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“A sentença do STJ é uma aberração”
A deputada federal Maria do Rosário diz que a absolvição do corredor
Zequinha Barbosa, acusado de crime sexual contra menores, é um retrocesso.
(Ruth de Aquino)
No Brasil, fazer sexo com crianças e adolescentes não é crime, desde
que elas já tenham sido prostituídas e que o cliente pague um punhado de
reais. Essa é a visão do Superior Tribunal de Justiça, que absolveu no dia 17
de junho Zequinha Barbosa (campeão mundial em 1987 na corrida de 800
metros rasos) e seu ex-assessor Luiz Otávio Flores da Anunciação. Em 2003,
eles pegaram em um ponto de ônibus em Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
duas adolescentes de 12 e 13 anos. Fizeram sexo com elas no motel,
fotografaram as duas nuas e pagaram R$ 80. O STJ confirmou assim a
sentença de um tribunal de Mato Grosso do Sul de 2006. O Fundo das Nações
Unidas para Infância (UNICEF) repudiou o desfecho em nota pública na
semana passada. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul recorrerá ao
Supremo Tribunal Federal. Em entrevista a ÉPOCA, Maria do Rosário Nunes,
relatora da CPI do Congresso sobre exploração sexual infantil, afirmou que a
sentença contraria o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e a
Constituição de 1988.
Entrevista (trechos)
ÉPOCA – O que a senhora achou da decisão do STJ?
Maria do Rosário – Aviltante, porque nega a essas meninas o direito de
crescer com um mínimo de dignidade, apenas por já terem sido vítimas de
exploração sexual anterior. O que está em jogo não é a virgindade nem se eles
foram os primeiros a explorar as duas. Esse foi um caso de abuso de poder
físico e econômico de dois homens adultos sobre o corpo das meninas. A
absolvição abre um precedente perigoso: ao absolver os “clientes”, é como se
as meninas pobres e exploradas sexualmente não estivessem cobertas por
nenhuma lei, como se não fossem nem mais crianças ou adolescentes, mesmo
com menos de 14 anos. Uma sentença assim estimula o turismo sexual infantil
no Brasil.
ÉPOCA – Há quem diga que os juízes não poderiam processar Zequinha e
seu amigo por corrupção de menores porque elas já haviam sido
corrompidas antes.
Maria do Rosário – Nossa legislação mudou muito nas duas últimas décadas.
Ainda assim, o Código Penal trata o crime sexual como crime contra os
costumes e tem uma visão distorcida da vítima. Mas já está superado o
conceito de “mulher honesta” como condição para ter a proteção da lei. Isso
acabou. Para absolver esses réus, os juízes do STJ usaram a doutrina anterior
a nossa Constituição de 1988. Com isso, condenam essas meninas à
exploração institucionalizada e colocam a violência sexual sob o manto do
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segredo, tanto na vida familiar quanto social. O crime fica invisível ao olhar
acostumado da sociedade, estimulado pelas autoridades que deveriam
assegurar os direitos das vítimas.
ÉPOCA – Como avançar na lei para evitar brechas e omissões?
Maria do Rosário – Em nosso projeto parado no Senado, dizemos que toda
abordagem sexual de menores de 14 anos deve ser punida como crime.
Estamos acabando com a distinção entre estupro e atentado violento ao pudor.
No Brasil, atualmente, só existe estupro quando se consuma um ato vaginal
completo. Qualquer outro tipo de sexo – oral, anal – não seria estupro, e, por
isso, meninos não seriam vítimas. Mesmo que a pena possa ser igual nos dois
delitos, a sociedade entende o atentado ao pudor como um crime menor.
ÉPOCA – O que, a seu ver, poderia ter levado o STJ a absolver os réus?
Maria do Rosário – Não pretendo dar argumentos aos juízes e irei aos
ministros do Supremo antes de recorrer aos organismos internacionais. Mas
acho que a decisão do STJ reflete algo terrível em nossa sociedade. A maneira
dúbia com que se encaram hoje nossas crianças. Numa hora, é a criança anjo,
sem sexo, desprovida de qualquer desejo. Outra hora, é um ser diabólico e
provocador, a menina vista como ninfeta. A sociedade contemporânea tem
misturado a sexualidade de adultos e crianças. O corpo jovem tem sido
valorizado sexualmente além dos limites aceitáveis. Modelos são obrigadas a
se enquadrar num corpo esquálido e quase infantil, manequim 36. Revistas
masculinas associam a nudez de mulheres ao universo infantil, com ursinhos
de pelúcia, uniforme de colegial, quartos de adolescentes. Os juízes acabam
agindo como peça de uma engrenagem que subtrai a infância.
(Revista Época, 03/07/2009)

