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I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes

às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada
à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o

fiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de

respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal

contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no

próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito

ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no

caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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PORTUGUÊS
Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismoDrauzio Varella
Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos:o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismopublicado na revista "Science", como parte de uma seção sobreconflitos humanos, leitura que recomendo a todos.Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pelaviolência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes,palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais ehomossexuais, corintianos e palmeirenses.Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogosamericanos levaram para um acampamento adolescentes quenão se conheciam.Ao descer do ônibus, cada participante recebeualeatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partirdesse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horáriosdiferentes, dormiam em alojamentos separados e formavamequipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.A observação precisou ser interrompida antes da dataprevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigasque irrompiam entre azuis e vermelhos.Nos anos que se seguiram, diversas experiênciassemelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de formaarbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nossogrupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" éinconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro seaproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de queele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homensnegros tem raízes profundas.Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica paraexplicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nossopassado evolutivo condicionaram a necessidade de armarcoligações que não encontram justificativa na civilização moderna?Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianosse amarem e odiarem palmeirenses?Seres humanos são capazes de colaborar uns com osoutros numa escala desconhecida no reino animal, porque viverem grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores,obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelomenos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitasvezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicoscompetem por território e bens materiais, a habilidade para formarcoalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maiorprobabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" éa crueldade dirigida contra os "outros".Na violência intergrupal do passado remoto estão fincadasas raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entrenossos antepassados deram origem aos comportamentospreconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato comoutros povos era tormentoso e limitado.Foi com as navegações e a descoberta das Américas queindivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver,embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamentoa origem das idiossincrasias contra negros e índios, por exemplo,povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, fazparte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de umacultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Emapenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatidoa ponto de um negro chegar à Presidência do país.O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre oshomens, porque eram do sexo masculino os guerreiros queatacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constataçãorecebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.A evolução moldou nosso medo de homens que pertencema outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteirasque agrupam alguns e separam outros em obediência a critériosde cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetose até times de futebol.Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles",discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.I. O autor afirma que a ciência comprova que há,naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica oracismo.II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos,apresentam preconceito.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
2) Considere as afirmações abaixo.I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a seagrupar, tendo como base sempre a cor da pele e ascaracterísticas físicas.II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanosna década de 1950 era obter dados que ajudassem adescrever o comportamento humano.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
3) Considere o período e as afirmações abaixo.Estaria nesse estranhamento a origem das idiossincrasiascontra negros e índios, por exemplo, povos fisicamentediferentes dos colonizadores brancos.I. O uso do futuro do pretérito do verbo “estar” indica falta decerteza quanto à origem do preconceito contra outros povos.II. O adjetivo “idiossincrasias” pode ser substituído, semalteração de sentido, por agressões.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
4) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.a) a – asb) a – àsc) há  – àsd) há – as
5) Considere as orações abaixo.I. É necessário calma.II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativacorreta.I. O rápido garoto terminou o exercício.II. O garoto anda muito rápido.a) Em I e II, “rápido” é um advérbio.b) Em I e II, “rápido” é um adjetivo.c) Em I, “rápido” é advérbio e, em II, é adjetivo.d) Em I, “rápido” é adjetivo e, em II, é advérbio.
7) Considere o período e as afirmações abaixo.Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas,não haveria qualquer alteração de sentido.II. Deveria ter sido usada a próclise.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
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8) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. Há um conflito, pois as ideias dele vão __________ minhas.II. O doutor não estava ___________ do caso.a) de encontro às – a parb) de encontro às – ao parc) ao encontro das – a pard) ao encontro das – ao par
9) Considere as orações abaixo.I. Prescreveu-se vários medicamentos.II. Trata-se de doenças graves.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
10) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. Espera-se que o rapaz tenha bom ________.II. O paciente corre risco __________.a) censo – eminenteb) censo – iminentec) senso – eminented) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
11) Marcia recebeu seu salário e gastou       no mercado e um 

