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INSTRUÇÕES

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Confira, abaixo, seu número de protocolo e nome. Assine no local indicado.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo
permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

Português

4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha com cinco alternativas cada
uma, sempre na seqüência a, b, c, d, e, das quais somente uma é correta.

5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso
corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao
Aplicador de Prova.

6. Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto em cada questão,
preenchendo o círculo correspondente, à caneta, com tinta azul-escura ou preta.

Legislação

7. No cartão-resposta, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma
questão, rasuras e o preenchimento além dos limites do círculo destinado para
cada marcação poderão anular a questão.

8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento.
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos,
bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não,
inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do
candidato deste Concurso.

Conhecimentos
Específicos

10. Ao concluir as provas, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de
Prova. Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de provas e o
cartão-resposta, devidamente assinados.

11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta
prova.
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS
TURMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Os terríveis simplificadores
Creio que foi o historiador Jacob Burckardt que disse, no final do século 19, que o século seguinte seria o dos
“terríveis simplificadores”. A profecia de Burckardt se realizou. Os dois principais simplificadores do século 20
chamaram-se Adolf Hitler e Josef Stálin. Ambos simplificaram a história, reduzindo-a a um confronto maniqueísta entre
o bem e o mal, e o resultado foi a produção em massa de seres humanos radicalmente simplificados, convertidos em
cinzas e ossadas.
Os simplificadores não desapareceram no século 21. Como no passado, eles operam por meio do que
poderíamos chamar de a distorção holística, a tendência a ver o todo como um conjunto indiferenciado, sem perceber
que qualquer totalidade é tensa, que qualquer harmonia é aparente, que todo conjunto é fraturado por forças
contraditórias. É preciso opor a esses simplificadores o que o filósofo francês Edgar Morin chama de “pensamento
complexo”, que tem entre suas características a de evitar a formação dos falsos universais, das generalizações
espúrias.
Os simplificadores de hoje atuam em várias frentes, entre as quais duas são especialmente importantes: a
relação com os Estados Unidos e a relação com Israel. Na primeira frente, a distorção holística tem como foco uma
totalidade abstrata chamada “Estados Unidos”. Com isso, os simplificadores se esquecem de que essa totalidade é
composta de governo e sociedade, de que essas duas esferas muitas vezes se opõem e de que a sociedade é altamente
diferenciada, não podendo ser julgada como um todo nem positiva nem negativamente.
Os simplificadores não se inquietam com essas diferenciações: para eles só existe um conjunto homogêneo,
que eles chamam de “os americanos”, representado por um presidente chamado George W. Bush. Essa identificação
governo-país vale tanto para os que atacam Bush quanto para os que o defendem. (...) A posição anti-Bush passa a ser
uma posição anti-americana. Com isso, perdem-se de vista as clivagens internas dentro da sociedade americana, que
inclui os que fizeram e apoiaram a guerra contra o Iraque, mas também uma porcentagem crescente dos que se opõem à
ocupação daquele país. (...)
(ROUANET, Sérgio Paulo. Folha de S. Paulo. Mais! 04 jan. 2004.)

01 - Segundo o texto, é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

O filósofo francês Edgar Morin contrapõe-se ao “pensamento complexo”.
A distorção holística caracteriza-se pela percepção de que qualquer totalidade é tensa e qualquer harmonia aparente.
Os simplificadores assumem uma interpretação do mundo que Rouanet chama de distorção holística.
A distorção holística é uma forma de interpretação do mundo tipicamente anti-americana.
Os simplificadores opõem-se a uma divisão maniqueísta do mundo entre o bem e o mal.

02 - “Os simplificadores de hoje atuam em várias frentes, entre as quais duas são especialmente importantes: a relação com os
Estados Unidos e a relação com Israel.”
A frase acima foi reescrita corretamente na alternativa:
a) Os simplificadores de hoje atuam em várias frentes, onde duas são especialmente importantes: a relação com os
Unidos e a relação com Israel.
b) Os simplificadores de hoje atuam em várias frentes, cujas duas são especialmente importantes: a relação com os
Unidos e a relação com Israel.
c) Os simplificadores de hoje atuam em várias frentes, que duas são especialmente importantes: a relação com os
Unidos e a relação com Israel.
d) Os simplificadores de hoje atuam em várias frentes, duas das quais são especialmente importantes: a relação
Estados Unidos e a relação com Israel.
e) Os simplificadores de hoje atuam em várias frentes, ambas as quais são especialmente importantes: a relação
Estados Unidos e a relação com Israel.