01. Considere as assertivas abaixo:
I. A deputada federal Maria do Rosário afirma que, para se julgar o caso em questão, é
necessário prescindir do Estatuto da Criança e do Adolescente bem como da
Constituição de 1988.
II. Evidencia-se que as opiniões do Ministério Público e do Unicef vão ao encontro da
decisão do STJ.
III. Com base no trecho “No Brasil (...) da Anunciação.” (linhas 6-10), é correto afirmar
que, de acordo com o Código Penal Brasileiro, fundamentado na Constituição de 1988,
a prática sexual com crianças e adolescentes não é crime.
Está(ão) correto(s):
A) apenas o item I
B) apenas os itens I e II
C) apenas o item II
D) nenhum dos itens
E) apenas o item III
02. Na passagem “No Brasil (...) da Anunciação.” (linhas 6-10), a autora:
I. faz uso, no primeiro período, de um conectivo (desde que) que denota ideia de
causa e pode ser substituído, sem alteração semântica, por visto que.
II. explicita a concepção da deputada federal Maria do Rosário a respeito da prática
sexual com crianças e adolescentes.
III. justifica no segundo período a afirmação feita no primeiro.
Está(ão) correto(s):
A) apenas o item I
B) apenas os itens I e III
C) apenas o item II
D) nenhum dos itens
E) apenas o item III

03. Considerando-se a informação básica de cada período do trecho “No Brasil (...) da
Anunciação.” (linhas 6-10), pode-se dizer, corretamente, que a autora parte:
A) do geral para o particular
B) do particular para o particular
C) do particular para o geral
D) de uma afirmação para uma negação
E) do geral para o geral
04. Analisando-se os fragmentos abaixo como respostas isoladas, qual deles, quanto
ao conteúdo, menos condiz com a pergunta correspondente?
A) Aviltante (linha 25)
B) A absolvição abre um precedente perigoso (...) por nenhuma lei. (linhas 29-32)
C) Estamos acabando com a distinção entre estupro e atentado violento ao pudor.
(linha 53)
D) No Brasil, atualmente, só existe estupro quando se consuma um ato vaginal
completo. (linhas 54-55)
E) Os juízes acabam agindo como peça de uma engrenagem que subtrai a infância.
(linhas 70-71)
05. Qual dos termos abaixo ocasionaria prejuízo sintático-semântico caso estivesse
ausente do texto?
A) No Brasil (linha 6)
B) (campeão mundial em 1987 na corrida de 800 metros rasos) (linhas 9-10)
C) Em 2003 (linha 10)
D) sexo (linha 12)
E) relatora da CPI do Congresso sobre exploração sexual infantil (linha 18)
06. Observe as diversas maneiras como foi reescrito o trecho “Mesmo que a pena
possa ser igual nos dois delitos...” (linhas 56-57).
I. Ainda que a pena possa ser igual nos dois delitos...
II. A despeito de a pena poder ser igual nos dois delitos...
III. Conquanto a pena possa ser igual nos dois delitos...
IV. Contanto que a pena possa ser igual nos dois delitos...
V. Apesar de a pena poder ser igual nos dois delitos...
Possui(em) o mesmo valor semântico do texto original:
A) apenas o item I
B) todos os itens
C) apenas os itens I e III
D) apenas os itens I e V
E) apenas os itens I, II, III e V
07. A vírgula foi usada corretamente para separar a oração subordinada adjetiva em
“Essa é a visão do Superior Tribunal de Justiça, que absolveu...” (linha 8). Assinale
a alternativa em que existe erro de pontuação, considerando-se presença ou ausência
de vírgula(s).
A) Os Estados Unidos da América, que ainda são a maior potência mundial, não estão
imunes a crises.
B) A Escola Agrotécnica Federal de Crato-CE, que realiza mais um concurso público,
deve expandir ainda mais suas atividades.
C) Todos os brasileiros, que praticam sexo com crianças e adolescentes, devem
receber penas mais duras.
D) Os candidatos a prefeito que cometeram crimes eleitorais devem ser cassados pelo
TSE.
E) O homem que fuma vive menos.