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou dosalário R$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:a) Um valor menor que R$ 2.500,00b) R$ 2.800,00c) Um valor entre R$ 2.500,00 e R$ 2.750,00d) Um valor maior que R$ 2.800,00
12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numaempresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nosdois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. Oresultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheramo candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dosvotos foram em branco. Pode-se afirmar então que o totalde funcionários que escolheram somente um dentre osdois candidatos foi de:a) 50%b) 40%c) 90%d) 120%
13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e ovalor lógico de uma proposição q é falso então o valorlógico da proposição composta  [(p → q) v ~p ] ^ ~q é: a) Falso e verdadeirob) Verdadeiroc) Falsod) Inconclusivo
14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q:Marcos é estudante. A negação da frase “ Maria é estagiáriaou Marcos é estudante” é equivalente a:a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não éestudante.d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.
15) Sejam as afirmações:I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valorlógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valorlógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.II. Se todo X é Y, então todo Y é X.III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então aproposição q implica na proposição p.Pode-se afirmar que são verdadeiras:a) Todasb) Somente duas delasc) Somente uma delasd) Nenhuma

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa públicadenominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares– EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

a) A EBSERH não é autorizada a patrocinar entidade fechadade previdência privada.
b) A integralização do capital social será realizada com recursosoriundos de dotações consignadas no orçamento da União,bem como pela incorporação de qualquer espécie de bense direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência àsaúde, a EBSERH observará as orientações da PolíticaNacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério daSaúde.
d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal,e poderá manter escritórios, representações, dependênciase filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativacorreta:
I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSERHpela administração pública para realizar atividadesrelacionadas ao seu objeto social.
II. O lucro líquido da EBSERH será reinvestido paraatendimento do objeto social da empresa, excetuadas asparcelas decorrentes da reserva legal e da reserva paracontingência.
III. Ficam as instituições públicas federais de ensino einstituições congêneres impedidas de ceder à EBSERH,no âmbito e durante a vigência de um contrato com estaempresa, quaisquer bens e direitos.
a) Apenas I e II estão corretos
b) I, II e III estão corretos.
c) Apenas II está correto.
d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:
a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado daEducação farão parte do Conselho de Administração daEBSERH.
b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSERH ummembro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentesdas Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitorde universidade federal ou diretor de hospital universitáriofederal.
c) O prazo de gestão dos membros do Conselho deAdministração será de dois anos contados a partir da datade publicação do ato de nomeação, podendo serreconduzidos por igual período.
d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSERHserá exercida por qualquer um de seus membros, medianteescolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:
a) A EBSERH será supervisionada pelo Ministério de Estadoda Educação.
b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes eestratégias da EBSERH, orientando o Conselho deAdministração e a Diretoria Executiva no cumprimento desuas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal daEBSERH.
c) A EBSERH será administrada por uma Diretoria Executiva,composta pelo Presidente e até seis Diretores, todosnomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
d) O órgão de auditoria interna da EBSERH vincula-sediretamente ao Conselho de Administração.
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20) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, editar
normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e
serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação
do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:
a) Do Conselho de Administração da EBSERH
b) Do Conselho Consultivo da EBSERH
c) Do presidente da EBSERH
d) Do Conselho Fiscal da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e
agravos que constam da lista nacional de doenças de
notificação compulsória alimentam um dos sistemas de
informação em saúde do Brasil, denominado:
a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória
(SINASC).

b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de
notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 NÃO incluiu no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde-SUS:
a) A participação na formulação da política e na execução de
ações de combate à fome e distribuição de renda.

b) A ordenação da formação de recursos humanos na área
de saúde.

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da
Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde,
assinale a alternativa incorreta:
a) A cada eleição, os segmentos de representações de
usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu
critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de
suas entidades representativas.

b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias
de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços
de saúde.

c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas
respectivas representações.

