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LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 03, ASSINALANDO A ÚNICA
CORRETA.

Há um debate acirrado entre paleontólogos sobre a origem do homem moderno. Por um lado, a chamada
teoria “multiregional”, ou da “continuidade regional”, afirma que primatas do gênero Homo saíram da África de 1,8
a 2 milhões de anos atrás. De lá, espalharam-se pela Ásia e Europa, diferenciados em diferentes espécies –
Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis – que, encontrando-se e
misturando-se, gradualmente, e em diferentes lugares do mundo, deram origem ao Homo sapiens. No outro lado
da barricada, a teoria chamada “Out of Africa” diz que o homem surgiu, sim, na África. Porém, duas vezes. Quer
dizer, da primeira vez, dando origem a espécies que se extinguiram todas; da segunda vez, apenas 150 ou 200
mil anos atrás, aparecendo já em sua forma moderna, de Homo sapiens. “Volta e meia, há uma grande
discussão envolvendo essas teorias. A polêmica com os paleoantropólogos foi, e ainda é, acirrada”, diz a doutora
Olga Rickards. “Mas não podemos nos esquecer de que agora, graças à análise do DNA, as dúvidas estão hoje
praticamente resolvidas.”. É o que ela acha ... Esperemos, então, que assim seja.
(Yurij Castelfranchi – texto adaptado)

01. A respeito dos elementos linguísticos do texto, avalie os itens a seguir:
1. O termo negritado em: “De lá, espalharam-se pela Ásia e Europa, diferenciados em diferentes espécies”
constitui referência de lugar e corresponde, no texto, a “Ásia e Europa”.
2. A expressão destacada em: “Volta e meia, há uma grande discussão envolvendo essas teorias”, constitui
referência temporal.
3. O trecho “Quer dizer, da primeira vez, dando origem a espécies que se extinguiram todas ...” esclarece o
segmento anterior e a expressão destacada introduz esse esclarecimento.
4. Em: “No outro lado da barricada, a teoria chamada “Out of Africa” diz que o homem surgiu, sim, na África.”,
a expressão sublinhada metaforiza o conceito de adversidade.
O correto está em:
A) 1, 2, 3 e 4.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 2 e 4, apenas.
D) 1 e 3, apenas.
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02. Acerca das estruturas morfossintáticas do texto, avalie os itens a seguir:
1. Na seguinte construção frasal: “... da primeira vez, dando origem a espécies que se extinguiram todas; da
segunda vez, apenas 150 ou 200 mil anos atrás, aparecendo já em sua forma moderna, de Homo sapiens.”,
o emprego das formas grifadas indicam um processo verbal ainda não finalizado.
2. No trecho: “... diferenciados em diferentes espécies – Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis,
Homo neanderthalensis –.”, todas as vírgulas foram usadas com a finalidade de separar os elementos de
uma enumeração.
3. No trecho: “Mas não podemos nos esquecer de que agora, graças à análise do DNA ...”, a regência do
verbo em destaque obedece à norma dita culta da língua.
4. Na oração adversativa: “Porém, duas vezes.”, a vírgula toma lugar do verbo subentendido.
O correto está em:
A) 1, 2, 3 e 4.
B) 1, 2 e 4, apenas.
C) 3 e 4, apenas.
D) 2 e 3, apenas.

03. “Esperemos, então, que assim seja.” (último parágrafo)
No trecho acima, o emprego da primeira pessoa do plural em “esperemos” se justifica porque o autor:
A) se refere a ele e à doutora citada no texto.
B) engloba o autor e os paleontólogos.
C) abrange o autor e os possíveis leitores.
D) distraiu-se sobre o tratamento até então dado ao tema.
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 04 A 09, ASSINALANDO A ÚNICA
CORRETA.

SOBRE O GENOMA HUMANO E OS DIREITOS DO HOMEM
A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os direitos do Homem é um texto denso na
conceituação e claro nas recomendações, quase sempre ditadas pela ética. Em seus 25 artigos reitera
basicamente princípios que vêm se consolidando como pilares no domínio da bioética.
A liberdade de investigar é defendida incessantemente e há muito dinheiro, indústria e propaganda
envolvidos nesse processo. Mas as responsabilidades inerentes às atividades dos pesquisadores não são
apenas de ordem material. Elas são também de ordem moral e ética. O rigor, a prudência, a honestidade
intelectual e a integridade são essenciais. Na condução das pesquisas, como na apresentação e utilização de
seus resultados, elas devem ser objeto de atenção particular, especialmente no âmbito das investigações sobre
o genoma humano, em vista de suas implicações éticas e sociais, uma vez que a falta desses zelos poderiam
até tornar as investigações ilícitas. Ficariam sem credibilidade se não fossem tomados esses cuidados. Os
recentes relatórios da OMS corroboram tais ponderações.
Enfim, os direitos humanos só existem se forem respeitados.
(Aquiles Zuben – 2007. Revista Centro Universitário São Camilo – fragmento)