08. Considere os vocábulos:
I. que (linha 8)
II. que (linha 18)
III. Isso (linha 42)
IV. que (linha 51)
É correto afirmar que não possui(em) referente textual, exercendo tão-somente papel
de conectivo (mais especificamente conjunção integrante):
A) apenas os itens I e II
B) apenas os itens II e IV
C) apenas os itens II e III
D) apenas os itens I e III
E) apenas o item IV
09. O verbo absolver (parônimo de absorver) foi usado corretamente no texto com o
sinônimo de inocentar. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque também
foi usada corretamente, considerando-se o sinônimo entre parênteses.
A) É preciso nos mantermos firmes contra os mais diversos tipos de descriminação
(segregação, separação).
B) Não podemos destratar (rescindir, desfazer) o último contrato.
C) Os últimos acontecimentos ratificaram (corroboraram) nossas previsões.
D) O iminente (ilustre, excelente) mestre presidiu a reunião.
E) Não julgo você uma pessoa incipiente (ignorante).
10. Na oração “quando se consuma um ato vaginal completo” (linhas 54-55), o
verbo está anteposto ao sujeito, e a concordância foi feita corretamente, de acordo com
a gramática normativa. Assinale a alternativa em que o verbo também se antepõe ao
sujeito, e a concordância verbal segue a norma padrão.
A) Esperam-se dias melhores, mesmo com a crise econômica.
B) Devemos cada um de nós lutarmos por um mundo mais justo.
C) Precisam-se de leis mais claras e objetivas.
D) Fura-se orelhas e vende-se bijuterias.
E) Podem haver muitas reclamações durante todo o dia.
11. Assinale a opção que apresenta a frase cuja palavra em destaque pertence à
mesma classe (artigo, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, advérbio,
conjunção, preposição ou interjeição) a que pertence no texto, conforme especificações
abaixo.
A) direito (linha 25) - Façamos direito o que nos cabe.
B) físico (linha 29) - Aquele senhor é considerado um brilhante físico.
C) precedente (linha 30) - A frase precedente foi desconsiderada.
D) estupro (linha 53) - Ele deve ser acusado de estupro?
E) desejo (linha 64) - De qualquer modo, desejo esperar o julgamento do Supremo.
12. No texto as concordâncias nominal e verbal seguem a gramática normativa.
Considere as concordâncias abaixo:
I. Bastantes servidoras técnico-administrativas prestaram depoimento.
II. Precisamos de servidoras o mais honestas possível.
III. Vossa Excelência não podeis fazer uso de vossa palavra agora.
Com base na gramática normativa, existe erro de concordância:
A) somente nos itens II e III
B) somente no item III
C) somente no item I
D) em todos os itens
E) somente no item II

13. Porque (junto e sem acento) foi usado corretamente em diversas passagens do
texto. Assinale a alternativa que apresenta erro quanto ao emprego de por que, por
quê, porque ou porquê.
A) Já que você insiste, explicarei por que os acusados foram considerados inocentes.
B) Porque haverá recurso, o Supremo também julgará o caso.
C) Muitos cidadãos não compreenderam o por quê da absolvição.
D) Aquele porquê usado na decisão não convenceu a sociedade.
E) São humilhantes as situações por que muitas pessoas passam.
Texto-base 02
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“A última vez que aceitei um cargo público tive uma decepção: tudo o
que fizera, com sacrifício e empenho, foi destruído por meu sucessor, assim
que ele assumiu. No Brasil, existe essa visão primária de que o que conta não
é o interesse público mas a vaidade do sujeito que assume a direção de um
órgão qualquer. Depois dessa, prometi a mim que não caio noutra.”
(Ferreira Gullar - poeta, crítico de arte, jornalista,
escritor, dramaturgo e tradutor - http://cultura.updateordie.com
/literatura/2009/03/17/bate-papo-com-ferreira-gullar)