d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu
orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas
verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho
de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a
capacidade instalada existente, os investimentos e o
desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde
do sistema é a definição de 
a) Pactuação Integrada em Saúde.
b) Rede hierarquizada em Saúde.
c) Rede de Atenção à Saúde.
d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e aseguir assinale a alternativa correta:
I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anoscom a representação dos vários segmentos sociais, paraavaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para aformulação da política de saúde nos níveis correspondentes,convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente,pelo Conselho de Saúde. 
II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente edeliberativo, órgão colegiado composto por representantesdo governo, prestadores de serviço, profissionais de saúdee usuários, atua na formulação de estratégias e no controleda execução da política de saúde na instânciacorrespondente, inclusive nos aspectos econômicos efinanceiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefedo poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 
III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASSe o Conselho Nacional de Secretários Municipais de SaúdeCONASEMS terão representação no Conselho Nacionalde Saúde. A representação dos usuários nestes conselhosserá definida pelos próprios conselhos.
IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde eConferências de Saúde será paritária em relação aoconjunto dos demais segmentos.
V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terãosua organização e normas de funcionamento definidas emregimento próprio provados pelas respectivas secretariasmunicipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
a) I,II,III, IV e V estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas
c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
d) Apenas II, IV e V estão corretas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) De acordo com a norma ABNT NBR 6023:2002, “Informação e documentação – Artigo em publicação periódica científicaimpressa – apresentação”, a estrutura de um artigo é constituída de três elementos, sendo eles:

a) Introdução, objetivo e conclusão.
b) Objetivo, texto e conclusão.
c) Elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. 
d) Resumo, texto, conclusão. 

27) Em notas explicativas a norma ABNT NBR 6023:2002, “Informação e documentação – Artigo em publicação periódicacientífica impressa – apresentação”, orienta que:
a) A numeração das notas explicativas é feita em algarismos arábicos, devendo ser única e consecutiva para cada artigo. 
b) A numeração das notas explicativas é feita em algarismos romanos, devendo ser única e consecutiva para cada artigo.
c) A numeração das notas explicativas é feita em algarismos arábicos, devendo haver uma sequência para cada página do artigo.
d) Para ordenar as notas explicativas, deve-se usar letras do alfabeto, devendo ser em uma única sequência para cada artigo.

28) Dados os seguintes títulos de periódicos: ANAD Informa, Arquivos Brasileiros de Cirurgia e ortopedia, Conjuntura
Econômica, Revista Brasileira de Administração Política; assinale a alternativa onde as abreviações para os títulosseguem a recomendação da norma ABNT NBR 6023:2002 - Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas:  
a) An. Inf.; Arq. Brasil. de Cirurg. e Ortoped.; Conjunt. Econo.
b) ANAD inf.; Arq. bras. cir. ortop.; Conj. econ.; R. bras. adm. pol. 
c) Anad Infor.; Arq. Brasil. de Cirurg. Ortop.; Conj. Econômica; Rev. Brasil. Administ. Polit.
d) ANAD INF.; Arq. Brasil. de Cir. Ortop.; Conj. Econom.; Rev. Bras. de Adm. Pol.

29) No quadro abaixo, relacionar os termos da coluna da esquerda com as suas definições corretas na coluna da direita:

Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta do relacionamento das colunas:
a) I, II, III, IV
b) I, II, IV, III
c) III, IV, II, I 
d) III, I, IV, II

I – Classificação (  ) Representação de conteúdo temático de umdocumento por meio de elementos de uma linguagemdocumentária ou de termos extraídos do própriodocumento.
II – Catalogação (  ) Operação que leva à decisão sobre a aquisição dedocumentos por compra, permuta ou doação, medianteconsulta às bibliografias, catálogos e prospectos deeditores ou consulta a documentos que incluembibliografia’.
III- Indexação (  ) Processo técnico para registro e descrição de itenstendo em vista a organização de catálogos.
IV - Seleção (  ) Processo mental pelo qual as coisas são reunidasde acordo com suas semelhanças e separadas conformesuas diferenças.
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I – Compilação (  ) Conjunto de arquivos de umsistemanum dado instante, depois daexecução de cada instrução doprograma.

II – Contexto ( )Processo de mudança de ummétodo ou forma de representação,ou seja, de processamento, paraoutro método.
III- Conversão (  ) Transformação de programa escritonuma linguagem de máquina. Érealizada pelo computadormediante utilização de programadenominado compilador.
IV - Coordenação (  ) Organização das partes de um todode acordo com um plano lógico etendo em vista um fim determinado.