04. “Mas as responsabilidades inerentes às atividades dos pesquisadores não são apenas de ordem material.”
(2º parágrafo),

a presença do segmento em destaque indica que, na continuidade do texto, haverá um termo de

valor:
A)
B)
C)
D)

aditivo e pertencente a uma outra ordem.
adversativo e pertencente a uma ordem diferente da citada.
explicativo e pertencente à mesma ordem já referida.
conclusivo e pertencente à ordem citada anteriormente.
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05. No seguinte trecho: “Mas as responsabilidades inerentes às atividades dos pesquisadores não são apenas
de ordem material. Elas são também de ordem moral e ética.” (2º parágrafo), a correlação entre as palavras do
texto que dão o sentido de continuidade, expresso na questão anterior, ocorre entre
A) denso / claro
B) liberdade / responsabilidades
C) apenas / também
D) apresentação / utilização

06. “Ficariam sem credibilidade se não fossem tomados esses cuidados.” (2º parágrafo).
No trecho acima, a relação entre as duas orações mostra que a
A)
B)
C)
D)

primeira se realiza contanto que a segunda não se realize.
segunda é consequência da primeira.
primeira é uma hipótese para a realização da segunda.
primeira é motivada pela segunda.

07. “... os direitos humanos só existem se forem respeitados.” (último parágrafo).
No trecho acima, o nexo coesivo sintático se nos permite reconhecer, entre as orações, uma relação semântica
de
A)
B)
C)
D)

conclusão.
conformidade.
condição.
causa.

08. O item em que a palavra destacada tem um sinônimo corretamente indicado ao contexto é:
A) “... quase sempre ditadas pela ética.” – impostas
B) “Em seus 25 artigos reitera basicamente...” – regulamenta
C) “... tornar as investigações ilícitas ...” – perigosas
D) “... corroboram tais ponderações.” – contrariam

09. “Na condução das pesquisas, como na apresentação e utilização de seus resultados [...] em vista de suas
implicações éticas e sociais, uma vez que a falta desses zelos poderiam até tornar as investigações ilícitas.” (2º
parágrafo).

O termo que substitui o trecho grifado acima, sem alteração de sentido, é:
A) já que
B) ainda que
C) posto que
D) apesar de que
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 10 A 15, ASSINALANDO A ÚNICA
CORRETA.

A indagação básica que continua presente para a sociedade atual diz respeito ao significado e alcance das
investigações biomédicas e à experimentação humana. O tema é complexo e ambíguo e chega a amedrontar na
medida em que extrapola o plano tecnocientífico e atinge a própria situação existencial do ser humano em todas
as suas dimensões. Mesmo como investigação científica, modelo eminente de saber rigoroso e especializado,
não se limita a um certo número de indivíduos na sociedade.
Enquanto isso, alguns elementos que se dizem da comunidade científica, e que, provavelmente, fazem
experimentos humanos, talvez sem o rigor ético, ensaiam o anúncio de descobertas, prometem respostas que
ainda estão por vir.
Digamos que essas não venham. Qual a alternativa oferecida a todos nós? Pedir que esperemos mais
ainda pelos resultados dos experimentos, por melhores que sejam, entre eles os que desenvolveriam a vacina
contra o câncer? Não poderiam esses adoráveis senhores de jalecos brancos parar um pouco e olhar para nós,
simples mortais curiosos?
O que se pode é justificar o silêncio fundamentado na razão de que a medicina, como investigação visando
novos conhecimentos e prática terapêutica, desde tempos imemoriais, está profundamente vinculada à condição
humana na sua finitude e fragilidade, na dialética da saúde-doença. Mas seria o bastante?
Para o encaminhamento dessas questões, diante de reveses e desvios condenáveis no passado recente
da humanidade, esperamos, sim, tratamento digno e humano; e que se amplie um cenário de diálogo, como uma
nova manifestação de atitude ética.
(Marceline La Roque – REMAL – Revista de medicina alternativa São Paulo, 2007, fragmento, adaptado)