14. A correta ordem cronológica dos processos verbais está indicada em:
A) aceitei – tive – fizera – foi destruído – assumiu
B) aceitei – fizera – assumiu – foi destruído – tive
C) aceitei – tive – fizera – assumiu – foi destruído
D) fizera – aceitei – assumiu – foi destruído – tive
E) aceitei – assumiu – fizera – tive – foi destruído
15. Abaixo há períodos compostos por subordinação. Assinale a alternativa em que o
conectivo destacado mantém a mesma relação semântica estabelecida pela locução
conjuntiva assim que (linhas 2-3).
A) A candidata decidiu-se por fazer a prova, posto que tivesse dificuldades.
B) A turma absolvia o jovem, à medida que ele assumia os erros.
C) Apenas entrei em casa, examinei cuidadosamente os papéis.
D) A turma absolveu o jovem, visto que ele assumira os erros.
E) Uma vez que dê continuidade ao projeto, você se manterá no cargo.
16. Colocando-se no plural o termo “essa visão primária” (linha 3), a concordância
estaria de acordo com a norma padrão em:
A) Deve haver essas visões primárias...
B) Houveram essas visões primárias...
C) Pode existir essas visões primárias...
D) Estão havendo essas visões primárias...
E) Deve existir essas visões primárias...

17. O termo por meu sucessor (linha 2), exerce função sintática de:
A) objeto direto
B) agente da passiva
C) objeto indireto
D) complemento nominal
E) sujeito

18. No texto 02, o verbo prometer (linha 5) – transitivo direto e indireto – segue as
normas de regência preconizadas pelo português padrão. Assinale a alternativa em
que pelo menos um verbo apresenta a regência incorreta, levando-se em conta a
gramática normativa.
A) Os candidatos a cujas ideias aludi fizeram manifestações que implicaram
consequências graves.
B) Meu irmão, que residia à rua São José, mesmo reavendo seus bens, não perdoou
os colegas de trabalho.
C) Motorista consciente sempre obedece ao limite de velocidade.
D) Assistiremos ao novo julgamento a que o juiz que veio de Brasília procederá.
E) Custou a mim aceitar essa decisão.
19. Todas as palavras estão com a grafia correta em:
A) discussão – intinerário – dedetizar – revezar
B) discursão – itinerário – detetizar – revezar
C) discussão – itinerário – dedetizar - revesar
D) discursão – intinerário – detetizar - revesar
E) discussão – itinerário – dedetizar – revezar
20. Assinale o item correto quanto à colocação do pronome oblíquo átono ou ao
emprego do sinal indicativo de crase, de acordo com o português padrão:
A) A sociedade continua à reclamar da decisão do STJ.
B) Ninguém falou-me da decisão do STJ.
C) O nosso próximo encontro será de 20 à 23 de agosto de 2009.
D) Me convidaram para o próximo encontro.
E) Convidá-lo-ei para participar do nosso próximo encontro.
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21. A primeira edição internacional da Classificação Decimal Universal (CDU) foi
publicada em que idioma?
A) espanhol
B) português
C) francês
D) alemão
E) inglês
22. Julgue verdadeiro (V) ou falso (F) e marque a alternativa correta:
(
) As listas de autoridade são elaboradas visando à padronização do conteúdo
semântico de um documento.
(
) A existência de ruídos no sistema de recuperação da informação pode ser
explicada tanto pela ausência de uma política de aquisição quanto pela
inabilidade do indexador.
(
) O vocabulário controlado é útil na padronização de identificadores como, por
exemplo, nomes de pessoas, de animais, forma documental e períodos de tempo.
(
) A existência de instrumentos normativos relativos à política de indexação
minimiza a inconsistência no tratamento dos dados, já que é impossível conseguir
homogeneidade na análise dos conteúdos dos documentos.
(
) Um documento é indexado exaustivamente quando pode ser recuperado por
muitos termos ou muitas combinações de termos, aumentando a possibilidade de
recuperação.