Estados
Estados
Estados
com os
com os

03 - Observe as expressões a seguir, usadas no texto: generalizações espúrias; conjunto indiferenciado; confronto
maniqueísta. As palavras grifadas podem ser respectivamente substituídas, mantendo seu significado, por:
a)
b)
c)
d)
e)

generalizações ilegítimas; conjunto homogêneo; embate maniqueísta.
generalizações adulteradas; conjunto indivisível; resolução maniqueísta.
generalizações falsas; conjunto globalizado; disputa maniqueísta.
generalizações estranhas; conjunto imparcial; hierarquia maniqueísta.
generalizações controversas; conjunto incompreensível; antagonismo maniqueísta.

04 - Indique a alternativa em que a concordância está correta segundo as normas do português escrito.
a) Houveram alguns atos violentos dos manifestantes, rapidamente controlados pelos policiais.
b) Nos cinco ensaios que compõe o livro, o autor analisa as transformações recentes da política americana.
c) A necessidade de políticas públicas que priorize a população até seis anos de idade torna-se evidente quando se examinam
os indicadores sociais.
d) A distribuição do material e a disseminação de seu conteúdo terão o apoio de agentes comunitários de saúde.
e) Foi identificado, depois de muitas investigações, os responsáveis pela divulgação dos boatos na imprensa.

05 - Nas propostas abaixo, as informações da oração 2 foram encaixadas na oração 1, de modo a formar um único período
sem repetições.
I – 1. Os simplificadores não desapareceram do século 21.
2. O século 21 parecia estar livre deles.
Os simplificadores não desapareceram do século 21, que parecia estar livre deles.
II – 1. O pensamento complexo é uma resposta aos simplificadores.
2. Uma das características do pensamento complexo é evitar a formação de falsos universais.
O pensamento complexo, que uma das características dele é evitar a formação de falsos universais, é uma
resposta aos simplificadores.
III – 1. Os simplificadores não se inquietam com as diferenciações.
2. O historiador Burckardt se referiu aos simplificadores.
Os simplificadores, os quais o historiador Burckardt se referiu, não se inquietam com as diferenciações.
Em que proposta(s) a intercalação foi feita de acordo com as normas da língua culta?
a)
b)
c)
d)
e)

Somente na I.
Somente na II.
Somente na III.
Na I e II somente.
Na II e III somente.

LEGISLAÇÃO
06 - Acerca da organização dos poderes da República, considere as afirmativas abaixo.
I.
II.
III.
IV.
V.

O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse no Palácio do Planalto, prestando o compromisso de
manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a
união, a integridade e a independência do Brasil.
O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do
país por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.
O mandato do Presidente da República é de cinco anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da
sua eleição.
O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.
A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

07 - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos as seguintes condições, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

a soberania.
a cidadania.
a eficiência da máquina administrativa.
a dignidade da pessoa humana.
o pluralismo político.

08 - Numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.
5.

Licença por motivo de afastamento do cônjuge
Licença para tratar de interesses particulares
Licença por motivo de doença em pessoa da família
Licença para capacitação
Afastamento para estudo ou missão no exterior

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

até 90 (noventa) dias
até 3 (três) anos
por até 3 (três) meses
prazo indeterminado
até 4 (quatro) anos

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2, 3, 5, 4
2, 1, 5, 4, 3
3, 2, 4, 1, 5
5, 2, 4, 3, 1
4, 5, 2, 3, 1