10. Em relação ao texto lido, assinale a opção correta.
A) Como se trata de um texto crítico sobre a situação existencial do ser humano, o nível de formalidade, as
escolhas vocabulares e a impessoalidade da linguagem estão adequados a textos de correspondências
oficiais.
B) Trata-se de um texto exclusivamente de natureza narrativa, em linguagem conativa empregada em nível
coloquial, que apresenta fatos e personagens do mundo científico agindo no tempo e no espaço.
C) É um texto em que há evidência de que o seu autor faz uso do tema para opinar, também em linguagem
persuasiva, dissertando sobre questões de investigações biomédicas e experimentação humana.
D) Além de avaliar positivamente a condução das investigações biomédicas e os experimentos, o texto, de
natureza dissertativa, se aproveita do tema para opinar sobre questões existenciais da humanidade.

11. “Digamos que essas não venham.” (3º parágrafo).
Em termos argumentativos, a respeito do trecho acima, o segmento anterior a ele indica.
A) hipótese a respeito de fato futuro sobre a qual o texto contra argumenta.
B) argumento com o qual a jornalista pretende dar razão aos investigadores e aos experimentos.
C) argumento dos pesquisadores, condenado provisoriamente pela jornalista.
D) inferência segura sobre fatos comprovados e que a jornalista condena.
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12. Em “... esperamos, sim, tratamento digno e humano ...” (último parágrafo), a autora reforça sua opinião sobre
algo polêmico. Nesse caso, o uso do advérbio sim significa que
A) se trata de uma verdade universalmente aceita.
B) a jornalista quer confirmar o que dizem os pesquisadores.
C) o artigo escrito apresenta um certo ar irônico.
D) a jornalista afirma algo que pode receber opiniões opostas.

13. “Não poderiam esses adoráveis senhores de jalecos brancos parar um pouco ...?” (3º parágrafo).
No trecho acima, a jornalista, coerente com o tom que dá ao texto, faz uso de um recurso de linguagem que se
relaciona com a
A)
B)
C)
D)

expressão exagerada de uma idéia.
oposição entre o falso atribuído e o verdadeiro.
aproximação entre dois elementos que se identificam.
intenção de suavizar uma expressão.

14. “Digamos que essas não venham. Qual a alternativa oferecida a todos nós? Pedir que esperemos mais
ainda pelos resultados dos experimentos, por melhores que sejam, entre eles os que desenvolveriam a vacina
contra o câncer?” (3º parágrafo).
No segmento acima, há uma série de vocábulos que, estabelecendo a coesão textual, se referem a elementos
anteriores, no texto:
1. “Digamos que essas não venham.” – respostas
2. “Pedir que esperemos ...” – a sociedade
3. “... melhores que sejam, entre eles ...” – experimentos
4. “... os que desenvolveriam ...” – experimentos
O correto está em:
A) 1, 2, 3 e 4.
B) 1, 3 e 4, apenas.
C) 2 e 3, apenas.
D) 2 e 4, apenas.

15. “Enquanto isso, alguns elementos que se dizem da comunidade científica, e que, provavelmente, fazem
experimentos humanos, talvez sem o rigor ético, ensaiam o anúncio de descobertas, prometem respostas que
ainda estão por vir.” (2º parágrafo).
Dos termos grifados acima, há dois que exercem a mesma função sintática e estão juntos na alternativa:
A)
B)
C)
D)

“alguns elementos” – “comunidade científica”
“experimentos humanos” – “o anúncio”
“provavelmente” – “respostas”
“alguns elementos” – “rigor ético”
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ÁREA DE ATUAÇÃO GERAL
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 30, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE
AO ENUNCIADO.

16. As bibliotecas desenvolvem produtos utilizando recursos tecnológicos ou ferramentas disponíveis na
internet, acompanhado os novos paradigmas informacionais, para atender mais rapidamente a sua demanda.
Marque a alternativa correta quanto à correlação de novos paradigmas da primeira coluna com a segunda.
1 – LILACS
2 – Web of Science
3 – SciELO
4 – E-books
A)
B)
C)
D)

( A ) Livros eletrônicos.
( B ) Catálogo Coletivo de Periódicos.
( C ) Bibliografia especializada na área de saúde.
( D ) Base de dados referencial.

