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Leia o texto para responder às questões 1 a 5.

c) Portanto.
d) Todavia.

O teatro de Maradona
Na história da Copa do Mundo de 2010, feita de treinadores
zangados, como Dunga e arrogantes como o francês
Raymond Domenech, Diego Armando Maradona terá um
capítulo especial. Na beira do gramado, dentro de um terno
mal-ajambrado que parece ter herdado do pai, sem direito a
alfaiate, agitado tal qual uma “vuvuzela destrambelhada”,
na definição do jornal The New York Times, o ex-gênio do
futebol interpreta um personagem: o próprio Maradona.
Grita, esperneia, faz caras e bocas para as câmeras. Beija os
jogadores que tira do campo e também os que manda
levantar do banco de reservas. Quando eventualmente a
Jabulani lhe cai aos pés no espaço reservado aos
treinadores, ele o transforma numa grande área: dá letra,
ensaia embaixadinhas, percebe-se ali o grande craque que
foi. Como treinador, contudo, Maradona ainda é apenas
uma promessa. “Durante as eliminatórias, fez tudo errado”,
diz Elias Perugino, editor da revista El Gráfico, a mais
respeitada publicação esportiva da Argentina. “Ao chegar à
Africa do Sul, deu-se uma mágica, e o que a explica é a
intimidade de Dieguito com a Copa do Mundo, a casa dele.”
[...]
Veja – junho de 2010.
QUESTÃO 01
Em “ele o transforma numa grande área”, os pronomes
destacados referem-se, respectivamente:
a) ao campo – à Jabulani.
b) ao ex-gênio – ao campo de futebol.
c) ao Maradona – ao espaço reservado aos treinadores.
d) ao treinador – ao gramado.
QUESTÃO 02
Observe os “a” destacados.
I – “sem direito a alfaiate”
II – “e o que a explica é a intimidade de Dieguito”
III – “a mais respeitada publicação esportiva”
Classifica-se morfologicamente em preposição o “a” da
opção:
a) I apenas.
b) II apenas.
c) III apenas.
d) II e III apenas.
QUESTÃO 03
Em “Ao chegar à África do Sul”, há a ocorrência da crase.
Assinale a opção em que a ocorrência esteja incorreta.
a) Ao chegar à Grécia.
b) Ao chegar à Roma.
c) Ao chegar à Espanha.
d) Ao chegar à China.
QUESTÃO 04
Em qual opção há uma conjunção que não pode substituir a
conjunção “contudo” porque altera o sentido do
texto?“Como treinador, contudo, Maradona ainda é apenas
uma promessa”.
a) No entanto.
b) Entretanto.

QUESTÃO 05
As expressões sublinhadas possuem a mesma
classificação sintática, exceto:
a) “Na história da Copa do Mundo de 2010, feita de
treinadores zangados”
b) “Na beira do gramado, dentro de um terno malajambrado”
c) “Durante as eliminatórias, fez tudo errado”
d) “diz Elias Perugino, editor da revista El Gráfico, a
mais respeitada publicação esportiva da Argentina”
QUESTÃO 06
Considere que uma igreja possua o sino A, o sino B e
o sino C. O sino A bate a cada 5 segundos, o sino B
bate a cada 7 segundos e o sino C bate a cada 9
segundos. Quanto tempo levará os 3 sinos para bater
ao mesmo tempo?
a) 315 segundos.
b) 385 segundos.
c) 415 segundos.
d) 425 segundos.
QUESTÃO 07
Suponhamos que o salário de um jogador de futebol
seja R$ 652.365,00 em 2007. Para renovar o contrato
com o mesmo clube, o jogador terá de aceitar um
salário menor ao que ele ganhava. Se o novo salário
do jogador passou a ser R$ 437,084,55, podemos
afirmar que a redução do salário do jogador foi de:
a) 20%
b) 25%
c) 33%
d) 40%
QUESTÃO 08
Um estacionamento cobra R$ 4,00 pela primeira hora
e R$ 2,50 pelas horas adicionais. Suponhamos que
um carro que ficou guardado 48 horas, pagará pelo
estacionamento a quantia de:
a) R$ 121,50
b) R$ 117,50
c) R$ 120,00
d) R$ 134,50
QUESTÃO 09
Considere na tabela abaixo as notas bimestrais de
matemática de um aluno.
1°
2°
3°
4°
Média
Bim. Bim. Bim. Bim. Final
Matéria
Matemática 5,5
x
6,5
7
6,75
De acordo com a tabela, podemos afirmar que a nota
do 2° bimestre é:
a) 8
b) 7,5
c) 6,75
d) 6,5
QUESTÃO 10
A equação

x 2 − x = 0 tem como soluções:
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a)
b)
c)
d)