09 - Servidor Público ocupante do cargo de médico é demitido após responder a processo administrativo disciplinar no qual
não se caracterizou ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo que, durante o
processo, as providências protelatórias restaram indeferidas pela comissão processante. Diante dessa situação, é
correto afirmar:
a) É nulo o processo disciplinar.
b) Caracterizando-se o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar
em nulidade do processo administrativo disciplinar.
c) Há ilegalidade flagrante em ato indeferitório de produção de provas, mesmo quando são eminentemente protelatórias.
d) No processo administrativo, o acusado tem o direito à produção de todas as provas, até mesmo aquelas obtidas por meios
ilícitos, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
e) Uma vez publicada a decisão administrativa impondo a aplicação da pena de demissão do acusado, resulta prejudicada
qualquer possibilidade de propositura de recurso invocando a nulidade do processo na esfera administrativa.
10 - Considere as afirmativas abaixo, relativas ao servidor público.
I. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira.
II. O concurso público terá a validade máxima de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, pelo prazo de um
ano.
III. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, desde que não tenha completado 70 (setenta) anos de
idade.
IV. Ao servidor em estágio probatório não poderão ser concedidas licenças ou afastamentos.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11 - Determine a entrada correta para a obra:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Normas para Apresentação de Documentos Científicos, 1
LIVROS
Editora UFPR
CURITIBA, 2000
a) Considerando que a Universidade Federal do Paraná é uma entidade mantida pelo Governo, de acordo com o AACR2, regra
24.17, a entrada correta para a obra acima é: Brasil. Universidade Federal do Paraná. Sistema de Bibliotecas.
b) Considerando que a Universidade Federal do Paraná é conhecida pela sua sigla, de acordo com o AACR2, regra 24.17, a
entrada correta para a obra acima é: UFPR. Sistema de Bibliotecas.
c) De acordo com o AACR2, regra 24.17 – regra geral para entidades governamentais –, a entrada deve ser pelo seu próprio
nome, ou seja, a entrada correta para a obra acima é: Universidade Federal do Paraná.
d) De acordo com o AACR2, regra 24.13 – entidades subordinadas e relacionadas com entrada subordinada –, a entidade
responsável pela autoria é o Sistema de Bibliotecas e a subordinação é dispensável; portanto, a entrada correta para a obra
acima é: Sistema de Bibliotecas.
e) De acordo com o AACR2, regra 24.13 – entidades subordinadas e relacionadas com entrada subordinada –, a entidade
responsável pela autoria é o Sistema de Bibliotecas e a subordinação é indispensável; portanto, a entrada correta é:
Universidade Federal do Paraná. Sistema de Bibliotecas.
12 - De acordo com o AACR2, para obras com autoria pessoal conhecida, obras com autoria pessoal desconhecida e obras
com responsabilidade compartilhada, considere as seguintes regras a serem observadas:
I.

Fazer a entrada de uma obra de uma ou mais pessoas sob o cabeçalho estabelecido para o autor pessoal, para o
autor pessoal principal ou para o autor pessoal mais provável.
II. Em alguns casos de autoria compartilhada e de autoria mista, fazer a entrada sob o cabeçalho estabelecido para a
pessoa mencionada em primeiro lugar.
III. Em alguns casos de autoria compartilhada e de autoria mista, fazer a entrada sob o cabeçalho estabelecido para
todas as pessoas mencionadas.
IV. Se uma obra for de autoria desconhecida ou incerta, fazer a entrada pelo título.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

13 - Com relação à entrada para um documento que contenha discursos do presidente dos Estados Unidos Dwight David
Eisenhower, de 1953-1961, assinale a alternativa correta.
a) Considerando que se trata de um chefe de estado, deve-se seguir a regra específica 24.20B do AACR2 e adotar a seguinte
entrada: Eisenhower, Dwight David. (Presidente).
b) De acordo com o AACR2, o fato de um autor ser presidente é irrelevante, e a entrada deve seguir a regra de autoria pessoal:
Eisenhower, Dwight David.
c) O mais importante a considerar, de acordo com a regra 24.20B do AACR2, é o país, o título do cargo, os anos inclusivos de
gestão e o nome completo da pessoa, na seguinte ordem: Estados Unidos. Presidente (1953-1961: Eisenhower, Dwight
David).
d) O mais importante a considerar, de acordo com a regra 24.20B do AACR2, é o país, o título do cargo, os anos inclusivos de
gestão e o nome da pessoa de forma abreviada, na seguinte ordem: Estados Unidos. Presidente (1953-1961: Eisenhower).
e) O mais importante a considerar, de acordo com a regra 24.20B do AACR2, é o país, o título do cargo, os anos inclusivos de
gestão e o nome da pessoa de forma abreviada, na seguinte ordem: Estados Unidos (1953-1961: Presidente Eisenhower).
14 - De acordo com o AACR2, para obra cuja autoria é de uma entidade ou evento, considere as seguintes regras a serem
observadas:
I.