1B
2C
3D
4A

17. As bibliotecas têm acompanhado o desenvolvimento da internet complementando seus serviços em novos
formatos visando facilitar aos seus usuários, a recuperação da informação. Neste sentido, é correto afirmar que:
1. FAQ, Fale Conosco, Help Desk e Correio eletrônico são exemplos de serviços de referência virtual.
2. consulta ao catálogo on line via web e Consulta local ao acervo são exemplos de serviços de referência
tradicional.
3. o serviço de referência no ambiente web, numa escala mundial, proporciona aos usuários, o acesso a
diferentes recursos, independentes de sua localização física.
4. bibliografias, catálogos e guias são recursos utilizados no serviço de referência convencional, assim como os
links organizados e estruturados nos sítios das bibliotecas virtuais são recursos utilizados no serviço de
referência virtual.
O correto está apenas em:
A) 1 e 2.
B) 1, 3 e 4.
C) 2 e 3.
D) 1 e 3.

18. Existem diversos métodos de medição de dados, que se assemelham ou possuem características diferentes,
voltados para avaliar a ciência e os fluxos da informação. Marque a alternativa correta quanto ao método de
medição e seu conceito.
A) A cientometria preocupa-se com a dinâmica da ciência, como atividade social, tendo como objetos de análise
a produção, a circulação e o consumo da produção científica.
B) A bibliometria tem como objeto de estudo assuntos e palavras encontradas nos textos dos documentos.
C) Webometria estuda os documentos eletrônicos disponibilizados nos sítios da WEB.
D) A informetria tem como objeto de estudo a análise apenas dos processos de comunicação informal.
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19. No âmbito dos esforços para quantificar os produtos da atividade científica, destacam-se três importantes
pesquisadores que deram origem as três mais conhecidas leis bibliométricas conforme descrito abaixo:
A) Lei de Bradford ou “Lei do Mínimo Esforço” que consiste em medir a frequência do aparecimento das
palavras em vários textos, gerando uma lista ordenada de termos de uma determinada disciplina ou assunto.
B) Lei de Lotka ou “Lei do Quadrado Inverso” que consiste na medição da produtividade dos autores num
determinado periódico.
C) Lei de Bradford ou “Lei de Dispersão”, permite, mediante a medição da produtividade das revistas,
estabelecer o núcleo e as áreas de dispersão sobre um determinado assunto em um mesmo conjunto de
revistas.
D) Lei de Zipf ou “Lei do Mínimo Esforço” que consiste na medição da correlação entre palavras que aparecem
no texto e palavras que aparecem no resumo do documento.

20. Assinale a alternativa correta para a Catalogação na fonte do documento: Anais do V Seminário de
Comando Numérico do Brasil, promovido pela Sociedade Brasileira de Comando Numérico do Brasil da
USP, no período de 12 a 15 de setembro de 2008, em São Paulo, SP :
A)
B)
C)
D)

Seminário de Comando Numérico no Brasil (5.:2008:São Paulo).
Anais do 5. Seminário de Comando Numérico do Brasil (2008:São Paulo).
Anais do 5. Seminário de Comando Numérico do Brasil (São Paulo).
Seminário de Comando Numérico no Brasil ( 2008,São Paulo).

21. No Planejamento administrativo torna-se primordial para o gestor de uma Biblioteca utilizar-se de
instrumentos que auxiliem na avaliação do desempenho da unidade. Dentre esses instrumentos, destaca-se
A)
B)
C)
D)

relatório.
regimentos.
projetos.
manuais de serviço.

22. A bibliometria é usada na avaliação do desempenho de pesquisas, por bibliotecários e especialistas em
informações, além dos próprios pesquisadores. Dentre as regras de análise de publicações e citações, marque a
correta:
A) dados disponíveis não devem tratar do assunto de forma abrangente.
B) usar somente contagem fracionada.
C) selecionar os tipos de publicação, as definições de campo e os anos dos dados.
D) não comparar dados semelhantes entre si.

23. Segundo Vergueiro (1989), a política de desenvolvimento de coleções é um instrumento para desencadear o
processo de formação e crescimento de coleções, constituindo-se num documento formal elaborado pela equipe,
para definir critérios na utilização de recursos. No descarte de coleções, o critério de maior relevância deve ser
A) títulos que não tenham sido utilizados num período superior a 10 anos.
B) obras em língua portuguesa.
C) obras de elevado cunho político.
D) obras de elevado cunho religioso.
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24. O MARC é o formato padrão adotado internacionalmente para a descrição bibliográfica de documentos e
permite o intercâmbio de dados, razão pela qual os grandes sistemas de bibliotecas o utilizam. Nesse contexto é
correto afirmar que
A) devido à complexidade dos padrões recomendados pelo MARC, o registro bibliográfico não é suficiente para
a identificação da obra.
B) a representação física dos documentos contida no registro e descrição bibliográfica identifica a estrutura e o
tipo de conteúdo.
C) é dispensável o uso do formato MARC para a conversão de dados bibliográficos quando descritos
tradicionalmente.
D) as regras do código de catalogação AACR2 não estão incluídas no formato MARC sendo, portanto,
desnecessário à adoção do formato.