A) V, F, F, V, V
C) V, F, F, V, V
E) F, V, F, V, V

B) V, F, V, F, F
D) V, V, V, V, V

23. Analise as sentenças; em seguida, marque a única opção verdadeira:
Sobre o Método de Categorização ou Facetação pode-se afirmar:
1. Contribui para estruturar mentalmente a área de especialização do serviço de
recuperação da informação.
2. É fundamental para o controle de vocabulário realizado na indexação derivativa.
3. De acordo com este método, qualquer área do conhecimento pode ser dividida em
05 (cinco) categorias: personalidade, matéria, energia, espaço e tempo.
4. Foi expandido pelo Classification Research Group da Inglaterra.
5. Foi concebido por Ranganathan.
A) Apenas a sentença 1 é falsa
B) Apenas a sentença 2 é falsa
C) Apenas a sentença 3 é verdadeira
D) Apenas a sentença 4 é verdadeira
E) As sentenças 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras
24. De acordo com a NBR14724 o “texto ou documento não elaborado pelo autor, que
serve de fundamentação, comprovação e ilustração” para o trabalho acadêmico
chama-se:
A) Nota explicativa
B) Citação
C) Apêndice
D) Referências
E) Anexo
25. A operação básica em qualquer sistema de recuperação da informação que ocorre
tanto no momento de entrada dos documentos numa base de dados quanto no
momento de saída é denominada:
A) Indexação
B) Representação descritiva
C) Busca
D) Análise de assunto
E) Referência
26. Como se chama a retirada definitiva do material do acervo de uma biblioteca, com a
correspondente baixa nos arquivos de registro da mesma?
A) Descarte
B) Desbastamento
C) Remanejamento
D) Política de desenvolvimento de coleções
E) Restauração
27. Conforme a NBR6023 (2002), analise as afirmativas:
(1) A ordenação das referências de um trabalho acadêmico ocorre de acordo com o
sistema utilizado para citação no texto.
(2) O sistema numérico pode ser utilizado concomitantemente para notas
explicativas e notas de rodapé.
(3) No sistema alfabético as chamadas no texto não obedecem à forma adotada na
referência com relação à escolha da entrada.
(4) Se for utilizado o sistema numérico no texto, a lista de referências deve seguir a
mesma ordem numérica crescente.
(5) Se for utilizado o sistema alfabético, as referências devem ser reunidas no final
do trabalho, em única ordem alfabética.

Marque a opção correta:
A) Apenas a alternativa 1 é verdadeira

B)
C)
D)
E)

As afirmativas 2 e 3 são verdadeiras
As afirmativas 2 e 3 são falsas
As afirmativas 4 e 5 são falsas
Todas as afirmativas são verdadeiras

28. Qual instituição tornou disponível aos bibliotecários brasileiros e dos países de
língua portuguesa o Código de Catalogação Anglo-Americano, 2а edição, revisão
2002?
A) Biblioteca Nacional (BN)
B) Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB)
C) Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
D) Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e
Instituições (FEBAB)
E) Library of Congress (LC)
29. De acordo com o AACR2, é incorreto afirmar sobre as notas:
A) Não devem ser escritas na língua da agência catalogadora.
B) Podem ser relativas a qualquer aspecto da apresentação do item ou do seu
conteúdo.
C) São classificadas em formais e informais.
D) Quanto à pontuação, as notas formais são apresentadas da seguinte forma: Palavra
introdutória, dois pontos, espaço.
E) Os dados que compõem a área de notas podem ser retirados de qualquer fonte
apropriada.
30. Dos itens a seguir, não são considerados(as) obras de referência:
A) Tesauros
B) Enciclopédias
C) Dicionários
D) Terminologias e glossários
E) Patentes
31. Analise as sentenças de acordo com a NBR10520 (2002), e escolha a opção cujos
itens são verdadeiros:
I. Dados obtidos em palestras e debates são informações verbais e, portanto, não há
como serem mencionados num trabalho acadêmico.
II. As citações podem aparecer no texto e em notas de rodapé.
III. Citação indireta é aquela em que não se teve acesso ao original;
IV. A expressão apud pode ser usada no texto, em notas de rodapé e nas referências.
V. Nas citações indiretas a indicação da(s) página(s) é opcional, enquanto que nas
citações diretas é obrigatória.
A) I e II
B) II e V
C) III e IV;
D) I, III e IV
E) II, III, V
32. Quem é o responsável pelo desenvolvimento, padronização e promoção do
conjunto de elementos metadados Dublin Core?
A) LC
B) OCLC
C) DCMI
D) ALA
E) IFLA.

