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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(5 questões)

Einstein revolucionou o conhecimento do homem sobre
a natureza. Mostrou a existência de um mundo invisível,
cheio de moléculas e átomos em constante agitação.
Suas digitais estão num amplo leque de tecnologias que
hoje fazem parte de nosso cotidiano. Células fotoelétricas a laser, energia nuclear e fibras óticas, viagens espaciais e até os chips de computadores derivam de suas
ideias. E, não se deve esquecer, foi ele quem colocou na
boca do povo o conceito de que tudo é relativo.
Veja, 21, out. 2009, p. 96

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A palavra em destaque, em “não se deve
esquecer”, refere-se a Eisntein.
b. ( ) No texto, “hoje fazem parte” refere-se a “moléculas e átomos”.
c. ( ) A expressão “na boca do povo” é típica de uma
linguagem padrão culta informal.
d. ( X ) As palavras em destaque, em “ Suas digitais
estão num amplo leque de tecnologias”,
equivalem, respectivamente, a marcas e
encontram-se.
e. ( ) Porque explicou ao povo o que é relatividade,
Einstein revolucionou o conhecimento do
homem.

2. Assinale a alternativa errada, a respeito desta frase:
A Universidade Federal da Fronteira Sul terá como
característica um perfil voltado às necessidades da
mesorregião em que se situa.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

A expressão “um perfil” é objeto direto.
A expressão “em que” equivale a “na qual”.
Em “como característica” há idéia de comparação.
No presente do subjuntivo a forma verbal fica
tenha.
e. ( ) Deixando “necessidades” no singular o acento
de crase desaparece.

(20 questões)
3. Assinale a alternativa errada.
a. (
b. (

) O verbo revolucionou é transitivo direto.
) Em “e até os chips de computadores” há ideia
de inclusão.
c. ( ) Acrescentando, depois de “e até os chips de
computadores” o pronome tudo, o verbo
passa para o singular: deriva.
d. ( ) Substituindo-se o pronome ele por nós, em
“foi ele quem colocou”, a forma verbal não se
altera.
e. ( X ) O emprego do verbo, em Hoje fazem oito anos
que vim para Chapecó” corresponde ao de
“hoje fazem parte de nosso cotidiano”.

4. Analise as afirmações abaixo.
I. V. Sa podeis acompanhar-nos, para que vos
mostremos a sede da UFFS?
II. UFFS: aqui nos preocupamos com o desenvolvimento sustentável e solidário da Região Sul
do País.
III. É alto e justificado o prestígio da nova instituição, entre a população catarinense.
IV. Agradeceremos os que nos apoiaram, se você
não se opor a um pequeno discurso.
V. Soube que houve muitas pessoas envolvidas
na criação de nossa universidade.
Pela análise das afirmativas, verifica-se que estão
corretas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

I, III e IV.
I, IV e V.
II, III e IV.
II, III e V.
IV, V e VI.

Página 3

Universidade Federal da Fronteira Sul

5. Assinale a alternativa correta.

7. Analise o texto abaixo.

a. ( ) Professor, preciso falar consigo agora.
b. ( ) Aquele escritor chapecoense é excelente, haja
visto o tema de suas obras.
c. ( ) Os Estados Unidos é um grande país, em
extensão territorial.
d. ( ) Minha colega de sala sentiu-se meia adoentada, por causa da gripe.
e. ( X ) No plural, a frase Penso que deveria haver um
estudante a menos nesta classe fica: Penso que
deveria haver estudantes a menos nesta classe.

Atualidades

(5 questões)

6. Com relação à decisão tomada pelo Supremo
Tribunal Federal no ano de 2009, sobre a reserva
Raposa do Sol, é correto afirmar:
a. ( X ) Por maioria de votos, o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela demarcação contínua da
reserva e pela retirada dos ocupantes ilegais
do território demarcado.
b. ( ) Por unanimidade de votos, o Supremo
Tribunal Federal decidiu pela demarcação
contínua da reserva, mas estabeleceu limites à
soberania dos grupos indígenas que habitam
a área demarcada.
c. ( ) Por maioria de votos, o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela demarcação descontínua
da reserva e pela retirada dos ocupantes ilegais do território demarcado.
d. ( ) Por unanimidade devotos, o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela demarcação descontínua
da reserva e pela soberania dos povos indígenas que habitam a área demarcada.
e. ( ) Por maioria de votos o supremo Tribunal
Federal decidiu pela demarcação contínua
da reserva e pela legalização das terras
dos fazendeiros já instalados no território
demarcado.
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Em 2009 soube-se que um novo vírus circulava em
quase todos os continentes, o que fez com que a
Organização Mundial da Saúde declarasse a existência
de uma          . A Gripe Suína, como ficou
conhecida, é um vírus          , também
conhecido como vírus da influenza A/H1N12009.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

epidemia ; animal
endemia ; suíno
endemia ; humano
pandemia ; animal
pandemia ; humano