25. O processo de Desenvolvimento de Coleções abrange a política de seleção, aquisição e avaliação do
acervo. Modernamente estão inseridas as obras em suporte eletrônico. É correto afirmar que
A) a cobertura temática que inclui o núcleo básico, o complementar e outras áreas são critérios observados no
processo de aquisição.
B) a seleção qualitativa de títulos é superior ao critério adotado para a seleção quantitativa.
C) a idade do acervo não é considerada como critério de avaliação para a compra de acervo.
D) desbaste e descarte são ações que se realizam com o fim de retirar o livro de circulação.

26. Marque a alternativa que indica a expressão latina correta para indicar erro nas transcrições.
A) apud
B) ibidem
C) [sic]
D) sic

27. Um dos itens considerados para avaliação dos acervos de bibliotecas é o movimento da circulação da obra,
que registra a entrada e saída do documento da biblioteca. Marque a alternativa que complementa essa
afirmativa.
A)
B)
C)
D)

Idade do acervo, lacunas bibliográficas, bibliografias básicas.
Disponibilidade de títulos, catálogos de editores, número de exemplares no acervo.
Demanda, outros tipos de documentos, circulação e indexação.
Obsolescência de assuntos, obras deterioradas, duplicidade de títulos.

28. Para a recuperação da informação em sistemas informatizados, certos fatores devem ser observados para
satisfação dos usuários que dela necessitam. Marque a alternativa que exemplifica esse processo
A) indexação coordenada, pertinência e uso de descritores.
B) relevância, pertinência, rapidez e exaustividade.
C) economia, linguagem documentaria, operacionalidade.
D) qualidade da informação, operacionalidade, conteúdo temático.

29. Marque a alternativa que define uma base de dados.
A) Bases de dados bibliográficas contem todo o conhecimento humano.
B) Bases bibliográficas referenciais contem documentos na integra.
C) Bases de dados numéricas contem informações explicativas.
D) Bases textuais reúnem documentos primários.
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30. Marque a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

A BIREME é a instituição que incentiva ações e presta serviços na área de saúde.
Os produtos da área de saúde estão contemplados na base Medline.
As bases de dados em saúde são mantidas por organismos especializados em saúde pública.
O principal objetivo da rede Bireme é dar visibilidade a literatura cientifica em saúde na América Latina.

ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 31 A 60, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE
AO ENUNCIADO.

31. O vocabulário estruturado DeCS – Descritores em Ciências da Saúde, foi criado pela BIREME para servir
como linguagem única na indexação de documentos, assim como, para ser usado na pesquisa e recuperação de
assuntos da literatura científica nas fontes de informação disponíveis na BVS – Biblioteca Virtual em Saúde. É
correto afirmar que
1. DeCS é um vocabulário controlado bilíngüe de indexação de artigos de periódicos científicos.
2. DeCS integra a metodologia LILACS e é um componente integrador da BVS.
3. no DeCS, além da utilização dos termos médicos originais do MeSH – Medical Subject Headings, foram
desenvolvidas as áreas específicas de Saúde Pública, Homeopatia, Ciência e Saúde e Vigilância Sanitária.
4. DeCS foi desenvolvido a partir do MeSH com o objetivo de permitir o uso de terminologia para pesquisa em
três idiomas.
O correto está apenas em:
A) 1 e 2.
B) 1 e 3
C) 2 e 3.
D) 2, 3 e 4.

32. O aplicativo LILDBI – Web, versão web do LILDBI – LILACS Descrição Bibliográfica e Indexação permite
A) descrição e indexação apenas de artigos de periódicos eletrônicos, teses, livros e capítulos de livros
relacionados à área de saúde.
B) operacionalização de forma descentralizada das tarefas de alimentação, manutenção e controle de
qualidade de bases de dados bibliográficas que seguem a metodologia LILACS.
C) operacionalização de forma centralizada das tarefas de alimentação e manutenção de bases de dados.
D) descrição e indexação de documentos relacionados a qualquer área do conhecimento humano.

