
disseminação
do
conhecimento;
(E) a área reconhecida por instituições nacionais e
estrangeiras para ditar as normas para a descrição de
documentos.

17 - As funções desempenhadas pela descrição
bibliográfica de identificar e analisar qualquer tipo de
documento, em catálogos de bibliotecas, bibliografias, SRI
automatizados, entre outros, são:
(A) identificar, localizar e reunir informações, organizar,
sistematizar, integrar e disponibilizar a coleção;
(B) promover informação, assegurar a identificação e a
correspondência entre a descrição bibliográfica e o
documento, recuperação do documento;
(C) utilizar a informação, assegurar a identificação e a
correspondência entre a descrição bibliográfica e o
documento;
(D) acessar, controlar e divulgar a informação de forma
eficaz, mantendo o nível de credibilidade do conteúdo
do sistema;
(E) representar descritivamente os documentos contidos
no acervo analisado.

18 - O Formato de Registro MARC foi criado,
desenvolvido e adotado para efetuar a:
(A) comunicação de descrições bibliográficas em formato
legível por computador;
(B) recuperação da informação nas fontes de referência
primárias, secundárias, terciárias e quartenárias
existentes na área;
(C) localização, processamento e armazenamento de
dados utilizando computador de médio porte;
(D) organização e controle dos dados bibliográficos
existentes nas unidades de informação;
(E) formação de rede de intercâmbio bibliográfico e
comutação de dados eletrônicos do sistema integrado.

19 - Três técnicas importantes da Ciência da Informação
podem ser aplicadas ao serviço de referência; são elas:
(A) elaboração de thesauri, estudos das necessidades
dos usuários e bibliometria;
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(B) coleta de dados, elaboração de bases de dados e
cientometria;
(C) estudo de usuário, análise qualitativa de dados e
avaliação;
(D) definição de padrões de pesquisa, aplicação de
metodologias e a análise de dados;
(E) elaboração de projetos, economia da informação e
aplicabilidade de custos.
20 - O conceito de Sistema de Informação é apresentado
na literatura como uma entidade:
(A) totalmente independente da instituição, que oferece
serviços e produtos à sociedade;
(B) composta de departamentos interrelacionados que
formam vários segmentos com o objetivo de atingir
uma meta no contexto social;
(C) composta de partes interrelacionadas que formam um
todo realizando um conjunto de relações entre os
objetos e seus atributos, para atingir determinada
finalidade;
(D) multidisciplinar e integrada com outros sistemas, com
o objetivo de disciplinar normas, produtos e serviços
informacionais;
(E) constituída de elementos independentes que formam
uma rede integrada numa região ou país, para atingir
determinado objetivo,
comprometida com
a
comunidade onde está localizada.

21 - De forma geral, os Sistemas Internacionais de
Informação são fundamentados na:
(A) descentralização das funções de entrada e de saída e
na centralização das funções de criação de bases de
dados e de manutenção do sistema;
(B) centralização das funções de entrada e de saída e na
descentralização das funções de criação de bases de
dados e de manutenção do sistema;
(C) criação de diretrizes para elaboração de projetos,
visando o intercâmbio nacional e internacional;
(D) elaboração de listas de discussões, visando compor
uma rede de informação entre os órgãos
reconhecidos pelas comunidades econômicas, sociais
e culturais;
(E) formação de perfis específicos, de acordo com os
interesses políticos e econômicos dos órgãos
membros dos sistemas.

22 - Assinale a afirmativa correta referente ao conceito de
Bases de Dados:
(A) um conjunto de dados processados para atender a
uma determinada finalidade, visando a oferta de
serviços e produtos que atendam à demanda dos
usuários;
(B) dados identificados, organizados e disseminados para
uma área do conhecimento abrangendo também as
periféricas, com o objetivo de dinamizar as
informações de uma empresa;
(C) fontes de informação computadorizadas, que podem
ser pesquisadas num modo interativo através de um
terminal de computador ou microcomputador;
(D) base constituída de uma gama de informações, que
podem ser consultadas por meio de índices que
localizam e disponibilizam dados de interesse dos
estudiosos numa área do conhecimento;
(E) banco de informação, que atende aos interesses e
necessidades dos usuários de uma comunidade
específica.

23 - O File Transfer Protocol – FTP – é um protocolo:
(A) que permite o envio e o recebimento de mensagens
eletrônicas ou de indivíduo para indivíduo, ou para
grupos de interesses especiais, possibilitando
discussões com os membros dos grupos;
(B) que permite ao usuário ligar-se com outros
computadores na internet;
(C) de um dos serviços mais interessantes, permitindo
conversações ao vivo, à distância, entre pessoas ou
grupos, como se todos estivessem em um mesmo
local;
(D) de transferência de arquivo, que permite ao usuário
transferir arquivos de um computador remoto para o
sistema local;
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(E) contendo lista de endereço E-mail único que permite
às pessoas receberem uma mensagem e a troca de
informações entre instituições locais e internacionais.

momento de acesso ao documento precedida da
expressão “Consultado em:”.