0e2
-1 e 0
0e1
1 e -1

QUESTÃO 11
A tabela “PHA” é um instrumento utilizado para determinar
notação de:
a) Autor.
b) Assunto.
c) Título.
d) Local.
QUESTÃO 12
Que sistema de classificação bibliográfica serviu de base
para o sistema de Classificação Decimal Universal (CDU)?
a) Cutter.
b) Sa Biblioteca do Congresso.
c) Decimal de Dewey.
d) Stander & Subdivisions.
QUESTÃO 13
“Permite a obtenção de cópias de documentos técnicoscientíficos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas
brasileiras e em serviços de informação internacionais”:
a) Catálogo coletivo.
b) Comut.
c) INIS.
d) ARIST.
QUESTÃO 14
É o identificador aceito internacionalmente para
individualizar o título de uma publicação seriada, tornando-o
único e definitivo:
a) ISBD
b) ISBN
c) BN
d) ISSN
QUESTÃO 15
É o conjunto de obras ou documentos independentes que,
além de terem seus próprios títulos, relacionam-se entre si
mediante um título comum numerado. São publicações de
conteúdo técnico que apresentam informações e
recomendações de caráter prático, devidamente validadas e
resultantes de atividades de pesquisa e desenvolvimento:
a) Catálogo coletivo.
b) Periódico.
c) Monografia seriada.
d) Relatório crítico.
QUESTÃO 16
Entende-se por sumário a enumeração das principais
divisões, seções e outras partes de um documento na
mesma ordem em que a matéria nela se sucede. Assim está
determinado na:
a) NBR 6027
b) NBR 6023
c) NBR 6029
d) AACR2