33. A metodologia SeCS – Seriados em Ciências da Saúde, sistema desenvolvido pela BIREME e distribuído às
bibliotecas cooperantes do Sistema, adota o procedimento
A) descrição dos títulos das revistas segue as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
B) alimentação do Catálogo Coletivo SeCS é feita trimestralmente pelas bibliotecas que integram a BVS.
C) descrição bibliográfica dos títulos das revistas segue a norma ISBD(S) – International Standard Bibliographic
Description (Serials).
D) indexação no catálogo SeCS documentos como: artigos de periódicos, anais de eventos, teses e
dissertações.
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34. A metodologia SciELO permite e estimula a publicação eletrônica de periódicos multilíngües. Assim, os
arquivos com texto original e suas respectivas traduções devem ser encaminhadas simultaneamente para Scielo
com o seguinte procedimento:
A) o arquivo do documento com o idioma original deve ser enviado somente em PDF.
B) as versões em outros idiomas devem ser encaminhadas no formato eletrônico no idioma do documento
original.
C) os arquivos em PDFs das traduções devem obrigatoriamente seguir a formatação do artigo original.
D) as imagens devem ser encaminhadas com as legendas nos idiomas correspondentes ao idioma do artigo
enviado para publicação eletrônica.

35. Quanto ao Portal de periódicos da CAPES, é correto afirmar que
1.
2.
3.
4.

a busca integrada recupera simultaneamente resumos, artigos e livros disponíveis no Portal.
o Portal da CAPES utiliza a plataforma Metalib para recuperação da informação bibliográfica.
o “Meu Espaço” é o novo serviço on line disponibilizado aos usuários identificados no Portal da CAPES.
para utilizar o “Meu Espaço”, não há necessidade de identificação do usuário no Portal.

O correto está apenas em:
A) 1, 2 e 3.
B) 2 e 4.
C) 1, 2 e 4.
D) 3 e 4.

36. O Portal de periódicos da CAPES disponibiliza para os usuários autorizados o acesso aproximado a 150 mil
livros, os quais podem ser encontrados a partir da aba “Metabusca”, seguindo o caminho:
A) busca integrada – busca avançada – localizar por área de conhecimento.
B) buscar base – busca avançada – tipo – selecionar tipo.
C) buscar base – busca por título.
D) busca integrada – busca simplificada.

37. São parâmetros para busca de periódico no Portal da CAPES:
A) busca por título e por assunto.
B) busca por título e busca por autor.
C) busca simples e busca avançada.
D) busca por título, busca avançada, busca por área do conhecimento e busca por referências.

38. No Portal da CAPES, a busca integrada simplificada permite a recuperação da informação apenas nas bases
A) indicadas.
B) indicadas, nas bases por área do conhecimento e em base específica.
C) por área do conhecimento e em base específica.
D) indicadas e base específica.

39. A base de dados Web of Science (WoS) caracteriza-se, principalmente, por
A)
B)
C)
D)

apresentar índice de citação dos trabalhos indexados na base.
indexar textos completos de artigos de periódicos científicos.
não aceitar, na estratégia de busca, o uso de operadores booleanos.
indexar somente documentos nas áreas de Ciências da Saúde, Ciências Exatas e Naturais, Ciências
Humanas e Ciências Agrárias.
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40. “Cited Reference Search” é uma das pesquisas que podem ser executadas na base de dados Web of
Science e a recuperação da informação pode ser feita os pelos campos:
A) Cited Author ou Citing Author.
B) Citing Author ou Citing Work.
C) Cited Author ou Cited Work ou Cited Year(s).
D) Cited Author ou Citing Author ou Cited Work.

41. Na composição da estratégia de busca para a recuperação da informação nas bases de dados DESASTRES
e REPIDISCA da Rede BVS, é correto afirmar que
A) utilizam-se os operadores booleanos AND, OR ou AND NOT entre as palavras.
B) na pesquisa “em palavras do título” e “palavras do resumo”, usam-se, preferencialmente os idiomas
português, espanhol ou inglês.
C) na pesquisa em “Descritores de assunto”, pode-se usar qualquer idioma.
D) usa-se o símbolo # para pesquisar palavras com mesma raiz.

42. Biological Abstracts é uma base de dados referencial com resumos que índexa artigos de periódicos apenas
nas áreas:
A) Ciências da Saúde e Ciências Biológicas.
B) Ciências Biológicas e Ciências Ambientais.
C) Ciências Biológicas e Ciências Agrárias.
D) Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias e Ciências Ambientais.