8. Leia com atenção o texto.
No ano de 2009 foram celebrados os quarenta anos
de um acontecimento significativo para a história da
humanidade. Tentando expressar a relevância do referido acontecimento, uma pessoa que dele participou,
proferiu a seguinte frase: “Um pequeno passo para um
homem, um gigantesco salto para a humanidade”.
Assinale a alternativa que identifica o autor da frase e
o acontecimento celebrado.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Alexander Fleming, comemorando a descoberta da penicilina.
( X ) Neil Armstrong, celebrando a chegada do
homem à lua.
( ) Barnard, ao realizar o primeiro transplante de
coração.
( ) Richard Feinman, anunciando o nascimento
do primeiro bebê de proveta.
( ) Gerhard Shröder, celebrando a que da do
Muro de Berlin.
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9. Em relação a acontecimentos históricos significativos celebrados durante o ano de 2009, leia e analise as
afirmativas abaixo.
I. Em Santa Catarina foram celebrados os 30
anos da Novembrada.
II. Em várias partes do mundo foram celebrados
os 150 anos da publicação do livro de Darwin,
A Origem das Espécies.
III. Em Santa Catarina foram comemorados os 90
anos do fim dos conflitos do Contestado.
IV. Na Alemanha aconteceram comemorações
pelos 20 anos da queda do Murro de Berlin.
V. Os brasileiros comemoraram os 25 anos da
aprovação da Emenda Dante de Oliveira, que
restabeleceu o sistema de eleições diretas
no país.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente a afirmativa III é correta.
Somente as afirmativas I e III são corretas.
Somente as afirmativas II e V são corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas.

10. Identifique o que for correto sobre políticas adotadas na última década, por autoridades políticas da
América:
a. ( X ) Os governos de Hugo Chávez, Evo Morales e
Rafael Correa adotaram posturas nacionalistas.
b. ( ) O presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, suspendeu o embargo econômico
imposto a Cuba.
c. ( ) O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, reconheceu a legitimidade da eleição de
Mahmoud Ahmadinejad à presidência do Irã,
mas condenou o projeto nuclear iraniano.
d. ( ) Os presidentes Felipe Calderón, do México, e
Álvaro Uribe, da Colômbia, têm denunciado a
política segregacionista dos Estados Unidos.
e. ( ) Manuel Zelaya, presidente de Honduras, foi
deposto por um golpe militar e voltou ao
poder através de novas eleições.

Noções de Informática

(5 questões)

11. Assinale a alternativa que descreve corretamente
um procedimento cuja execução, em um computador com sistema operacional Windows XP, ocultará o
arquivo ‘C:\teste.txt’.
a. (
b.
c.

d.
e.

) Execute no ‘Prompt de Comando’:
dir -a c:\teste.txt
( X ) Execute no ‘Prompt de Comando’:
attrib +h c:\teste.txt
( ) No Windows Explorer, clique com o botão da
direita do mouse no arquivo ‘C:\teste.txt’ e
selecione ‘Ocultar’.
( ) No Windows Explorer, selecione o arquivo ‘C:\
teste.txt’ e clique no menu ‘Arquivo  Ocultar’.
( ) Abra o arquivo ‘C:\teste.txt’ no aplicativo
‘Notepad’, clique no menu ‘Arquivo  Salvar
como…’ e selecione o tipo de arquivo ‘Arquivo
oculto’.