QUESTÃO 17
Qual o órgão público federal, fundado a partir do
antigo Instituto Brasileiro de Bibliografia e
Documentação ( IBBD ), encarregado de atribuir o
ISSN no Brasil?
a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico ( CNPq)
b) Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia ( IBICT )
c) Biblioteca Nacional ( BN )
d) Sindicato Nacional de Editores e Livreiros ( SNEL )
QUESTÃO 18
Designa a catalogação feita antes de o livro ser
publicado, baseada na prova tipográfica ou dados
fornecidos pelas editoras. Permite a divulgação mais
rápida do documento, pois as informações
bibliográficas podem chegar às bibliotecas antes da
publicação do livro, assim agilizando o processo de
seleção e aquisição:
a) Catalogação na fonte.
b) Bibliodata-CALCO.
c) Catalogação sumária.
d) Catalogação descritiva.
QUESTÃO 19
A IFLA e a UNESCO consideram o ISBN um
importante mecanismo para o controle bibliográfico e
recomendam:
a) formular diretrizes e executar programas e
atividades voltadas para a preservação bibliográfica e
documental, tendo em vista a salvaguarda da
memória nacional.
b) apoiar os grupos no estabelecimento e
funcionamento de suas agências.
c) manter contatos com a agência internacional;
certificar-se do atendimento às normas estabelecidas
e divulgar o sistema no seu âmbito de ação.
d) aos países que queiram aperfeiçoar seus sistemas
bibliográficos que assegurem a vinculação do ISBN à
legislação de depósito legal, de modo a funcionar
como mecanismo de controle do cumprimento da lei.
QUESTÃO 20
O que é um sistema de numeração que permite
individualizar qualquer título de livro, seja qual for o
idioma e o local onde tenha sido impresso?
a) ISO
b) ISSN
c) ISBD
d) ISBN
QUESTÃO 21
O objetivo do depósito legal é assegurar o registro e a
guarda da produção intelectual nacional, além de
possibilitar o controle, a elaboração e a divulgação da
bibliografia brasileira corrente, bem como a defesa e a
preservação da língua e cultura nacionais. Pela
legislação em vigor onde se centralizou o depósito?
a) Agência Bibliográfica Nacional ( ABN )
b) Biblioteca Nacional ( BN )
c) Instituto Nacional do Livro ( INL )
d) Ministério da Educação e Cultura ( MEC )
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QUESTÃO 22
O princípio do ISBN é que seja dado a cada país ou grupo
nacional, linguístico ou geográfico e a cada editora um
número de identificação formado por uma quantidade de
dígito inversamente proporcional à sua produção
bibliográfica. Os dígitos 85 do primeiro segmento
correspondem a:
a) um país ou grupo de países reunidos por características
geográficas ou linguísticas comuns
b) dígito de controle.
c) identificação da editora.
d) identificação de título.
QUESTÃO 23
Segundo teóricos da comunicação, a informação ou a
mensagem devem ser entendidas como:
a) algo fragmentado e impreciso em direta proporção de sua
unicidade.
b) produção seletiva para atender às necessidades de uma
comunidade especializada e relativamente restrita.
c) uma sequência de sinais que correspondem a regras de
combinação precisas.
d) uma sequência abstrata registrada nas representações
orais e gestuais.
QUESTÃO 24
Para a UNESCO, a Agência Bibliográfica Nacional ( ABN ) é
a unidade estabelecida no âmbito do sistema de bibliotecas
do país com algumas funções. Indique a opção que não
identifica nenhuma dessas funções.
a) Divulgar os registros com a maior rapidez possível, na
bibliografia nacional, que deve ser publicada regularmente.
b) Preparar os registros oficiais e abrangentes para cada
nova publicação editada, de acordo com padrões
bibliográficos internacionais.
c) Automatizar as transações, permitindo que a secretária
executiva do programa acompanhe as transações e
intervenha quando necessário.
d) Identificar claramente os registros de catalogação prévia
incluídos na bibliografia nacional, utilizando-se para isso
números de controle, código ou símbolo, de modo a
diferenciar a catalogação provisória da definitiva.
QUESTÃO 25
É correto dizer que a CDU é:
a) um canal de comunicação estruturado, que veicula
mensagens contidas nos itens, e sobre os itens, de um ou
vários acervos, apresentando-as sob forma codificada e
organizada, agrupadas por semelhanças, aos usuários
desse(s) acervo (s).
b) uma linguagem de indexação e recuperação de
informação, que abrange praticamente todos os assuntos e
que pode ser utilizada em acervos que lidem com qualquer
tipo de suporte documental.
c) uma ferramenta tecnológica utilizada como instrumento
de divulgação do conhecimento.
d) um facilitador que possibilita a interligação eletrônica dos
acervos de bibliotecas e de serviços bibliográficos em rede
mundial.

QUESTÃO 26
“A característica mais inovadora e influente da CDU é
a sua notação auxiliar, ou seja, os sinais e subdivisões
providos para permitir a construção de números
compostos ou sínteses”. Os dois pontos duplos ( : : )
fazem parte das tabelas auxiliares e podem:
a) indicar a língua ou a forma linguística de um
documento cujo assunto é indicado por um número
principal da CDU.
b) ser usados para indicar um assunto composto para
o qual não exista um número simples.
c)
ser
usados
como
um
dispositivo
de
subagrupamento de uma combinação complexa de
números da CDU, a fim de esclarecer entre seus
componentes.
d) ser empregados para fixar a ordem dos números
componentes
em
um
número
composto,
principalmente quando a CDU é usada em um sistema
de informação informatizado.
QUESTÃO 27
Que grande bibliotecário formulou as cinco leis da
biblioteconomia: Os livros são para usar; a cada leitor
o seu livro; a cada livro o seu leitor; poupe o tempo
do leitor e a biblioteca é um organismo em
crescimento?
a) S. R. Ranganathan
b) La Fontaine
c) Konrad Gesner
d) Gabriel Naudé
QUESTÃO 28
É o estudo, preparação e organização de mensagens
codificadas, com base em itens existentes ou
passíveis de inclusão em um ou vários acervos, de
forma a permitir interseção entre as mensagens
contidas nos itens e as mensagens internas dos
usuários. O texto se refere à definição de:
a) Indexação.
b) Catalogação.
c) Catálogo.
d) Descrição bibliográfica.
QUESTÃO 29
Tomando-se o esquema clássico do processo de
comunicação:
FONTE
RECEPTOR