Faça a entrada de uma entidade diretamente pelo nome que predominantemente a identifica, exceto quando outras
regras estipularem sua entrada pelo nome de uma entidade superior ou entidade relacionada, ou pelo nome de um
governo.
II. Evite fazer remissivas de outras formas do nome.
III. Omita do nome do evento palavras que indiquem seu número, freqüência ou ano de convocação.
IV. Acrescente ao cabeçalho do evento o número do evento, o ano e o lugar onde foi realizado.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

15 - Identifique os tesauros numerando a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.
1 - Bibliodata
2 - Library of Congress
3 - BIREME
4 - INEP
5 - IBICT

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

DeCS
CBASS
Spines
Subject Headings
BRASED

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

4, 2, 5, 1, 3
3, 5, 1, 2, 4
3, 1, 5, 2, 4
5, 1, 3, 4, 2
3, 2, 5, 4, 1

16 - Os termos que constituem o vocabulário de uma linguagem controlada são de dois tipos: termos derivados e termos
atribuídos. Termos derivados podem ser:
a)
b)
c)
d)
e)

descritores.
palavras-chave.
cabeçalhos de assunto.
CDD ou CDU.
palavras do título e/ou resumo.

17 - Qual é a formulação correta para se montar a estratégia de busca referente ao tema transmissão de AIDS(AI) no
Brasil(BR) em pacientes submetidos a diálise(DI) ou via bancos de sangue(BS)?
a)
b)
c)
d)
e)

AI and BR and DI and BS
(AI and BR and DI) or BS
AI and BR and (DI or BS)
(AI and BR) not (DI or BS)
AI or BR or DI or BS

18 - A Classificação Decimal Universal (CDU) utiliza sinais gráficos com a finalidade de possibilitar melhor representação
dos assuntos. Qual é a notação correta do tema Estatística em bibliotecas?
a)
b)
c)
d)
e)

O sinal de mais (+), porque possibilita a representação de dois conceitos não consecutivos.
Apenas as tabelas principais, porque cobrem o tema dispensando o uso de sinal.
A barra oblíqua (/), porque é mais adequada para representar dois conceitos consecutivos.
Os dois pontos (:), porque existe relação entre os dois conceitos.
O asterisco (*), porque indica símbolos criados localmente.

19 - A Classificação Decimal de Dewey (CDD) possuía inicialmente uma única tabela auxiliar, e a partir da sua 18 a edição, o
sistema passou a usar sete tabelas auxiliares. Em relação ao tema, considere as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

A tabela auxiliar de línguas é aplicável a qualquer classe das tabelas principais.
A tabela Subdivisões para Literaturas Individuais serve para subdividir a classe 400 (línguas).
A tabela Subdivisões Standard, anteriormente tabela de subdivisão de forma, inicia sempre por zero.
A tabela Pessoas só pode ser utilizada quando e onde o sistema determina.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

20 - Sobre o ISBN e o ISSN, considerados importantes mecanismos para o Controle Bibliográfico Universal, considere as
seguintes afirmativas:
I.

O ISBN – International Standard Book Number – é um sistema internacional padronizado que identifica
numericamente os livros segundo o título, o autor, o país e a editora, individualizando-os inclusive por edição.
II. A agência brasileira com a função de atribuir o número de identificação aos livros editados no país é o IBICT.
III. O ISSN – International Standard Serial Number – identifica o título de uma publicação seriada em circulação, futuras
(pré-publicações) e encerradas, em qualquer idioma ou suporte físico utilizado.
IV. A agência brasileira com a função de atribuir o número de identificação às publicações seriadas editadas no país é a
Biblioteca Nacional.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

21 - A FGV é responsável pela coordenação da Rede Bibliodata, que por sua vez mantém o Catálogo Coletivo da Rede, e o
IBICT é responsável pela coordenação do Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN). Sobre a finalidade
dos Catálogos Coletivos, considere as seguintes afirmativas:
I.

Visam otimizar os recursos disponíveis nas unidades de informação que participam de sua rede e a melhorar os
serviços para o usuário final.
II. Visam difundir os acervos bibliográficos do país e do exterior.
III. Visam difundir os recursos humanos e informacionais das instituições participantes.
IV. Visam o compartilhamento dos acervos, dos produtos e equipamentos das instituições participantes.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente a afirmativa II é verdadeira.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

22 - Considere as seguintes afirmativas sobre a Rede Bibliodata:
I. É uma experiência nacional pioneira na criação de uma rede de catalogação cooperativa.
II. É uma rede nacional pública de catalogação cooperativa, com participação gratuita e com mais de 50 instituições
participantes.
III. Tem como objetivo geral desenvolver e manter o catálogo coletivo da rede, desenvolver metodologias e
instrumentos para a catalogação cooperativa, gerando subsídios para o compartilhamento de serviços e recursos
entre as instituições participantes.
IV. Visa a difusão dos acervos bibliográficos do país, o aperfeiçoamento dos serviços de documentação e informação
das instituições participantes e o compartilhamento dos recursos empregados.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente a afirmativa II é verdadeira.
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Somente a afirmativa III é verdadeira.
Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

23 - A Catalogação na Publicação, conhecida anteriormente por Catalogação na Fonte, consiste na catalogação feita antes
de o livro ser publicado. Sobre suas finalidades, considere as afirmativas abaixo.
I.