43. Sobre a base Science Direct, editada pela Elsevier, é correto afirmar que é uma base
A) multidisciplinar de textos completos.
B) especializada na área de ciências da saúde.
C) multidisciplinar referencial.
D) multidisciplinar de resumos.

44. O acesso ao Catálogo SeCS – Seriado em Ciências da Saúde é por meio do Portal de Revistas Científicas
em Ciências da Saúde, apresentando as seguintes opções de pesquisa:
A) pesquisa simples e pesquisa avançada.
B) pesquisa simples e pesquisa livre.
C) pesquisa livre, pesquisa por especialidade e pesquisa simples.
D) pesquisa livre, pesquisa por especialidade e pesquisa avançada.

45. A pesquisa livre no Catálogo coletivo SeCS permite fazer a busca em vários campos simultaneamente. Os
campos pesquisados são:
A) título, subtítulo, editora e ISSN.
B) título, editora, cidade e assunto.
C) título, subtítulo, título abreviado, editora, ISSN, cidade, órgão responsável pela publicação e assunto da
revista.
D) título, assunto, ISSN, editora e cidade.
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46. A mais ampla e atualizada coleção de fontes de informação sobre evidências em saúde é formada pelo
conjunto de oito bases da Cochrane Library, pelo conjunto de bases da Biblioteca Cochrane Plus e pelos
resumos de revisões sistemáticas Cochrane produzidos pelo Centro Cochrane do Brasil. Sobre o acesso ao
Portal Cochrane na BVS, é correto afirmar que o (a)
A)
B)
C)
D)

pesquisa é feita nos idiomas português e espanhol.
pesquisa pode ser feita em cada conjunto de bases separadamente, por meio de uma interface trilingue.
acesso à base Cochrane BVS é feito por meio de assinatura institucional.
acesso à base está disponível na web, gratuitamente, aos profissionais de saúde e de informação da
América Latina e Europa.

47. No Programa Qualis, os periódicos classificados pelas áreas de avaliação da CAPES, são enquadrados em
estratos indicativos de qualidade, a saber:
A) A1, B2 e C3.
B) A, B e C.
C) A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C.
D) A1, A2, B1, B2 e C.

48. Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES para estratificação da qualidade da produção
intelectual dos programas de pós-graduação do País. É correto afirmar que
A) no Qualis, o mesmo periódico pode ser classificado em duas ou mais áreas distintas e pode receber
diferentes avaliações.
B) o periódico só pode ser classificado em uma única área e receber somente uma avaliação.
C) o mesmo periódico só pode ser classificado no máximo em duas áreas e receber avaliações diferentes.
D) o periódico só pode ser classificado em uma única área e receber várias avaliações.

49. O Journal Citation Reports (JCR) é a fonte de indicação de fator de impacto de documentos indexados na
Web of Science. Para chegar ao fator de impacto em um determinado ano, o JCR executa a fórmula
A) número de citações de autor na literatura mundial dividido pelo número de citações deste mesmo autor nos
periódicos indexados apenas na Web of Science.
B) multiplicação entre o número total de citações de artigos e o número total de trabalhos publicados num
mesmo periódico.
C) divisão do número total de citações dos artigos publicados nos dois anos anteriores pelo número total de
artigos publicados, no periódico, nesse mesmo período.
D) soma do número de citações de artigos de um determinado periódico num determinado período, dividido
pelo número de periódicos indexados na Web of Science no mesmo período.

50. Os indicadores de índices bibliométricos adotados pela Rede SciELO dividem-se nos indicadores de
Publicação, da Coleção e de Citação. Os indicadores da Coleção por periódico apontam os índices:
A) ano de publicação, assunto e número de títulos indexados.
B) ano de publicação, assunto e indicadores gerais.
C) títulos indexados, assunto e indicadores gerais.
D) títulos indexados, ano de publicação e artigos citados.
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51. A medição de produção científica é a técnica de medir o desempenho de um pesquisador, de uma
coleção de artigos selecionados de um periódico ou de um instituto. Neste sentido, a Scopus oferece aos
usuários os indicadores de índices bibliométricos:
A) Identificador de Autores, Ferramenta de análise de citações, Índice H, Citações da web e de fontes de
Patentes que citam os registros do Scopus.
B) Ferramenta de análises de citações e Fator de Impacto.
C) Fator de impacto e Índice h.
D) Identificador de periódicos e Ferramenta de análises de citações.