TRANSMISSOR
DESTINO

CANAL

FONTE DE RUÍDO
No processo de comunicação na biblioteca pode-se
dizer que a FONTE DE RUÍDO é:
a) a dificuldade de compreensão entre transmissor e
fonte.
b) sua forma de expressar.
c) a dificuldade que o usuário encontra em expressar
sua mensagem por meio dos nossos canais.
d) a mensagem que utiliza códigos denominados
conotativos.
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QUESTÃO 30
Qual das opções abaixo não compõe uma das três partes da
catalogação?
a) Dados de localização.
b) Descrição bibliográfica.
c) Pontos de acesso.
d) Prefácio.
QUESTÃO 31
“Ponto de acesso é um nome, termo, título ou expressão
pelo qual o usuário pode procurar e encontrar, ou acessar, a
representação de um item em um catálogo”. Em catálogos
manuais, os pontos de acesso são:
a) de responsabilidade, de título e de assunto.
b) de responsabilidade, de local e de título.
c) de título, de assunto e de acesso.
d) de assunto, de responsabilidade e de edição.
QUESTÃO 32
Quando nos referimos ao caminho de um item na
biblioteca, há um caminho de serviços e atividades a ser
percorrido até a chegada do item às mãos do usuário. Das
opções abaixo, qual etapa não compreende este caminho?
a) Armazenamento dos instrumentos manuais de acesso.
b) Determinação da localização, no conjunto do acervo.
c) Preparação e organização de mensagens codificadas.
d) Análise com identificação de suas características físicas e
de conteúdo.
QUESTÃO 33
É o conjunto dos conhecimentos relativos à organização e
administração dos arquivos:
a) Arquivonomia.
b) Arquivologia.
c) Dossiê.
d) Arquivística.
QUESTÃO 34
Para a escolha do método de arquivamento é importante
saber a natureza dos documentos e a estrutura da
organização a que pertence o arquivo. Referindo-se aos
métodos, os arquivos podem se dividir em dois grupos:
a) intermediários e padronizados.
b) básicos e padronizados.
c) aleatórios e padronizados.
d) básicos e intermediários.
QUESTÃO 35
Patrimônio histórico não é somente formado de cidades e
monumentos, é também constituído de:
I – Fotografias
II – Quadros
III – Livros
Indique quais afirmativas acima estão corretas:
a) apenas a II e a III
b) I, II e III
c) apenas a I
d) apenas a III
QUESTÃO 36
Fundada em 1940, a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) é o órgão responsável no país:
a) por intercambiar registros bibliográficos.