Reunir, num único lugar, geralmente o verso da página de rosto, dados que aparecem esparsos na publicação,
importantes para a descrição e apreensão do campo abrangido pela mesma.
II. Auxiliar as editoras e livrarias na divulgação e comercialização de livros.
III. Auxiliar as bibliotecas na seleção e aquisição de livros, facilitando e acelerando a catalogação e, conseqüentemente,
sua divulgação entre usuários.
IV. Propiciar a uniformização da citação bibliográfica, facilitando o intercâmbio entre editores, livreiros, bibliotecários e
leitores em geral, principalmente no que concerne à comercialização de livros, inclusive pela menção do ISSN nos
dados bibliográficos.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

24 - Foi publicado em São Paulo, na LEX: coletânea de legislação e jurisprudência de 1998, v. 62, n. 3, p. 217-220, o Decreto
nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998, que dispõe sobre a desativação de unidades administrativas de órgãos da
administração direta e das autarquias do Estado e dá providências correlatas. Sobre a referência bibliográfica dessa
obra, considere as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

Não faltam dados para referenciar esse tipo de documento jurídico.
Os dados são incompletos para a referenciação de legislação.
Todos os dados acima compõem uma referência bibliográfica de legislação.
Esses dados servem para referenciar qualquer tipo de documento jurídico.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

25 - De acordo com a NBR 6023/2002, NÃO é considerado documento iconográfico:
a)
b)
c)
d)
e)

Fotografia aérea.
Partitura.
Material estereográfico.
Gravura.
Diapositivo.

26 - De acordo com a NBR 6028/2003, o que deve ser ressaltado na apresentação de um resumo?
a)
b)
c)
d)
e)

Introdução, objetivo, método e conclusões.
Introdução, objetivo, método e resultados.
Objetivo, método e conclusões.
Objetivo, método, resultados e conclusões.
Introdução, objetivo, método, resultados e conclusões.

27 - Considere o texto a seguir:
A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional ou regional sem a necessidade de deixar seu
local de origem. Tipos comuns de teleconferência incluem o uso da televisão, telefone e computador. Através de áudioconferência, utilizando a companhia local de telefone, um sinal de áudio pode ser emitido em um salão de qualquer
dimensão. (NICHOL, 1993, p. 181).
Qual a condição para a apresentação desse texto como citação?
a)
b)
c)
d)
e)

Recuo de 8 cm, letra menor que do texto, sem uso de aspas.
Sem recuo, tipo de letra menor que do texto, uso de aspas.
Recuo de 4 cm, tipo de letra menor que do texto, sem uso de aspas.
Sem recuo, tipo de letra igual ao do texto, sem uso de aspas.
Sem recuo, tipo de letra igual ao do texto, com uso de aspas.

28 - De acordo com a NBR 14724/2000, os elementos obrigatórios de uma tese, dissertação ou trabalho acadêmico devem
apresentar a seguinte estrutura:
a) Capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo na língua vernácula, resumo em língua estrangeira, sumário, introdução,
desenvolvimento, conclusão, referências.
b) Capa, lombada, folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória(s), agradecimento(s), epígrafe, resumo na língua
vernácula, resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos,
sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, glossário, apêndice(s), anexo(s), índice(s).
c) Lombada, errata, dedicatória(s), agradecimento(s), epígrafe, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e
siglas, lista de símbolos, introdução, desenvolvimento, conclusão, glossário, apêndice(s), anexo(s), índice(s).
d) Capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, sumário, introdução,
desenvolvimento, conclusão, referências, anexo(s).
e) Capa, folha de rosto, agradecimentos, lista de ilustrações, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências,
anexo(s).
29 - O Serviço de Referência e Informação (SRI) pode ser definido em cinco linhas que representam sinteticamente as
atuações desse setor-fim. Relacione essas cinco linhas, numerando a coluna da direita com base nas informações da
coluna da esquerda.
1 – Ação em si do SRI

( )

2 – Educação do usuário

( )

3 – Alerta e disseminação da informação
4 – Divulgação e comunicação visual
5 – Administração/supervisão do SRI

( )
( )
( )

Atenção dada desde o momento do planejamento da
biblioteca até o da prestação de informações.
Produtos/serviços programados para atualizar e divulgar
conhecimento.
Momento importante de interação humana, face-a-face.
Capacitação formal do usuário.
Guias, quadros de plantas localizadoras, representações
gráficas, folhetos etc.