26 - Na norma da ABNT – Informação e Documentação
– Trabalhos Acadêmicos – Apresentação, NBR – 14724,
entre os “elementos pós-textuais” que complementam o
trabalho, o elemento obrigatório adotado é:

24 - Na tecnologia da informação e da comunicação, a
terminologia utilizada para designar a rede de comunicação
informal é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

referências;
referências bibliográficas;
citações;
referências consultadas;
lista bibliográfica.

27 - A informação jurídica difere de alguns tipos de
informação em um aspecto muito importante, que é a/o:

rede de especialistas inter-institucionais;
colégio invisível;
rede de especialistas internos;
rede sócio-econômica;
gatekeepers.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25 - A norma da ABNT – Informação e Documentação –
Referências – Elaboração, NBR 6023, no tópico referente
à “Monografia em meio eletrônico”, indica que, no caso de
obras consultadas online, são obrigatórias as informações
sobre:
(A) o endereço eletrônico, apresentado entre os sinais <
>, precedido da expressão “Disponível em:”, quando
acessar, incluir a expressão “Acesso em:”, e de
horário da consulta, precedida da expressão
“Acessado na hora:”;
(B) o endereço eletrônico, apresentado entre os sinais / /,
precedido de expressão “Disponibilizado em:”,
incluindo data de acesso com mês e ano, precedida
da expressão “Consultado em:”;
(C) o endereço eletrônico, apresentado entre os sinais ( ),
precedido da expressão “Disponível em:”, da data de
acesso ao documento precedido da expressão
“Acesso em:”;
(D) o endereço eletrônico, apresentado entre os sinais < >
, precedido da expressão “Disponível em:” e a data
de acesso do documento, precedida da expressão
“Acesso em:”;
(E) o endereço eletrônico apresentado entre os sinais [ ],
precedido da expressão “Encontrado em:”, do

localização geográfica;
vinculação institucional;
valor jurídico agregado;
reconhecimento nacional;
longevidade.

28 - Assinale as três formas distintas em que a informação
jurídica pode ser gerada, registrada e recuperada:
(A) descritiva (por meio da doutrina); normativa (pela
legislação) e interpretativa (com o emprego da
jurisprudência);
(B) descritiva (por meio da doutrina); normativa (pela
legislação) e qualitativa (análise do conteúdo);
(C) discursiva (informação oral); atos jurídicos (projetos,
leis) e resoluções jurídicas (resoluções gerais);
(D) interpretativa (com o emprego da jurisprudência);
quantitativa (quantidade de informação) e qualitativa
(análise de conteúdo);
(E) projetos (pela legislação); leis (emprego da
jurisprudência) e decretos-lei (decretos legislativos).

29 - A característica mais importante da classificação dos
documentos é que ela se refere ao:
(A)
(B)
(C)
(D)

autor;
assunto;
título;
resumo;
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(E) índice.

30 - Um dos primeiros teóricos da classificação
bibliográfica que, ao explicar a natureza desta atividade,
deixou evidente a necessidade de elaborar esquemas que
possam acompanhar as mudanças e a evolução do
conhecimento foi:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Solla Price;
Dewey;
Otlet;
Ranganathan;
Lancaster.

31 - Na prática da indexação de uma obra impressa, o
indexador deve:
(A) fazer uma leitura minuciosa de toda a obra;
(B) fazer a análise utilizando o título da obra;
(C) observar, rapidamente, partes como: título, sumário,
introdução, ilustrações;
(D) utilizar o resumo como fonte para o exame da obra;
(E) ler, atentamente, partes como: resumo, sumário,
introdução, conclusões, ilustrações.

(C) circulação irrestrita, acesso e disponibilidade
limitados;
(D) tiragem, acesso e disponibilidade limitados;
(E) circulação irrestrita, acesso e disponibilidade
ilimitados.

34 - Em relação a uma política de aquisição, é
INCORRETO afirmar que:
(A) deve ser planejada em função do orçamento e dos
recursos disponíveis;
(B) deve visar a completeza das coleções;
(C) deve contemplar a natureza dos serviços oferecidos e
do público visado;
(D) deve observar objetivos e prioridades das unidades;
(E) deve incentivar as relações com outras unidades de
informação, que permitam eventuais trocas de
documentos.
35 - A satisfação dos usuários, em um sistema de
informação, pode ser medida por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

novidade, quantidade, rapidez;
motivação, novidade, rapidez;
lentidão, novidade, precisão;
interesse, novidade, rapidez;
exaustividade, precisão, rapidez.

