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CONHECIMENTOS BÁSICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02.

FIM DA HEGEMONIA?
Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada
com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio!
Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol.
Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa.
Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.
Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos
deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava
fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso!
(Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem
como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança
absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação
mais próxima com aquilo que o título expressa é:
A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada
com os atacantes chilenos.”
B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.”
C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”
D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.”
02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:
1- Em: “Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros
anos deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não
precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em
negrito são elementos coesivos que indicam progressão seqüencial.
2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua)
falta de gol.”, o pronome possessivo entre parênteses foi um recurso usado pelo autor para
evitar ambigüidade.
3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas
ocorrências, é pronome relativo.
4- Em: “Bem, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem
nesse contexto, funcionaria como antônimo de “mal” em “Menos mal é que ...”.
O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 4, apenas.
C) 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04.

NAVEGAR É PRECISO ...
...
“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o
sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes,
inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer
obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram
ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles.
Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer
novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram
tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos
tempos?
Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era
permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do
Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso!
(Sueli Oliveira http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html. Adaptado )

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:
A) Em: “... fazendo-os enfrentar feras...”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra
“tempos”.
B) Em: “... o que mais estimulou a conquistas.” e “... seria mais simples ...” as duas ocorrências
do advérbio “mais” – intensificando “estimulou” e “simples” – comprovam que advérbios
podem modificar tanto verbos como adjetivos.
C) Em: “Havia grandes, inúmeras dificuldades.” o verbo haver, por ter sentido de existir, também
poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita
culta do português.
D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade
que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e
tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.
04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem:
1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos...” indica que ela constitui restrição a “todos os homens destemidos ...”.
2- O emprego de cada em lugar da palavra sublinhada em: “...todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos...” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”,
mas exigiria ajustes de concordância na oração.
3- Em: “Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?”, por se tratar
de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa.
4- Textualmente, em: “Não obstante, isso não foi impedimento...” a expressão em destaque
estabelece uma relação de conseqüência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada
como causa.
O correto está em:
A) 1, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 2, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05

CAMINHAR É PRECISO
Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga
da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os
atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle
da pressão sangüínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma
doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de
pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das
caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais
fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais
uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para
abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas.
(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado)