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

5, 4, 3, 1, 2
1, 4, 5, 2, 3
5, 3, 1, 2, 4
3, 5, 2, 1, 4
2, 1, 4, 5, 3

30 - A American Library Association arrola 27 itens sobre as aptidões de um bibliotecário de referência. Numere a coluna da
direita com base nas informações da coluna da esquerda.
1 - Memória
2 - Imaginação
3 - Perseverança
4 - Cortesia
5 - Inteligência

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Procurar o material, a despeito dos incômodos e dificuldades.
Sugerir novas e possíveis fontes de material.
Reconhecer suas próprias limitações e saber quando pedir auxílio.
Relacionar assuntos entre si e com as fontes.
Demonstrar empatia e interesse no trato com os leitores.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

4, 1, 5, 2, 3
3, 2, 5, 1, 4
5, 4, 3, 1, 2
2, 4, 1, 3, 5
3, 5, 4, 2, 1

31 - D. Grogan, em seu livro A prática do serviço de referência, afirma que o principal instrumento de negociação do
bibliotecário de referência é o interrogatório competente, cuja finalidade é levar o usuário a falar. Para ser um ouvinte
atento é preciso:
a)
b)
c)
d)
e)

perguntar bastante e sempre.
falar o menos possível.
falar o tempo todo, deixando menos tempo para o usuário falar.
fazer bastantes perguntas, deixando o usuário confuso.
deixar claro ao usuário o seu desconhecimento do assunto.

32 – Ranganathan define o serviço de referência como "o processo de estabelecer contato entre o leitor e seus documentos
de uma maneira pessoal". Nessa definição, "seus documentos" significa:
a)
b)
c)
d)
e)

Cartão de identificação pessoal.
Todos os documentos armazenados na biblioteca.
Todos os documentos sobre o assunto solicitado.
Cada um dos documentos necessitados pelo leitor no momento.
Documentos de identificação para uso da biblioteca.

33 - Considere as seguintes afirmativas sobre treinamento de usuários, atribuídas a Nice Figueiredo na obra Metodologias
para a promoção do uso da informação:
I. A escolha do método e da melhor mídia depende da situação, do assunto, dos estudantes, dos professores.
II. O programa de treinamento deve se preocupar em prover instruções aos usuários para ajudá-los na melhor
utilização possível da biblioteca.
III. O produto final da instrução bibliográfica deve ser um estudante ciente do valor da informação e instruído sobre as
fontes na sua área específica, além de capacitado para o planejamento e execução de pesquisa bibliográfica e
científica.
IV. Os métodos mais adotados ultimamente, em bibliotecas modernas, incluem o uso do Portal Periódicos CAPES e o
uso do SciELO.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

34 - O envio de documentos no COMUT é possível via correio, fax e eletronicamente. Bibliotecas universitárias têm usado o
software Ariel, que tem como característica marcante:
a)
b)
c)
d)
e)

o emprego do protocolo Z39.50.
a utilização do formato ISO 2709.
acesso de transmissão via FTP, de estação para estação.
envio de arquivos sem compressão.
uso de computador com dedicação exclusiva, isto é, apenas com o Ariel instalado.

35 - Em resposta a e-mail encaminhado por aluno de pós-graduação solicitando fotocópia de material bibliográfico para
obtenção via COMUT, informa-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Teses e dissertações não são atendidas devido à lei de Direito Autoral.
O usuário necessita fornecer o número do CPF e dados cadastrais.
A biblioteca é posto de revenda de bônus para usuários solicitantes.
O custo do bônus é mais barato para usuários institucionais.
O acompanhamento on-line da solicitação será implantado posteriormente.

36 - Segundo a UNESCO, uma biblioteca nacional é aquela que, independentemente de outras funções, tem a
responsabilidade de produzir a bibliografia nacional. No Brasil, a bibliografia oficial é:
a)
b)
c)
d)
e)

o Boletim Bibliográfico da Biblioteca Nacional.
a Bibliografia Brasileira.
o Catálogo Brasileiro de Publicações.
o Boletim Bibliográfico Brasileiro.
a Resenha Bibliográfica.