32 - Uma situação que influencia, negativamente, na
recuperação de informações, é:

36 - O critério DISPENSÁVEL na escolha de um
software de automação de bibliotecas é:

(A) conhecimento, por parte do intermediário, sobre as
diferentes fontes de linguagens controladas;
(B) agregação de valor nas buscas realizadas pelos
usuários;
(C) critério de seleção nos termos de busca;
(D) incidência de erros ortográficos em bases de dados;
(E) escolha de fonte de informação mais qualificada para
atendimento às perguntas.

(A) integração de todas as funções;
(B) possibilidade de customização (personalização) do
sistema;
(C) impressão de etiquetas para o bolso do livro;
(D) compatibilidade com o formato MARC;
(E) estabilidade do fornecedor no mercado.

37 - Para servir como um bom instrumento na biblioteca,
um relatório anual de atividades NÃO deve:
33 - A literatura cinzenta, também denominada documento
não convencional, semi-publicado, invisível, informal,
efêmero, caracteriza-se por:
(A) circulação restrita, acesso e disponibilidade limitados;
(B) tiragem, acesso e disponibilidade ilimitados;

(A) ser um documento oficial que inventaria, sumariza,
analisa e interpreta todas as atividades desenvolvidas,
num período predeterminado;
(B) funcionar como um instrumento de comunicação, uma
forma de prestação de contas, que pode comprovar a
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eficácia da biblioteca dentro do contexto da
instituição;
(C) ser uma peça básica como documento de análise e
avaliação do desempenho de serviços e funcionários,
sendo imprescindível para as atividades de
planejamento;
(D) ser elaborado a partir do cômputo geral dos dados
acumulados nas estatísticas mensais, que são
preenchidas e apresentadas por todos os serviços à
chefia da biblioteca;
(E) consistir em um mero relato quantitativo de cada
atividade exercida na biblioteca.

38 - O exercício da profissão de bibliotecário, em qualquer
de seus ramos, conforme disposto na lei 4084/62, só será
permitido:
(A) aos bacharéis em Biblioteconomia e/ou detentores,
independentemente de sua graduação, de título de
mestre e/ou doutor em Biblioteconomia, expedido por
Escolas de Biblioteconomia oficiais, equiparadas ou
oficialmente reconhecidas, e a bibliotecários
portadores de diplomas de instituições estrangeiras,
que apresentem os seus diplomas revalidados no
Brasil, de acordo com a legislação vigente;
(B) aos que tenham formação em cursos de capacitação,
atualização, treinamento e educação à distância, para
fins de atuação em bibliotecas, independentemente de
sua graduação;
(C) aos bacharéis em Biblioteconomia, portadores de
diplomas expedidos por Escolas de Biblioteconomia
de nível superior, oficiais, equiparadas ou oficialmente
reconhecidas, e a bibliotecários portadores de
diplomas de instituições estrangeiras, que apresentem
os seus diplomas revalidados no Brasil, de acordo
com a legislação vigente;
(D) aos bacharéis em Biblioteconomia , portadores de
diplomas expedidos por Escolas de Biblioteconomia, e
a bibliotecários portadores de diplomas de instituições
estrangeiras;

(E) aos bacharéis em Biblioteconomia e aos detentores
de títulos de mestre e/ou doutor em Biblioteconomia,
desde que exerçam função em biblioteca.

39 - Indique o item que NÃO representa uma atribuição
do Conselho Federal de Biblioteconomia:
(A) julgar, em última instância, os recursos das
deliberações
dos
Conselhos
Regionais
de
Biblioteconomia;
(B) arrecadar anuidades, taxas e multas;
(C) organizar os Conselhos Regionais, fixando-lhes a
composição, jurisdição e a forma de eleição de seus
membros;
(D) deliberar sobre questões oriundas do exercício de
atividades afins à especialidade do bibliotecário;
(E) expedir resoluções que se tornem necessárias para a
fiel interpretação e execução da Lei 4.084/1962.

40 - No que diz respeito a um projeto de marketing,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) os elementos que compõem a promoção em serviços
de informação consistem em: publicidade e
propaganda, relações públicas, atmosfera, contato
pessoal e incentivos;
(B) as bibliotecas universitárias possuem todo um
potencial para efetivar a publicidade em seu meio,
visto que dispõem, em sua grande maioria, de cursos
em áreas específicas e correlatas à publicidade;
(C) os programas publicitários das bibliotecas
universitárias podem ser feitos por amadores, desde
que apresentem uma identidade organizacional;
(D) o entusiasmo, a atualização e a informação do pessoal
são pontos vitais na formação da imagem da
biblioteca universitária;
(E) fatores como iluminação, ventilação, arranjo físico,
sinalização,
devem
ser
considerados,
permanentemente, pela administração das bibliotecas
universitárias.
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