30) No quadro abaixo, relacionar os termos da coluna da esquerda com as suas definições corretas na coluna da direita, doponto de vista da informática:

a) IV, II, I, III
b) III, IV, I, II
c) II, III, IV, I
d) II, III, I, IV 

31) A mineração de dados (Data Mining) é muito utilizada no comércio, tendo sua origem na união de técnicas de inteligênciaartificial com ferramentas estatísticas. Sua principal característica é:
a) Provida de  pouca informação fornece resultados objetivos.
b) Extrai o máximo de informação, a partir de dados brutos, coletados com algum critério, mediante o respeito  às regras e metodologias. 
c) Coleta informações aleatoriamente, dentro de uma determinada área sem necessitar de metodologia ou critérios pré-estabelecidos.
d) Extrai somente dados numéricos para controle estatístico.

32) Assinale a alternativa cuja referência segue corretamente as recomendações da norma ABNT NBR 6023 – Informação edocumentação – Referências – Elaboração.
a) Feuerstein, David. 160023 cinzas e esperanças: vivências de um sobrevivente do holocausto judeu. São Paulo, Sêfer, 2004. 270 pág.
b) Feuerstein, David. 160023 cinzas e esperanças: vivências de um sobrevivente do holocausto judeu. São Paulo, Sêfer, 2004.270p
c) FEUERSTEIN,  David. 160023 cinzas e esperanças: vivências de um sobrevivente do holocausto judeu. São Paulo, Sêfer, 2004.270 pág.
d) FEUERSTEIN,  David. 160023 cinzas e esperanças: vivências de um sobrevivente do holocausto judeu. São Paulo: Sêfer, 2004.270p.  

33) Utilizando as informações abaixo, assinale a alternativa que segue corretamente as recomendações da norma ABNT NBR6023 para elaboração de referências.
Autor: Paul W. Thurman
Título: Estatística
Edição: 1ª edição
Série: Fundamentos. Conhecimento real para o mundo real
Local: São Paulo
Editora: Editora Saraiva
Ano de publicação: 2012
Número de páginas: 210
ISBN: 978-85-02-1811-6

a) Thurman, Paul W. – Estatística. 1.ed. Série Fundamentos. Conhecimento real para o mundo real. São Paulo: Editora Saraiva,2012. 210 pág.
b) Thurman, Paul W. – Estatística. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. 210p. (Série Fundamentos. Conhecimento real para o mundoreal). ISBN 978-85-02-1811-6
c) THURMAN, Paul W. Estatística. São Paulo: Saraiva, 2012. 210p. (Fundamentos. Conhecimento real para o mundo real). ISBN978-85-02-1811-6 
d) Thurman, Paul W. – Estatística. 1.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. 210p. (Série Fundamentos. Conhecimento real para omundo real) ISBN 978-85-02-1811-6



34) Utilizando as informações abaixo, assinale a alternativa que segue corretamente as recomendações da norma ABNT NBR6023 para elaboração de referências.
Autor (es): Ademir Lamenza, Edenis Cesar de Oliveira, Fátima Giacomeli Maia, Flavio Eurico Ferreira de Barros
Título: Gestão para o desenvolvimento sustentável
Subtítulo: desafios e proposições para a sustentabilidade socioambiental
Organizador (a): Raquel da Silva Pereira
Edição: 1ª edição
Local: São Paulo
Editora: Globus Editora e Livraria LTDA.
Data: 2013
Número de páginas: 204

a) LAMENZA, Ademir et al. Gestão para o desenvolvimento sustentável: desafios e proposições para a sustentabilidade socioambiental.
Organização de Raquel da Silva Pereira. São Paulo, Globus Editora e Livraria, 2013. 204p.

b) PEREIRA, Raquel da Silva (Org.). Gestão para o desenvolvimento sustentável: desafios e proposições para a sustentabilidade
socioambiental. São Paulo: Globus, 2013. 204p.

c) LAMENZA, Ademir et al. Gestão para o desenvolvimento sustentável: desafios e proposições para a sustentabilidade
socioambiental. Organização de Raquel da Silva Pereira. São Paulo: Globus, 2013. 204p.

d) PEREIRA, Raquel da Silva (Org.). Gestão para o desenvolvimento sustentável: desafios e proposições para a sustentabilidade
socioambiental. São Paulo, Globus, 2013. 204p