12. Assinale a alternativa que identifica corretamente extensões utilizadas pelos aplicativos do
OpenOffice e do Microsoft Office, respectivamente, para
identificar os tipos de arquivos utilizados para armazenar apresentações de slides, documentos de texto e
planilhas eletrônicas.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:
( ) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:
( X ) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:
( ) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:
( ) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:

ODS e PPS;
PDF e DOC;
ODP e XML.
ODT e PPT;
ODC e DOC;
ODS e XLS.
ODP e PPTX;
ODT e DOCX;
ODS e XLSX.
ODS e PPS;
HTML e DOC;
ODP e XLS.
ODT e PPTX;
PDF e DOCX;
XML e XLSX.
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13. Suponha que você recebeu uma mensagem de
correio eletrônico contendo o seu endereço de e-mail
e os endereços de outros 5 usuários no campo ‘Para:’
(‘To:’ em inglês).
Com base nessas informações, assinale a alternativa
correta.
a. ( ) Somente 6 usuários, incluindo você, terão
acesso ao conteúdo da mensagem.
b. ( ) Até 5 usuários, além de você, poderão receber
a mensagem.
c. ( ) Caso a mensagem contenha anexos, estes não
serão enviados para os destinatários especificados nos campos ‘CC:’ e ‘CCO:’ da mensagem.
d. ( ) É possível que outros usuários tenham recebido a mensagem sem o seu conhecimento,
pois o remetente pode ter colocado outros
endereços de usuários no campo ‘CC:’ da
mensagem.
e. ( X ) É possível que outros usuários tenham recebido a mensagem sem o seu conhecimento,
pois o remetente pode ter colocado outros
endereços de usuários no campo ‘CCO:’ da
mensagem.

14. A respeito da navegação na Web, é correto afirmar que:
a. ( ) O navegador Web utiliza o protocolo HTMLS
para efetuar o acesso a sites que requerem
criptografia de dados.
b. ( ) Os cookies são informações armazenadas no
servidor sobre o usuário, que são fornecidas
por ele quando preenche um formulário em
uma página Web.
c. ( ) Os endereços de páginas na Web podem
ser digitados utilizando letras maiúsculas ou
minúsculas, pois não é feita distinção entre
ambas.
d. ( X ) O navegador Web pode ser utilizado para
acessar páginas seguras. O protocolo utilizado
para acesso a páginas seguras é diferente do
protocolo usado no acesso aos demais sites,
pois emprega criptografia de dados.
e. ( ) O código-fonte de páginas seguras é criptografado, exigindo que o usuário informe um
login e uma senha válidos para que seja autorizado a visualizar as páginas do site no seu
navegador Web.

Página 6

15. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um comando que, ao ser executado em um
computador com sistema operacional Linux, faz com
que sejam listados os arquivos do diretório local cujo
nome contém a sequência de caracteres ‘abc’.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

ls -a | grep abc
ls abc* > more
dir *abc* | more
dir *.* | grep abc
grep abc < ls -al

Noções de
Direito Administrativo
Administração Pública

(5 questões)

16. De acordo com a Lei no 9.784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, a extinção de um ato administrativo
por vício de legalidade denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

reversão.
anulação.
revogação.
convalidação.
rescisão.

17. Constitui ato de improbidade administrativa que
sujeita o responsável à suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco a oito anos:
a. ( X ) Frustrar a licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente.
b. ( ) Receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indiretamente, para omitir
ato de ofício, providência ou declaração a que
esteja obrigado.
c. ( ) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública
de qualquer natureza.
d. ( ) Revelar fato ou circunstância de que tem
ciência em razão das atribuições e que deva
permanecer em segredo.
e. ( ) Praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência.
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18. É admitida a acumulação remunerada de cargos
públicos, havendo compatibilidade de horários:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

de dois cargos técnicos.
de um cargo técnico com outro científico.
de um cargo de professor com outro científico.
de um cargo técnico com outro privativo de
profissional de saúde.
e. ( ) de um cargo científico com outro privativo de
profissional de saúde.

19. Sobre a classificação dos atos administrativos, é
correto afirmar:
a. ( ) São discricionários os atos praticados pela
Administração sem qualquer margem de
liberdade de decisão, jungidos estritamente
ao comando legal.
b. ( X ) Ato anulável é aquele que apresenta defeito
sanável, passível de convalidação pela própria
Administração.
c. ( ) É composto o ato que necessita, para sua formação, da manifestação de vontade de dois
ou mais órgãos ou autoridades diferentes.
d. ( ) Ato declaratório é aquele que cria uma
situação jurídica individual para os seus
destinatários.
e. ( ) São atos de império aqueles praticados pela
Administração na qualidade de gestora de
seus bens e serviços, sem fundamento no
princípio da supremacia.