52. De acordo com a NBR 6023 de 2002, um documento consultado na Internet deve ser referenciado da
seguinte maneira:
A) BASE de dados Tropical. Dísponivel em <http://www.bdt.fat.org.br/databases>. Acesso em: 12 fev. 2010
B) BASE de dados Tropical. Dísponivel em <http://www.bdt.fat.org.br/databases>. Acesso em 12 de fev. 2010
C) BASE de dados Tropical. Dísponivel em: <http://www.bdt.fat.org.br/databases>. Acesso em 12 fev. 2010
D) BASE de dados Tropical. Dísponivel em: <http://www.bdt.fat.org.br/databases>. Acesso em: 12 fev. 2010

53. Base de Dados de conteúdo multidisciplinar. Disponível no Portal da Capes
A)
B)
C)
D)

Matschi.
Medline/Pubmed.
Cab Abstracts.
Web of Science.

54. Biblioteca virtual, criada em 2000, que ao lado de editores e sociedades internacionais assina conteúdos
científicos de alto nível para a recuperação da informação na Web
A)
B)
C)
D)

Scielo.
Portal de Periódicos da CAPES.
BVS em Saúde Pública.
SEER.

55. De acordo com a referência abaixo podemos afirmar que “1964?” diz respeito a:
Libero Luxardo. Um dia qualquer. [S.l.: s.n., 1964?] 91p.
A)
B)
C)
D)

data provável.
data aproximada.
século provável.
década provável.

56. De acordo com a NBR 14724 de 2005 de trabalhos acadêmicos, marque a alternativa correta:
A) sigla é o sinal que substitui o nome de uma coisa ou de uma ação.
B) anexo é o texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo
da unidade nuclear do trabalho.
C) apêndice é o texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e
ilustração.
D) citação é a menção no texto, de uma informação extraída de outra fonte.
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57. No estilo Vancouver quando um artigo de periódico possui vários autores, a referência deve ser feita da
seguinte maneira:
A) cita apenas o primeiro autor.
B) entra pelo título do periódico.
C) cita todos os autores separados por vírgula.
D) cita os três primeiros separados por ponto e vírgula e et. al.

58. A Norma 6021 especifica os requisitos para apresentação dos elementos que constituem a estrutura de
organização física de uma publicação periódica científica impressa. Serve de orientação para o processo de
produção editorial e gráfica da publicação. De acordo com essa norma numere a segunda coluna de acordo com
a primeira.
1ª Coluna

2ª Coluna

( 1 ) Índice

( ) texto onde o editor apresenta o conteúdo do fascículo, alterações
nos objetivos e na forma da publicação.
( 2 ) Sumário
( ) conjunto de elementos destinados à identificação de um fascículo
e/ ou volume da publicação e dos artigos.
( 3 ) Legenda bibliográfica
( ) Lista de palavras ou frases, ordenadas segundo determinado
critério, que localiza e remete para as informações contidas no
texto.
( 4 ) Editorial
( ) Enumeração das divisões, seções e outras partes de uma publicação,
na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) 1, 2, 3, 4
B) 3, 4, 1, 2
C) 2, 1, 4, 3
D) 4, 3, 2, 1

59. A norma 14724 especifica os princípios gerais para elaboração de trabalhos acadêmicos (dissertações,
teses e outros) visando a sua apresentação à instituição. Conforme esta norma, identifique o elemento opcional
da relação abaixo:
A)
B)
C)
D)

Resumo na língua vernácula.
Folha de Aprovação.
Resumo em língua estrangeira.
Agradecimento (s).

60. Avaliar a produção científica é estimar, segundo parâmetros estabelecidos, o número de trabalhos técnicocientíficos gerados pela instituição e publicados como resultados de suas pesquisas. Marque as assertivas que
confirmam essa afirmativa.
1. O estilo e o conteúdo do trabalho apresentado bem como a sua forma final de apresentação são
considerados como parâmetros para avaliação.
2. Para o levantamento bibliométrico basta aferir o número de publicações produzidas em período de tempo e
dividir pelo número de autores.
3. Estudo bibliométrico significa realizar o levantamento quantitativo da produção científico-bibliográfica de uma
instituição para fins de avaliação de desempenho.
4. A bibliometria estuda o comportamento da bibliografia científica sob os aspectos de produtividade, frequência
de artigos citados, tempo de vida da literatura.
O correto está em:
A)
B)
C)
D)

1, 2, 3 e 4.
2 e 3, apenas.
1 e 4, apenas.
3 e 4, apenas.
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