35) Utilizando as informações abaixo, assinale a alternativa que segue corretamente as recomendações da norma ABNT NBR6023 para elaboração de referências.
Autor (es): Cesar Galera, Ricardo Basso Garcia, Rafael Vasques
Título: Componentes funcionais da memória visioespacial.
Título do periódico: Estudos Avançados
Local: São Paulo
Ano da publicação: 2013
Mês: Janeiro / abril
Volume: 27
Número: 77
Páginas: 29 a 43
ISSN: 0103-4014

a) GALERA, Cesar; GARCIA, Ricardo Basso; VASQUES, Rafael. Componentes
funcionais da memória visioespacial. Estudos Avançados, São Paulo, v. 27, n.77, p.
29-43, jan./abr., 2013. 

b) GALERA, Cesar et al. Componentes funcionais da memória visioespacial. Estudos
Avançados, São Paulo, v. 27, n.77, p. 29-43, jan./abr., 2013. 

c) GALERA, Cesar; GARCIA, Ricardo Basso; VASQUES, Rafael. Componentes
funcionais da memória visioespacial. Estudos Avançados, São Paulo, v. 27, n.77,  p. 29-43, jan./abr., 2013.

d) GALERA, Cesar et al. Componentes funcionais da memória visioespacial. Estudos Avançados, São Paulo, v. 27, n.77, p.
29-43, jan./abr., 2013. 
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36) Utilizando as informações abaixo, assinale a alternativa que segue corretamente as recomendações da norma ABNT NBR6023 para elaboração de referências.
Autor(es): Katie Moisse, Michael J. Strong
Título: Innate immunity in amyotrophic lateral sclerosis
Título do periódico:  Biochimica et Biophysica Acta
Local: New York
Ano: 2006
Volume: 1762
Número: 11-12
Mês: December
Páginas: 1083 a 1093
Site: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443906000457
Data do acesso: 18/07/2013

a) MOISSE, Katie; STRONG, Michael J. Innate immunity in amyotrophic lateral sclerosis.
Biochimica et Biophysica Acta. New York, 1762(11-12): dec. 2006. 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443906000457,  Acesso em 
18/07/2013

b) MOISSE, Katie; STRONG, Michael J. Innate immunity in amyotrophic lateral sclerosis. 
Biochimica et Biophysica Acta. New York, 1762(11-12): dec. 2006. Disponível em: 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0925443906000457.  Acesso em 
18/07/2013

c) MOISSE, Katie; STRONG, Michael J. Innate immunity in amyotrophic lateral sclerosis.
Biochimica et Biophysica Acta. New York, 1762(11-12): dec. 2006.<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443906000457>. Acesso em
18/07/2013

d) MOISSE, Katie; STRONG, Michael J. Innate immunity in amyotrophic lateral sclerosis. 
Biochimica et Biophysica Acta. New York, v.1762,  n.11-12,  dec. 2006. Disponível
em <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0925443906000457>. Acesso
em: 18 jul. 2013 

37) A Classificação Decimal Universal (CDU) derivou-se, originalmente, da classificação Decimal de Dewey (CDD), sendo umalinguagem de indexação e recuperação da informação. Sobre a CDU é correto afirmar:
a) A CDU é uma classificação documentária. 
b) A CDU é uma classificação específica.
c) A CDU é resultado de um projeto que visava  transformar uma classificação facetada em uma classificação enumerativa.
d) A CDU surgiu como uma classificação apenas para biblioteca.

38) Uma das principais características da CDU é permitir a construção de números compostos ou sínteses, através de suanotação auxiliar, ou seja, seus sinais e subdivisões. Sobre as subdivisões auxiliares comuns da CDU é correto afirmar:
a) São tabelas numéricas cujos conceitos são listados em ordem alfabética para sua rápida localização.
b) São tabelas alfanuméricas, que auxiliam na especificação de assuntos.
c) São tabelas numéricas em que os conceitos são enumerados e arranjados hierarquicamente. 
d) Não guardam semelhanças com as tabelas principais, por isso foram desenvolvidas.

39) A ordem de arquivamento dos símbolos da CDU baseia-se na progressão do geral para o mais específico. Sendo assim,assinale a alternativa que obedece esta determinação: 
a) =, (....), : , “....”  (Comum de língua, Lugar e forma, Relação, Comum de tempo).
b) (....) , : , “....”, = (Lugar e forma, Relação, Comum de tempo, Comum de língua)
c) : , = , “....” , (....) ( Relação, Comum de língua, Comum de tempo, Lugar e forma)
d) : , = , (....) , “....” (Relação, Comum de língua, Lugar e forma, Comum de tempo). 