05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes:
1- Ao dar o título “Caminhar é preciso” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg
remete também ao poema Navegar é preciso, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da
intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as
idéias de necessidade e perseverança.
2- O gerúndio em “Buscando reforçar a temática ...” inicia uma oração subordinada que mantém
com a principal do período um nexo de circunstância causal.
3- A idéia terminativa da ação destacada em “... em defesa das caminhadas está integrada a uma
observação simples...”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia nãoterminativa do presente destacada em “... uma boa alternativa, integrada absolutamente ...” ,
que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.
4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se
substituir a construção verbal “Está sugerida ...” por Sugere-se.
5- As palavras “indicada”, “influência” e “inobservância” apresentam o mesmo prefixo, apesar de
pertencerem a classes gramaticais diferentes.
O correto está em:
A) 1, 2, 3, 4 e 5.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 3, 4 e 5, apenas.
D) 1 e 2, apenas.
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06. De acordo com o Art. 199 da Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é livre à iniciativa
privada. Acerca da participação das instituições privadas no Sistema Único de Saúde (SUS) é
correto afirmar:
1- As instituições privadas podem participar do SUS de forma complementar.
2- A participação do setor privado se dá mediante contrato de direito público ou convênio.
3- As entidades filantrópicas e as entidades com fins lucrativos participam da rede conveniada do
SUS de forma preferencial.
4- A integração do setor privado à rede pública de saúde deve se dar na mesma lógica do SUS.
Está correto o que se afirma somente em:
A) 2 e 3.
B) 1, 3 e 4.
C) 3 e 4.
D) 1, 2 e 4.
07. A Política de Saúde no Brasil é definida pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990), como direito:
A) de caráter contributivo, baseado no mérito.
B) fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.
C) baseado na seleção socioeconômica, de acordo com os critérios de elegibilidade do SUS.
D) não-contributivo, destinado à população excluída do acesso aos planos privados de saúde.
08. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do
Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso:
A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS.
B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do
SUS.
C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da
saúde.
D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável
legal pela criança ou adolescente.
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09. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de
regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de
maior eqüidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto
afirmar:
1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de
regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos
objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da
população.
2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de
territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município.
3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em
qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre
gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de
cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
Apenas está correto o que se afirma em:
A) 1, 2 e 3.
B) 1, 2 e 4.
C) 2, 3 e 4.
D) 1, 3 e 4.
10. De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é
assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesse sentido, é correto afirmar:
A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às
necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso
com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover.
C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for
reputado mais favorável.
D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de:
atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins
lucrativos.
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11. Em relação ao “provimento” dos Cargos Públicos a Lei nº 5.810/94 estabelece que:
I- Os cargos de “caráter efetivo” são providos por concurso público, obrigatoriamente de
“provas” e de “títulos”.
II- As “funções gratificadas” podem ser exercidas por “servidores efetivos” ou por “servidores
temporários”.
III- Havendo empate entre candidatos no concurso público para provimento de cargos efetivos terá
preferência, na ordem de classificação, aquele já pertencente ao serviço público e, na
persistência de empate, aquele que contar maior tempo de serviço público ao Estado.
IV- Nos concursos públicos, as “provas de títulos” terão sempre caráter meramente classificatório.
V- É vedada a inscrição, em Concurso Público, de candidatos maiores de sessenta (60) anos.
O correto está em:
A) I, III e IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I, II e V, apenas.
D) III e IV, apenas.
12. Na forma como disposto na Lei nº 5.810/94, são espécies de “movimentação” de Servidores
Públicos no âmbito da Administração:
A) Promoção, Reintegração e Transferência.
B) Reintegração, Transferência e Remoção.
C) Transferência, Remoção e Redistribuição.
D) Promoção, Remoção e Reintegração.
13. A Lei 5.810/94 assegura aos Servidores Públicos o direito à percepção de “adicionais” e
“gratificações” que compõem a remuneração pelo exercício do cargo efetivo. São considerados
“adicionais” pelo (a):
I- prestação de serviço extraordinário, a título de representação e pela participação em órgão
colegiado.
II- exercício de trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas.
III- participação em comissão ou grupo especial de trabalho, pela escolaridade e pela docência em
atividade de treinamento.
IV- elaboração de trabalho técnico, científico ou de utilidade pública para o serviço público, pelo
regime especial de trabalho e pela produtividade.
V- exercício de cargo em comissão ou função gratificada e por tempo de serviço.
Estão corretos somente:
A) I, II e III.
B) II e V.
C) I e IV.
D) III, IV e V.
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14. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a Lei 5.810/94 estabelece que o
Servidor Público:
I- será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual.
II- para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função
pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público.
III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo
político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver
compatibilidade de horário dos exercícios.
IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso
não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração.
V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou
função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política.
Estão corretos somente:
A) I, II e IV.
B) I, III e V.
C) II, III e IV.
D) III, IV e V.
15. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular:
I- dois cargos privativos de médico com um de magistério superior.
II- um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio.
III- dois cargos de magistério de qualquer nível.
IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico.
V- dois cargos privativos de médico.
Estão corretos somente:
A) I, II e IV.
B) II, IV e V.
C) I, II e III.
D) III, IV e V.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Numa tese de Doutorado, o aluno citou dois autores que apresentavam coincidência de sobrenome
e da letra inicial do prenome. Nesse caso, segundo a NBR 10520, a citação correta é:
A) (COSTA, B., 2005a).
(COSTA, B., 2005b).
B) (COSTA, Breno, 2005).
(COSTA, Bruno, 2005).
C) (Costa, B., 2005).
(Costa, B., 2005).
D) (Costa, Breno, 2005a).
(Costa, Bruno, 2005b).
17. Na avaliação de periódicos para renovação, assinatura ou cancelamento, um dos critérios a se
observar é o seu fator de impacto, que diz respeito à (ao):
A) número de empréstimos dos fascículos relacionado ao custo do periódico.
B) número de citações do periódico relacionado ao custo do mesmo.
C) número de citações recebidas pelo periódico relacionado ao número de artigos publicados por
esse periódico.
D) opinião de pesquisadores com interesse no periódico.
18. De acordo com a AACR-2, o cabeçalho correto para Fundação Santa Casa de Misericórdia do
Pará, é:
A) Pará. Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.
B) Belém. (PA) Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.
C) Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Belém (PA).
D) Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.
19. Segundo a NBR 14724 da ABNT, são elementos pós-textuais:
A)
B)
C)
D)

referências, apêndices e glossário.
epígrafe, anexos e lista de figuras.
epígrafe, lista de símbolos e referências.
apêndices, anexos e lista de símbolos.

20. Pela CDD, um “boletim de saúde” deve ser classificado em:
A)
B)
C)
D)

591.05.
630.5.
378.005.
614.05.
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21. Na CDU, o sinal usado na formação de um número composto, que fixa a ordem pelo assunto
considerado principal e indica que não é necessária a inversão dos elementos do número composto,
é:
A)
B)
C)
D)

[] (colchetes).
: : (dois pontos duplos).
/ (barra inclinada).
: dois pontos).

22. Um serviço de referência eficiente é aquele que antecipa a informação ao usuário. O primeiro
passo nessa direção é a:
A)
B)
C)
D)

atualização de bibliografias especializadas.
disseminação seletiva da informação.
seleção temática dos documentos.
avaliação periódica do acervo.

23. O Serviço de Alerta tem como função:
A)
B)
C)
D)

manter o usuário atualizado com a literatura corrente.
relacionar os termos da mesma categoria hierárquica.
auxiliar o usuário no sistema adotado na Biblioteca.
codificar as informações recentes.