37 - O usuário solicita auxílio na elaboração de estratégia de busca que inclui um nome comercial de determinada
substância química no Chemical Abstracts. Sobre a orientação correta para o usuário nesse caso, é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Um resultado exaustivo será obtido utilizando-se o nome comercial.
É recomendável a consulta ao índice de fórmulas, que é um dos quatro índices disponíveis.
Os resumos não estão disponíveis, apenas as referências bibliográficas.
A conceituação detalhada do termo oferecerá alta recuperação e relevância.
Patentes não são abrangidas pelo Chemical Abstracts.

38 - Suponha que a instituição em que você trabalha está assinando novas Bases de Dados On-line e deixará de assinar a
forma impressa ou em CD de algumas fontes bibliográficas. Identifique qual é a base que corresponde a cada título,
relacionando a coluna da direita com a da esquerda.
1 - Agricola
2 - CAB
3 - Georef
4 - Medline
5 - Web of Science
6 - WilsonWeb

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Bibliography of Agriculture
Bibliography and Index of Geology
Current Contents
Humanities Index
Helminthological Abstracts
Index Medicus

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

2, 3, 6, 5, 1, 4
2, 5, 6, 3, 1, 4
1, 3, 5, 6, 2, 4
1, 6, 5, 2, 3, 4
2, 3, 1, 6, 5, 4

39 - O Portal Periódicos CAPES oferece acesso aos textos completos de artigos de mais de 2400 revistas nacionais e
estrangeiras e a bases de dados com referências e resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento. Inclui
também indicações de importantes fontes de informação com acesso gratuito na Internet. Quanto ao acesso a esse
Portal em sua totalidade, considere as seguintes afirmativas:
I.

Professores, pesquisadores, alunos e funcionários de todas as instituições de ensino superior e de pesquisa em
todo o país têm acesso imediato à produção científica mundial atualizada através desse serviço oferecido pela
CAPES.
II. É livre e gratuito para todas as instituições participantes.
III. É feito a partir de qualquer terminal ligado à Internet através das instituições participantes.
IV. É feito através de senha para todas as bases de dados incluídas.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

40 - Sobre a SciELO – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica em Linha) –, considere as
seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

É o resultado de um projeto de pesquisa da CAPES, do CNPQ e da FINEP.
É uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de livros científicos brasileiros.
É uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros.
É o resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP, em parceria com a BIREME, que a partir de 2002 conta com o
apoio do CNPQ.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente a afirmativa III é verdadeira.
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

41 - O Portal da Informação da UFPR inclui inúmeras bases de dados bibliográficos de acesso público e de acesso restrito.
As bases de acesso público estão subdivididas em:
a)
b)
c)
d)
e)

bases de periódicos, bases de teses e bases de referência.
bibliotecas, editoras e livrarias.
bases referenciais, bases temáticas, bases textuais e periódicos on-line.
bases de periódicos com texto completo, índices e resumos, diretórios e banco de teses.
bases de periódicos, teses com texto completo, obras de referência e livros eletrônicos.

42 - Indique qual é a área de abrangência das seguintes bases de dados, numerando a coluna da direita com base nas
informações da coluna da esquerda.
1 - Ciências Biológicas e Agrárias
2 - Ciências Sociais e Aplicadas e Humanas
3 - Ciências Exatas e engenharias
4 - Lingüística, Letras e Artes

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

IEEE
ABI/Inform
ERIC
CAB
MLA International Bibliography

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a) 4, 1, 2, 2, 3
b) 3, 2, 2, 1, 4
c) 1, 2, 4, 3, 2
d) 2, 3, 1, 4, 1
e) 3, 4, 2, 1, 4
43 - Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda:

1 - Prossiga
2 - CAPES
3 - Projeto Gutenberg
4 - USP/UNESP/UNICAMP
5 - BIREME

(
(
(
(

)
)
)
)

( ) Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro
QUALIS
Páginas Brasileiras
Lilacs
UnibibliWeb