33. Sobre os tesauros pode-se afirmar:
1. São o tipo mais complexo de vocabulário controlado. Cobrem tanto uma área de
especialização ampla (macrotesauro), como uma área específica do conhecimento
(microtesauro).
2. São úteis para o indexador, mas não para o usuário.
3. Apresentam relações hierárquicas, de equivalência (entre termos preferidos e não
preferidos) e outras associações.
4. Outras características dos tesauros dizem respeito à demora e o alto custo de
elaboração, o que acaba sendo motivo de queixa para os responsáveis por
serviços de recuperação de informação.
Assinale a opção exata:
A) Todas as afirmativas são verdadeiras
B) Todas as afirmativas são verdadeiras, exceto a de número 2
C) Todas as afirmativas são verdadeiras, exceto a de número 5
D) Todas as afirmativas são falsas
E) Todas as afirmativas são falsas, exceto a de número 3
34. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) e escolha a alternativa correta:
( ) Um dos objetivos do marketing é atrair clientes.
( ) Outro objetivo do marketing é manter clientes.
( ) As empresas divulgam seus produtos através do marketing, ou seja, da publicidade
e propaganda.
( ) Uma empresa quando deseja iniciar suas atividades de marketing deve analisar
seus produtos sem se preocupar muito com os clientes, pois hoje em dia, é
impossível doutrinar o que as pessoas desejam.
A) V, V, V, V.
B) V, F, F, F
C) V, V, F, F
D) V, V, V, F
E) V, F, V, F
35. Em base de dados, entidade é:
A) característica de um atributo
B) bit, caracteres, campos, registros e arquivos.
C) um valor específico de um atributo.
D) classe generalizada de pessoas, lugares ou objetos para os quais os dados são
coletados, armazenados e mantidos.
E) Campos ou conjunto de campos em um registro usado para identificar o registro.
36. A descrição de documentos através de listas, bibliografias ou catálogos remonta à
Antiguidade. Todavia, a padronização de alguns destes procedimentos só começou
a ser observada a partir do seguinte fato histórico:
A) o surgimento das primeiras universidades
B) a invenção da Imprensa
C) o advento da Internet
D) a Revolução Industrial
E) a criação da Biblioteca de Alexandria
37. Segundo a NBR14724 (2005), “as tabelas apresentam informações tratadas
estatisticamente, conforme IBGE (1993)”. Assim sendo, toda tabela que ultrapassar
as dimensões da página deve conter as seguintes indicações:

A) continua... para a primeira página, continuação... para as demais e conclusão
para a última.
B) continuação... para a primeira página, continua... para as demais e conclusão
para a última.
C) continuação para a primeira página, continua para as demais e conclusão para a
última.
D) continuação para a primeira página, conclusão para a última e continua para as
demais.
E) continua para a primeira página, conclusão para a última, e continuação para as
demais.
38. Vergueiro (1995, p. 68) afirma que o documento de política de seleção é um
instrumento de trabalho primariamente destinado a dar suporte às decisões de
seleção. Sobre a composição deste documento o autor sugere alguns itens. Das
alternativas abaixo, qual a que não faz parte das recomendações propostas?
A) Estudo da comunidade
B) Os critérios utilizados no processo
C) Os instrumentos auxiliares
D) Identificação dos responsáveis pela seleção de materiais
E) Os documentos correlatos
39. As relações paradigmáticas na construção das linguagens documentárias são
também conhecidas como:
A) coordenativas
B) associativas
C) sintagmáticas
D) subordinativas
E) informacionais
40. Qual das alternativas abaixo não faz parte do processo de referência descrito por
Grogan (2001):
A) o problema
B) a questão negociada
C) a questão final
D) o processo de busca
E) a solução
41. O idealizador do Memex e precursor do hipertexto foi:
A) Paul Otlet
B) Vannevar Bush
C) Henry La Fountaine
D) Larry Ellison
E) Mevil Dewey
42. Em novembro do corrente ano, está previsto para ser lançado um novo padrão de
catalogação, desenvolvido pelo Joint Steering Committee, substituindo o AACR2,
cuja sigla em língua inglesa é:
A) AACR3
B) RDA
C) CCF
D) RDF
E) JSCR
43. Qual o programa da UNESCO, lançado em 1992, que visa à preservação da
memória coletiva no mundo?
A) Memory Extension
B) Preservation of the Collective Memory
C) Library and Memory
D) Memory of the World
E) International Initiative for Preservation of Knowledge