b) pela comutação bibliográfica.
c) pela supervisão das coleções.
d) pela normalização técnica.
QUESTÃO 37
Com base no Dicionário brasileiro de terminologia
arquivística, entende-se por dossiê:
a) totalidade de documentos de uma entidade
custodiadora.
b) entidade coletiva, pessoa ou família identificada
como geradora de arquivo; também chamada de
entidade produtora.
c) conjunto de documentos de uma mesma
proveniência.
d) unidade
de
arquivamento
constituída
de
documentos relacionados entre si por assunto
(ação, evento, pessoa, lugar, projeto).
QUESTÃO 38
Quem lançou na década de 1970 o Marc AMC,
formato MARC específico para
arquivos e
manuscritos?
a) Conselho Internacional de Uniões científicas.
b) American Library Association.
c) Library of Congress.
d) Preservation and conservation.
QUESTÃO 39
Obra de referência que é o conjunto dos
conhecimentos humanos e que muitas vezes serve de
ponto de partida para um estudo:
a) Monografia.
b) Dicionário.
c) Enciclopédia.
d) Periódico.
QUESTÃO 40
Qual órgão do Ministério da Educação e Cultura (MEC)
é responsável por tudo a que se refere o livro, desde
os que escrevem ou o imprimem, dos que o editam
ou o distribuem, dos que o classificam ou o
catalogam, dos que vendem ou até os que o leem?
a) ABN (Agência Bibliográfica Nacional)
b) INL (Instituto Nacional do Livro)
c) IBBD (Instituto Brasileiro de Bibliografia e
Documentação)
d) CBL (Câmara Brasileira do Livro)
QUESTÃO 41
Bibliotecas especializadas ou de empresas, existem
para atender às necessidades das organizações a que
estão subordinadas e por essa razão, mais do que
qualquer outro tipo de biblioteca, tem seus objetivos
muito melhor definidos. Provavelmente, a maior
diferença no desenvolvimento de coleções dessas
bibliotecas, é a presença, com muito maior frequência
de:
a) Materiais não convencionais.
b) Coleções de referência.
c) Monografias especializadas.
d) Usuários mais exigentes.
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QUESTÃO 42
São pontos de acesso que remetem, isto é, indicam,
sinalizam, para outros pontos de acesso. Ferramenta de
grande auxílio para usuários e catalogadores, tanto em
catálogos manuais como automatizados, podem ser
empregadas em todos os tipos de ponto de acesso:
a) Assuntos.
b) Remissivas.
c) Título.
d) Nomes pessoais.
QUESTÃO 43
Em uma biblioteca escolar, o acervo deve possuir perfeita
correlação com as atividades escolares, por esse motivo a
seleção de livros para aquisição deve ser feita em estreita
colaboração:
a) do corpo discente.
b) dos funcionários.
c) dos pais .
d) do corpo docente.
QUESTÃO 44
O perfil de um grupo profissional é determinado pelo
conjunto de conhecimentos e competências necessárias
para o desempenho da função atribuída à profissão. Para o
profissional de biblioteconomia, essas competências
compreendem basicamente em:
a) divulgar a informação de qualquer forma, não importando
os procedimentos.
b) publicar e comercializar os livros.
c) responsabilidades com a preservação, tratamento e
disseminação da informação.
d) preservar e garantir a integridade da informação.
QUESTÃO 45
Quais catálogos são os que dão suporte às diferentes
atividades dos catalogadores e demais bibliotecários? Esses
catálogos são indispensáveis para o controle dos
cabeçalhos, da coleção e dos catálogos externos, permitindo
a continuidade e a padronização do trabalho, mesmo que
haja mudança dos responsáveis:
a) Catálogos dicionários.
b) Catálogos internos.
c) Catálogos sistemáticos.
d) Catálogos de assunto.
QUESTÃO 46
Qual é o sistema de classificação alfanumérico, publicado
pelo Ministry of Defence da Grã-Bretanha, muito importante
e muito utilizado em bibliotecas estrangeiras para organizar
material cartográfico?
a) Manual of Map Library
b) European Article Numbering
c) KWIC
d) Map Sources Today

b) On-line Computer Library Center.
c) Centre Bibliographique National.
d) Bibliographique Services Division.
QUESTÃO 48
A coleção de referência é composta por obras de
consulta tais como:
a) livros, anuários, enciclopédias e guias.
b) dicionários, enciclopédias, guias, anuários e
catálogos impressos.
c) dicionários, revistas, catálogos impressos e
enciclopédias.
d) mapas, dicionários, enciclopédias, guias e anuários.
QUESTÃO 49
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta Art. 168 da lei 1090/93 - São proibidas ao
funcionário toda ação ou omissão capazes de
comprometer a dignidade e o decoro da função
pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a
eficiência do serviço ou causar dano a Administração
Pública, especialmente:
I - valer-se de sua qualidade de funcionário, para
obter proveito pessoal para si ou para outrem;
II - participar de gerência ou administração de
empresa privada, de sociedade civil, ou
exercer
comércio,
e,
nessa
qualidade,
transacionar com o Município;
III - proceder de forma desidiosa;
IV - compelir ou aliciar outro funcionário no sentido
de filiação a associação profissional ou sindical,
ou a
partido político;
a) I e II apenas estão corretas
b) I, II e IV apenas estão corretas
c) I, II, III apenas estão corretas
d) I, II, III e IV estão corretas
QUESTÃO 50
Assinale a alternativa Incorreta quanto ao art. 167 da
lei 1090/93, dos deveres do funcionário público:
a) manter cooperação e solidariedade com relação
aos companheiros de trabalho;
b) manter conduta compatível com a moralidade
administrativa;
c) apresentar com ilegalidade ou abuso de poder
d) zelar pela economia e conservação do material que
lhe for confiado;

QUESTÃO 47
“A tecnologia da informação, que possibilita a interligação
eletrônica dos acervos de bibliotecas e serviços
bibliográficos em rede mundial, apresenta uma nova
perspectiva para o Controle Bibliográfico Universal”. Um
exemplo de empreendimento nesse sentido é o:
a) Programa de Comutação Bibliográfica .
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