20. O dispositivo constitucional abaixo transcrito
constitui um desdobramento de qual princípio fundamental da Administração Pública?
“Art. 39 (…) omissis
§ 2o A União, os Estados e o Distrito Federal manterão
escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração
de convênios ou contratos entre os entes federados”.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

impessoalidade
moralidade
eficiência
legalidade
razoabilidade
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Conhecimentos Específicos
21. Em relação ao marketing em bibliotecas, pode-se
afirmar:
a. ( ) Planejamento estratégico é parte integrante
do planejamento de marketing, sendo essencialmente operacional.
b. ( X ) Acontece em um ambiente, entendido como
um conjunto de condições que influencia e
sofre influência da própria biblioteca, composto de três partes integrantes: a) macroambiente, ambiente social; b) ambiente operacional ou de mercados; c) microambiente,
ambiente interno.
c. ( ) O processamento técnico sofre todo um redimensionamento, em consequência do planejamento de marketing. Ganha importância à
medida que passa a desenvolver atividades
que vão efetivar e otimizar as trocas de informação com os clientes, ou seja, o consumo,/
utilização da informação e seu consequente
benefício.
d. ( ) As relações de troca, implícitas na função de
marketing, devem propiciar benefícios para
todas as partes envolvidas no processo: a
biblioteca e o mantenedor.
e. ( ) O planejamento de marketing é um processo
estático que se desenvolve de forma permanente na biblioteca, forçando a uma interação
contínua de trabalho em suas diferentes
etapas.
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(20 questões)

22. Etapa que permite diagnosticar se o processo de
desenvolvimento da coleção está ocorrendo da forma
prevista ou não. Permite ao bibliotecário verificar se
as etapas anteriores do processo, do estudo de comunidade ao desbastamento, estão sendo realizadas de
forma coerente.
Essa afirmação refere-se a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

seleção.
aquisição.
estudo de usuário.
descarte.
avaliação.

23. Rede cooperativa de unidades de informação
localizadas no Brasil com o objetivo de reunir, em um
único Catálogo Nacional de acesso público, as informações sobre publicações periódicas reunidas em
centenas de catálogos distribuídos nas diversas bibliotecas do país. Permite o intercâmbio entre bibliotecas,
por meio do sistema de comutação bibliográfica,
sendo o principal instrumento de trabalho do COMUT.
Essa afirmação refere-se ao/à:
a. ( ) Rede Compartilhada PERGAMUM
b. ( ) Scientific Electronic Library Online (SCIELO)
c. ( X ) Catálogo Coletivo Nacional de Publicações
Seriadas (CCN).
d. ( ) Rede BIBLIODATA.
e. ( ) Catálogo da Biblioteca Nacional.
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24. Em relação ao PERGAMUM – Sistema Integrado de Bibliotecas, pode-se afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) É um software completo, de fácil utilização e que não exige do bibliotecário conhecimento profundo em informática ou do padrão MARC-21. Oferecido em três versões
distintas (Básico, Intermediário e Avançado), permite a informatização da biblioteca
de acordo com as necessidades da instituição. Cada versão é composta pelo Módulo
Gerenciador e por módulos opcionais que permitem ao usuário expandir o potencial
do sistema.
( ) É um líder de mercado na automação de bibliotecas e centros de pesquisa. O sistema
foi desenvolvido pela Ex Libris, refletindo o compromisso da com a produção de ferramentas eficazes de gerenciamento do conhecimento, com um moderno pacote de
ferramentas que facilita a administração das bibliotecas. Desenvolvido em base de
dados Oracle®, é totalmente compatível com o padrão Unicode, empregando a tecnologia XML, juntamente com outros padrões internacionais como Z39.50 e OBDC, para
possibilitar a integração com outros sistemas.
( ) É uma ferramenta que agiliza a transmissão e recepção de documentos, artigos de
periódicos, dissertações e teses via Internet, entre as mais importantes universidades
e centros internacionais de pesquisas e informações. Desenvolvido pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná, foi implementado na arquitetura cliente/servidor,
com interface gráfica - programação em Delphi, PHP e JAVA, utilizando banco de dados
relacional SQL (ORACLE, SQLSERVER ou SYBASE).
( X ) É um sistema informatizado de gerenciamento de dados, direcionado aos diversos
tipos de Centros de Informação. O Sistema contempla as principais funções de uma
Biblioteca, funcionando de forma integrada, com o objetivo de facilitar a gestão dos
centros de informação, melhorando a rotina diária com os seus usuários e foi desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O Sistema foi implementado
na arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica - programação em Delphi, PHP e
JAVA, utilizando banco de dados relacional SQL (ORACLE, SQLSERVER ou SYBASE).
( ) É um software construído com a arquitetura Client/Server Multitier; oferece aos seus
usuários, do ponto de vista da informática, o mais confortável leque de configurações
para sua hospedagem e execução. Utiliza de APIs (Application Program Interface) para
se comunicar com o Sistema Operacional Microsoft Windows 2000 Enterprise, e com os
gerenciadores de bancos de dados. Desenvolvido pela empresa Potiron.
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25. Uma base de dados bibliográficos não pode ser
avaliada de forma isolada, mas somente em função
de sua utilidade, ao responder às várias necessidades
de informações. Conforme descreve Lancaster (2004),
avalia-se uma base de dados de acordo com quatro
critérios:
a. ( X ) cobertura, recuperabilidade, previsibilidade,
atualidade.
b. ( ) vocabulário controlado; recuperabilidade, previsibilidade, atualidade.
c. ( ) cobertura, recuperabilidade, previsibilidade,
assunto.
d. ( ) cobertura, recuperabilidade, previsibilidade,
periodicidade.
e. ( ) cobertura, recuperabilidade, durabilidade,
atualidade.