44. Lançado em setembro de 2005, por iniciativa do Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia (IBICT), este documento foi considerado “como o estopim
de um movimento nacional capaz de garantir o acesso pleno de todas as camadas
sociais ao conhecimento produzido por vários setores do universo científico e
tecnológico e, portanto, como um forte agente de inclusão social”. Trata-se do:
A) Manifesto Brasileiro de Apoio à Open Archives Initiative
B) Manifesto Brasileiro de Apoio à Criação das Bibliotecas Digitais de Teses e
Dissertações
C) Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso Livre à Informação Científica
D) Manifesto de Apoio à Política Nacional de Acesso Livre à Informação Científica
E) Paradigma do Acesso Livre à Informação
45. Qual o Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações, desenvolvido
pelo IBICT, que tem como objetivo proporcionar a implantação de bibliotecas
digitais de teses e dissertações nas instituições de ensino e pesquisa e sua
interação à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)?
A) MTD-BR
B) OAI-PMH
C) Estante digital
D) TEDE
E) NDLTD
46. No formato Marc 21, o campo fixo que compreende as 24 primeiras posições (0023) de cada registro, composto de dados definidos que fornecem informações para
o processamento do registro é chamado:
A) Diretório
B) Líder
C) Número e código dos campos (007)
D) Campo de controle (008)
E) Número e código dos campos (02X-09X)
47. Escolha a opção incorreta:
A) A ISBD teve grande impacto entre os catalogadores, principalmente entre os norteamericanos, que a implantaram de imediato no programa de catalogação da Library
of Congress.
B) O Brasil sempre esteve presente em todos os eventos importantes na evolução da
ISBD, desde a Conferência de Paris.
C) A necessidade de maior uniformização na descrição bibliográfica de documentos
publicados nos diferentes países levou ao estabelecimento da International
Standard Bibliographic Description (ISBD).
D) A elaboração do Anglo-American cataloguing rules teve por base o documento
Statement of principles (Declaração de princípios), resultante da Conferência de
Paris, ocorrida em 1961.
E) A ISBD não dita regras para a escolha e forma de cabeçalho para a entrada
principal, apenas para a parte de descrição, conhecida como “corpo da
catalogação”.

48. Relacione as colunas abaixo e marque a assertiva correta:
(I) Lei de Lotka
( ) Lei bibliométrica que observa o caráter
repetitivo da literatura em um dado campo do
saber.
(II) Lei de Bradford
( ) Analisa a produção científica dos autores.
(III) Lei de Zipf
( ) São palavras ou grupos de palavras que
expressam o conteúdo do documento. São
considerados sistemas alfabéticos de
indexação.
(IV) Leis bibliométricas
( ) São formuladas a partir de observações
empíricas e úteis na gestão de acervos, mais
amiúde nos processos decisórios.
(V) Cabeçalhos de assuntos
( ) Trata da análise da freqüência de palavras
em um texto.
Podemos afirmar que a seqüência correta das colunas é:
A) I,II,IV,V,III
B) II,III,V,IV,I
C) II,I,V,IV,III
D) I,III,II,V,IV
E) I,II,V,III,IV
49. Qual destes povos utilizou o termo índice pela primeira vez?
A) árabes
B) espanhóis
C) ingleses
D) romanos
E) chineses
50. A relação de títulos que a biblioteca deseja adquirir por compra, doação ou permuta
é denominada:
A) lista de materiais
B) demanda reprimida
C) lista de desideratas
D) lista de bibliografia
E) lista de sugestões
51. Quais as modalidades de Licitação, conforme a Lei nº 8666, de 8/6/1993, que
regula os processos licitatórios brasileiros?
I) convite
II) tomada de preços
III) concorrência
IV) concurso
V) leilão
Marque a alternativa correta:
A) somente II e IV estão corretas
B) I, III e V estão corretas
C) I, II, III e IV estão corretas
D) II, III, IV e V estão corretas
E) Todas estão corretas.