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

4, 5, 1, 2, 3
1, 4, 3, 5, 2
4, 1, 2, 3, 5
3, 2, 1, 5, 4
3, 1, 2, 4, 5

44 - A Library of Congress, em conjunto com outras instituições, desenvolveu uma solução para troca de registros entre
sistemas diferentes. Essa solução pode ser identificada ou representada pela seguinte característica:
a) A representação descritiva ou o conteúdo dos elementos que compõem um registro é definido por padrões internos do
formato.
b) A conversão de dados não é necessária para troca de registros entre sistemas e formatos diferentes.
c) O formato de entrada é voltado para a catalogação e existe apenas na tela do computador ou terminal.
d) Os campos não se subdividem em subcampos.
e) O padrão está dividido em 5 (cinco) formatos, dentre os quais destacam-se: dados bibliográficos (Bibliographic), dados de
autoridade (Authority) e dados da coleção (Holdings).
45 - Ao instruir um leigo quanto ao preenchimento dos campos MARC, o bibliotecário deverá informar que:
a)
b)
c)
d)
e)

as entradas principais são transcritas no campo 7XX.
os campos fixos e de controle são estruturados com indicadores e códigos de subcampos.
os campos 080 e 082 são usados respectivamente para a CDU e CDD.
o delimitador pode variar conforme a base de dados e comumente são utilizadas letras minúsculas.
a utilização de indicadores é opcional.

46 - Com relação à catalogação em MARC, numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.
1 - Acréscimo a nomes que contêm iniciais
2 - Subdivisão geral
3 - Subdivisão geográfica
4 - Datas associadas ao nome
5 - Subdivisão cronológica

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

x [650]
z [650]
y [650]
q [700]
d [700]

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

4, 1, 5, 3, 2
5, 3, 2, 1, 4
2, 3, 5, 1, 4
3, 5, 4, 2, 1
5, 2, 3, 1, 4

47 - Ainda em relação à catalogação em MARC, numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da
esquerda.
1. Entrada secundária – Entidade coletiva
2. Assunto tópico
3. Assunto – Nome pessoal
4. Assunto geográfico
5. Entrada secundária – Conferências, seminários etc.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

600
650
651
710
711

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

4, 3, 2, 5, 1
3, 2, 4, 1, 5
2, 3, 4, 1, 5
4, 2, 3, 1, 5
3, 4, 2, 5, 1

48 - "MARC para máquinas interpretarem, não para humanos lerem."
O registro não é mais do que uma tripa de números e letras (...) ou, para usar termo mais correto, uma cadeia de
caracteres (...) porém construída de acordo com uma estrutura especial. O formato em questão tem a seguinte
característica:
a)
b)
c)
d)
e)

A descrição completa prescrita pela norma ANSI.Z39.50.
O campo líder ocupa os últimos 24 caracteres, iniciando a contagem de zero.
O diretório apresenta uma série de entradas que contêm a localização e o tamanho de cada etiqueta de campo.
Cada notação, no diretório, possui uma quantidade de caracteres variáveis.
Apenas analistas e programadores têm formação para interpretá-la.

49 - Muitas aplicações e softwares utilizam o Z39.50, que é um protocolo de comunicação entre computadores desenhado
para permitir pesquisa e recuperação de informação – documentos com textos completos, dados bibliográficos,

imagens, multimeios – em redes de computadores distribuídos. Sobre esse protocolo, é importante fazer o seguinte
alerta:
a)
b)
c)
d)
e)

O uso de clientes Z39.50 não obriga a aquisição de um servidor Z39.50.
Novas versões impedem o uso de versões anteriores.
Manuais e instruções de recuperação de informação devem ser trocados entre os usuários do protocolo.
Diferentes sistemas de comunicação com diferentes sistemas operacionais inviabilizam a implementação do Z39.50.
Usuários de bases de dados não bibliográficas aguardam atualizações no protocolo para utilizá-lo.

50 - Quanto à alimentação do CCN – Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas –, considere as seguintes
afirmativas:
I.

A alimentação dos dados de coleção é efetuada por meio da cópia da base de dados da biblioteca, que pode ser
remetida por fita magnética, disquete ou via Internet, de acordo com os padrões estabelecidos pelo IBICT no manual
de operações disponível para FTP.
II. A alimentação dos dados de coleção é efetuada por meio da cópia da base de dados da biblioteca, que pode ser
remetida em papel, de acordo com os padrões estabelecidos pelo IBICT no manual de operações disponível para
FTP.
III. A alimentação é feita em formato MARC.
IV. Na alimentação, a descrição de uma coleção está estruturada em duas áreas de dados independentes. A primeira,
denominada área de estado da coleção, permite o registro de informações relativas à coleção que está sendo
informada. A segunda, denominada área de dados da coleção, destina-se à informação sobre a coleção
propriamente dita.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