26. Os documentos (ou fontes) produzidos ao longo
do processo de pesquisa podem ser classificados
como primários, secundários e terciários.
Segundo Campello, Cendon e Kremer (2003), as fontes
primárias caracterizam-se por:
a. ( ) apresentarem a informação filtrada e organizada de acordo com um arranjo definido,
dependendo de sua finalidade
b. ( X ) serem produzidos com a interferência direta
do autor da pesquisa; por sua natureza, são
dispersas e desorganizadas do ponto de vista
da produção, divulgação e controle.
c. ( ) apresentarem alto grau de organização em
termos de produção, divulgação e controle.
d. ( ) terem por função guiar o usuário da informação no uso dos diferentes tipos de fontes.
e. ( ) sistematizarem o conhecimento disperso nos
diferentes veículos de informação.

27. É uma organização intergovernamental representada por mais de 70 países, coordenada por um Centro
Internacional localizado em Paris. Foi criada em 1971,
durante a reunião do Sistema Mundial de Informação
Científica (Unisist), da UNESCO. Implantada em 1974,
tem como objetivo apoiar o controle bibliográfico
mundial de publicações seriadas, facilitando o acesso
aos seus registros e controlando a sua atribuição. O
representante oficial dessa rede no Brasil é o Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
(IBICT), com vistas ao controle e divulgação de publicações seriadas editadas no Brasil.
Essa afirmação refere-se a rede:
a.
b.
c.
d.
e.

ISBN.
BIBLIODATA.
ISSN.
ISBD.
CODEN.

28. As regras do capítulo 1 para a descrição contida
no Anglo-American Cataloguing Rules – 2nd ed.
rev. 2002 (AACR2R) baseiam-se na estrutura geral
usada para a descrição de materiais existentes nas
bibliotecas.
Essa estrutura é apresentada no documento:
a. (
b.
c.

d.
e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

) da Descrição Bibliográfica Internacional
Normalizada para Monografias – ISBD(M).
( ) do Número Internacional Normalizado do
Livro – ISBN.
( ) da Descrição Bibliográfica Internacional
Normalizada para publicações seriadas
– ISBD(S)
( ) da Descrição Bibliográfica Internacional
Normalizada – ISBD.
( X ) da Descrição Bibliográfica Internacional
Normalizada Geral – ISBD(G).
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29. A regra 2.0B2 – Fontes de informação prescrita,
do Anglo-American Cataloguing Rules – 2nd ed. rev.
2002 (AACR2R) estabelece a(s) fonte(s) de informação
prescrita(s) para cada área da descrição de monografias impressas.
Quando as informações forem extraídas de outras
fontes que não a(s) prescrita(s) deve-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

colocá-las entre parênteses.
colocá-las entre colchetes.
colocá-las entre aspas.
colocá-las em negrito ou em itálico.
Não indicar qualquer informação retirada de
outra fonte.