52. O planejamento é constituído por um complexo de instrumentos, cada um com sua
função específica, que devidamente articulados, garantem a eficácia do processo.
Dentre os itens abaixo, todos são instrumentos de planejamento, exceto:
A) os planos
B) os objetivos
C) as metas
D) as políticas ou diretrizes
E) o cronograma
53. Escolha a opção correta:
Representa a microfrase do planejamento, refere-se a aspectos parciais, constituise em unidades de operação por seus objetivos e características, e exige uma
unidade de direção específica para fins de avaliação e controle (Martins, 1980).
A) metas
B) projetos;
C) objetivos
D) planos
E) programas
54. Qual das seguintes notações corresponde ao assunto “política da raça negra”?
A) 32=414
B) 32.414
C) 32(=414)
D) 32(0414)
E) 32[414]
55. Segundo a NBR6023 (2002), são elementos complementares na referência de um
livro:
A) Edição e ISBN
B) Coleção e ISBN
C) Data de publicação e ISBN
D) Data de publicação e número de páginas
E) Edição e número de páginas
56. Um pesquisador solicita ao bibliotecário fontes de informação na área de Ciências
Agrárias. Dos títulos de periódicos listados abaixo, indexados no portal da CAPES,
qual deles não deve ser sugerido:
A) Biosystems Engineering
B) Crop Science
C) Poultry Science
D) Daedalus
E) Bragantia.
57. De acordo com Tarapanoff (1995), a cadeia informacional, é mais abrangente que o
ciclo informacional e engloba quatro processos básicos, que são:
A) catalogação, indexação, provisão de documentos e transferência física da
informação.
B) instrução e orientação para o usuário, provisão de documentos, aquisição e seleção.
C) produção, distribuição, aquisição e uso da informação.
D) catalogação, indexação, instrução e orientação.
E) produção, disseminação, catalogação e aquisição.

58. Os primeiros índices automáticos foram considerados verdadeiras obras-primas da
criatividade e da inteligência humana. Com nomes adequados à era das siglas, das
senhas, dos estrangeirismos, e dos hermetismos, constituíram-se em instrumentos
valiosos na busca, disseminação e recuperação da informação. Dentre eles,
podemos citar:
I) KWIC
II) KWOC
III) KWAC
IV) PRECIS
V) THESAURUS
Quais das opções acima, não constituem exemplo de índice?
A) I e II;
B) III e V;
C) II e IV;
D) IV e V;
E) Nenhuma das anteriores.
59. Participaram do grupo de trabalho e do projeto-piloto para o desenvolvimento da
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), em dezembro de
2001, as seguintes universidades:
A) USP, UNB, UFMG
B) USP, Puc-Rio, UFSC
C) UNB, UFSC, USP
D) UFMG, PUC-Rio, USP
E) PUC-Rio, USP, UFPR
60. Tendo por base o Código de Ética do Bibliotecário, assinale verdadeiro (V) ou falso
(F) e, na sequência, assinale a opção correta:
I. É opcional a citação do número de registro no respectivo Conselho Regional,
após a assinatura em documentos referentes ao exercício profissional.
II. As penalidades sofridas por transgressão de preceito do Código serão anotadas
na carteira profissional e no cadastro do CRB, não sendo, porém comunicado ao
CFB, demais Conselhos Regionais e ao empregador.
III. Combater o exercício ilegal da profissão é atribuição exclusiva dos Conselhos
Regionais e CFB.
IV. É direito do bibliotecário permitir a utilização de seu nome e de seu registro a
qualquer instituição pública ou privada onde não exerça pessoal ou
efetivamente, função inerente à profissão.
V. O Primeiro Código de Ética do Bibliotecário surgiu na Primeira Reunião Plenária
do Conselho Federal de Biblioteconomia, em 1966.
A) As alternativas II e V são verdadeiras
B) As alternativas III e IV são verdadeiras
C) As alternativas III e V são falsas
D) As alternativas I e V são falsas
E) Apenas a alternativa V é verdadeira