24. Pode influenciar de maneira negativa, na recuperação de informações:
A)
B)
C)
D)

escolha de fonte de informação mais qualificada para atendimento às perguntas.
incidência de erros ortográficos em bases de dados.
critérios de seleção nos termos de busca.
agregação de valor nas buscas realizadas pelos usuários.

25. O dialog é um banco de dados de:
A) Anais de congressos.
B) citações.
C) patentes
D) dissertações e teses.
26. Indexação exaustiva de um documento significa:
A) utilizar os tópicos mais específicos sobre o documento.
B) empregar uma quantidade menor de termos, a fim de abranger o conteúdo
temático principal do documento.
C) utilizar os tópicos mais genéricos sobre o documento.
D) empregar os termos em número suficiente para abranger o conteúdo temático do documento de
modo bastante completo.
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27. Dentre as alternativas abaixo, aquela que corresponde a um campo e/ou subcampo de dados
repetitivo é:
A)
B)
C)
D)

entrada principal-autor pessoal.
complemento do título principal.
local da publicação.
título principal.

28. No formato padronizado para registros bibliográficos (MARC), qual o campo correspondente
quando a entrada principal é um evento.
A)
B)
C)
D)

111.
100.
110.
130.

29. Data aproximada segundo a NBR 6023, deve-se indicar:
A) [2006].
B) [2006?].
C) [2006 ou 2007].
D) [ca. 2007].
30. Uma biblioteca da área de saúde encaminha, em espaços de tempo determinados, mensagens com
os últimos materiais recebidos. Mantém também um mural com noticias de eventos. Esse tipo de
serviço é denominado:
A)
B)
C)
D)

Marketing bibliotecário.
Alerta.
Clipping.
Mensagem bibliográfica.

31. O tesauro de documentação, como uma linguagem de representação da memória documentária,
apresenta duas grandes características:
A)
B)
C)
D)

os conceitos (termos) e as relações entre eles.
os processos e produtos.
os índices e resumos.
os índices e descritores.

32. O Sistema da Classificação Decimal de Dewey (CDD) permite opção de uma classificação
detalhada ou ampla. A decisão de aplicar uma ou outra deve estar baseada nos seguintes aspectos:
A)
B)
C)
D)

Edição utilizada, tamanho da coleção.
Tamanho da coleção, necessidade do usuário.
Necessidade do usuário, importância do assunto.
Classe do assunto, edição utilizada.

.
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33. O BIREME – Centro Latino Americano e do Caribe em Ciências da Saúde, possui várias bases de
dados. Qual das abaixo citadas é constituída do acervo da Biblioteca da Organização Panamericana
da Saúde?
A)
B)
C)
D)

REPIDISCA
PAHO.
LILACS.
ADOLEC.

34. A base de dados Biomedical Reference Collection, é uma base de dados na área de saúde,
pertencente a (ao):
A)
B)
C)
D)

IBICT.
OPAS.
EBSCO.
BIREME.

35. A função administrativa, direcionada a uma unidade de informação, de gerir a entidade à medida
que se executam os planos, procurando convertê-los em resultados, é denominada:
A)
B)
C)
D)

tomada de decisão.
organização.
direção.
controle.

36. Assinale a opção que apresenta uma imprenta, conforme as normas da AACR2.
A)
B)
C)
D)

São Paulo: [s.n.], 2007.
São [Paulo], Companhia das Letras, 2007.
(Coleção primeiros passos; 5).
270 p. : il.; 22 cm.

37. O COMUT – Programa de Comutação Bibliográfica, é um esforço conjunto, do:
A)
B)
C)
D)

IBICT, FINEP, CAPES e SESU.
IBICT, MEC e MINC.
CAPES, CNPq e Biblioteca Nacional.
FINEP, MEC e CAPES.

38. A Resolução 327/86, de 20 de agosto de 1986, do Conselho Federal de Biblioteconomia, aprova o
código de ética profissional do bibliotecário. De acordo com o Art. 2°, da Seção II, os deveres
desse profissional compreendem, além do exercício de suas atividades:
A) observar os ditames da ciência e da técnica, servindo ao poder público, à iniciativa privada e à
sociedade em geral.
B) dominar, de modo competente, as tecnologias para o exercício da profissão de bibliotecário.
C) servir ao poder público, à iniciativa privada , considerando os usuários reais.
D) voltar suas atividades para o atendimento às necessidades Públicas.
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39. O conjunto de documentos destinado a esclarecer ou provar determinado assunto, ou fato, é
denominado:
A)
B)
C)
D)

Norma inferior.
Ato normativo.
Documentação.
Arquivo.

40. São bases de dados na área de saúde:
A) PRODASEN, LIS e STF.
B) LILACS, ADOLEC e LEYES.
C) REBAP, TRF e ERIC.
D) LISA, STJ e NOW-RAW.
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