30. Segundo Tammaro e Salarelli (2008) o formato
bibliográfico MARC foi o primeiro a se apresentar como
sistema de metadados. Em 1994, foi acrescentada uma
etiqueta (campo), com a finalidade de descrever e permitir o acesso aos documentos digitais em rede.
O número dessa etiqueta é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Etiqueta 856.
Etiqueta 852
Etiqueta 853
Etiqueta 850
Etiqueta 846.

31. Assinale a alternativa que completa corretamente o texto abaixo.
Segundo Dias e Naves (2007), no tratamento temático
da informação, a necessidade é de linguagens de
indexação, instrumentos que vão fornecer os termos
padronizados para representar o assunto ou assuntos
identificados nos documentos analisados. Existem
dois tipos principais de linguagens de indexação:
a. ( ) linguagens documentárias e linguagens
digitais
b. ( ) linguagens padronizadas e linguagens
normatizadas.
c. ( ) linguagens puras e linguagens mistas.
d. ( X ) linguagens alfabéticas e linguagens
simbólicas.
e. ( ) linguagens temáticas e linguagens descritivas

32. Analise o texto abaixo.
Quando falamos em indexação, a principal decisão
política diz respeito à            

da

indexação , a qual corresponde a, grosso modo,
                  , em média.
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a. (
b. (
c. (

) seletividade ; ao número de dados atribuídos
) qualidade ; ao número de dados atribuídos
) conceitualidade ; ao número de termos
atribuídos
d. ( ) simplicidade ; ao número de dados atribuídos
e. ( X ) exaustividade ; ao número de termos
atribuídos

33. De acordo com a Associação Brasileira de Normas
Técnicas. NBR6027: Informação e documentação:
sumário: apresentação. Rio de Janeiro, 2003, assinale a
alternativa correta.
a. ( X ) Sumário é a enumeração das divisões, seções
e outras partes de uma publicação, na mesma
ordem e grafia em que a matéria nela se
sucede.
b. ( ) Sumário é a enumeração de elementos selecionados do texto, tais como datas, ilustrações,
exemplos, etc., na ordem de sua ocorrência.
c. ( ) Sumário é uma lista de palavras ou frases,
ordenadas segundo determinado critério, que
localiza e remete para as informações contidas no texto.
d. ( ) O sumário deve ser localizado como o primeiro elemento pré-textual.
e. ( ) Quanto a apresentação a palavra sumário
deve manter-se a esquerda e com a mesma
tipologia da fonte utilizada para as seções
primárias.
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34. De acordo com a Associação Brasileira de Normas
Técnicas. NBR6023: Informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002, analise as
afirmativas abaixo.

35. De acordo com a Associação Brasileira de Normas
Técnicas. NBR6029: Informação e documentação: livros
e folhetos: apresentação. Rio de Janeiro, 2006, analise
as afirmativas abaixo.

I. A referência quanto a sua localização pode
aparecer: no rodapé, no fim de texto ou de
capítulo, em lista de referências, antecedendo
resumos, resenhas e recensões.
II. Os elementos essenciais e complementares
da referência devem ser apresentados em
sequência padronizada
III. Referência é um conjunto contínuo de
elementos temáticos, retirados de um
documento, que permite sua identificação
individual.
IV. As referências são alinhadas somente à
margem esquerda do texto e de forma a se
identificar individualmente cada documento,
em espaço simples e separadas entre si por
espaço duplo.
V. Os sistemas mais utilizados para a ordenação
das referências são o alfabético e o numérico.

I. Direito autoral (copirraite) é a proteção legal
que o autor ou responsável (pessoa física ou
jurídica) tem sobre a sua produção intelectual,
científica, técnica, cultural ou artística.
II. Livro é uma publicação não periódica que
contém até 39 páginas, excluídas as capas,
e que é objeto de Número Internacional
Normalizado para Livro (ISBN).
III. Colofão é a indicação, no final do livro ou
folheto, do nome do impressor, local e data da
impressão e,eventualmente, de outras características tipográficas da obra.
IV. Tiragem é o total de exemplares impressos a
cada edição ou reimpressão da publicação.
V. Epígrafe é um texto em que o autor apresenta
uma citação, seguida de indicação de autoria,
relacionada com a matéria tratada no corpo
do trabalho.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

As afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

Página 12

( )
( )
( )
(X)
( )

As afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
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36. De acordo com a Classificação Decimal Universal
(CDU), identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F)
as afirmativas abaixo:

37. Com relação à Classificação Decimal Universal,
analise as alternativas abaixo.
I. Na Classificação Decimal Universal o sinal de
extensão liga o primeiro e o último de uma
série de números consecutivos.
II. Na Classificação Decimal Universal o sinal de
extensão indica uma relação entre dois ou
mais assuntos.
III. Na Classificação Decimal Universal os dois
pontos duplos :: podem ser empregados para
fixar a ordem dos números componentes
em um número composto, principalmente,
quando se utiliza um sistema de informação
informatizado.
IV. Na Classificação Decimal Universal, na ordem
de citação, o auxiliar de língua vem, em geral,
por último.
V. Na Classificação Decimal Universal os auxiliares comuns de pessoas não devem ser usados
independentemente ou ser citados em primeiro lugar em notação composta. Servem
sempre de sufixo para um número principal
ou notação que expressa o assunto a ser
qualificado.

( ) Na Classificação Decimal Universal as subdivisões auxiliares comuns pertencem a dois
grupos: as tabelas auxiliares independentes e
as tabelas auxiliares dependentes.
( ) As tabelas auxiliares independentes, embora
possam ser aplicadas a qualquer número
da CDU, sempre que apropriado, também
podem ser utilizadas em separado, para formar um número de classificação completo de
um documento.
( ) A característica mais inovadora e influente da
CDU é sua notação auxiliar, ou seja, os sinais e
subdivisões providos para permitir a construção de números compostos ou sínteses.
( ) Na Classificação Decimal Universal a intercalação é o emprego de um auxiliar como um
prefixo ou sufixo e não como um infixo de um
número.
( ) Na Classificação Decimal Universal a ordem de
arquivamento ou ordem vertical baseia-se na
progressão do geral para o particular.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
assinalada de cima para baixo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V – V – V– V – F
V–V–V–F–V
V–V–F–V–V
F–F–V–V–V
V–F–V–V–F

( )
( )
(X)
( )
( )

As afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
As afirmativas II, III e V estão corretas.
As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
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38. Analise o texto abaixo.
Desenvolvimento de coleções é um dos processos
intrínsecos à           
cujas         

de bibliotecas,

e         

devem

ser consistentes e alinhado com a missão da instituição em que se insere.

40. A biblioteca, como uma organização sem fins
lucrativos, porém com objetivos bem definidos,
como a prestação de serviços de informação e o
atendimento ao usuário, não poderia deixar de estar
atenta às novas formas de gerenciamento e filosofias
organizacionais.
Entre essas filosofias, encontra-se o movimento dos 5S.
Analise as afirmativas abaixo.
I. Os cinco sensos que dão nome ao Programa
5S têm sua origem nas iniciais das palavras
chinesas.
II. Os 5S deve ser implementado com o objetivo
específico de melhorar as condições de trabalho e criar um ambiente de qualidade.
III. o 5S promove o aculturamento das pessoas
em um ambiente de economia, organização,
limpeza, higiene e disciplina, fatores fundamentais para a elevada produtividade.
IV. Motivar as pessoas para a ação, para agir com
entusiasmo e para comprometer-se dando o
melhor de si são requisitos fundamentais para
alcançar a qualidade total.
V. A satisfação do cliente, qualidade, segurança,
motivação e a economia de recursos escassos
são as metas principais desse programa.

Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

gestão ; metas ; objetivos
organização ; etapas ; sequências
sistemas ; classificações ; catalogações
qualificação ; normas ; padronizações
manutenção ; organizações ; atribuições

39. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços.
Embora se preconize o desenvolvimento de
coleções como imprescindível aos serviços da
biblioteca tal qual as atividades de          ,
        

e         

de itens, é

raro encontrar bibliotecas brasileiras que adotam
política formal e detalhada no gerenciamento de suas
coleções (VERGUEIRO, 1989).
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

gestão ; organização ; execução
organização ; conservação ; restauração
referência ; aquisição ; avaliação
arquivamento ; qualidade ; preservação
catalogação ; classificação ; indexação
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, III e V estão corretas.
As afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
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