40) A norma ABNT NBR 6028,  Informação e documentação – Resumo – Apresentação, define três tipos de resumos. Assinaleabaixo a definição correta de Resumo Informativo:
a) Resumo redigido por especialista no assunto tratado e que de forma concisa  transmite todo o conteúdo do documento.
b) Resumo que informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que este possa,inclusive, dispensar a consulta ao original. 
c) Resumo que informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, mas que não dispensa a consultaao original.
d) Resumo que indica os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos, etc, e que não dispensaa consulta ao original.

41) A AACR, Código de catalogação Anglo-Americano, norma internacional que subsidia o tratamento da informação, estabelecendoregras que se destinam à elaboração de catálogos, determina, em seu capítulo “Cabeçalhos” para pessoas:
a) Se o nome de uma pessoa, que usou mais de uma língua, aparecer em suas obras com diferentes formas lingüísticas, escolhaa forma que corresponder à língua do país de origem do autor.
b) Se uma pessoa que usa mais de um pseudônimo, ou seu nome verdadeiro, escolha, como base para o cabeçalho, o nome peloqual essa pessoa tornou-se identificada nas edições mais recentes de sua obra. Faça remissivas de outros nomes. 
c) Se o nome da pessoa estiver escrito em alfabeto não latino, mantenha a grafia original.
d) Se uma pessoa tiver mudado seu nome (que não usa pseudônimos), escolha a forma  do nome antes da mudança e faça remissivaspara o novo nome.
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42) Com base nas regras da AACR para “Cabeçalhos para entidades”, assinale a alternativa correta para Conferências, Congresso,reuniões, etc.:a) Faça a entrada sempre pelo número do evento, sem omitir frequência ou ano de convocação.b) Acrescente ao nome de uma conferência o número da conferência etc., (se couber), o ano(s) e o(s) lugar(es) em que foramrealizadas. Separe esses elementos por um espaço, dois pontos, um espaço. c) Se o cabeçalho for para uma série de conferências, acrescente sempre a localização dos eventos, independente do número delugares.d) Se a numeração for irregular, mesmo assim, não a omita do cabeçalho. 
43) Segundo Claudio Boghi, em seu livro Sistemas de informação: um enfoque dinâmico, um banco de dados significa umacoleção organizada de dados.  Considere as afirmações abaixo:I. Banco de Dados é uma coleção logicamente coerente de dados com um determinado significado.II. Um Banco de Dados é projetado, construído e composto de um conjunto de dados para um propósito específico.III. Banco de Dados representa aspectos do mundo real, os quais devem ser refletidos no Banco de DadosIV. O tratamento da informação pode dar origem a vários tipos de dados. Estão corretos:a) Os itens II e IVb) Os itens I, II e IIIc) Os Itens I e IVd) Os itens I, II, III, IV 
44) De acordo com Beatriz Valadares Cendón, no livro Ciência da informação e Biblioteconomia, “A informação jurídica é umadas poucas áreas que alcançou o estágio comercial, não se limitando a iniciativas governamentais para seu controle eacesso”. Assinale a alternativa cujo sistema de informação jurídica é de iniciativa privada.a) PRODASENb) JURIDc) NJUR/NJUTd) SICON
45) Segundo Ranganathan as cinco leis da biblioteconomia são: I – Os livros são para usar  II – A cada leitor seu livro III- A cada livro seu leitor  IV - Poupe o tempo do leitor V -  A Bibliotecaé um organismo em crescimento. Tendo em mente essas leis, podemos afirmar que:a) Os Serviços de disseminação da Informação, de referência, sinalização da biblioteca, a automação dos serviços, a disponibilizaçãorápida dos documentos etc., correspondem à lei de número IV – Poupe o tempo do leitor . b) A lei de número I – Os livros são para usar,  é uma prerrogativa que sempre esteve presente nas bibliotecas desde sua criação.c) A lei de número II  e III poderiam se fundir, já que têm o mesmo significado.d) Essas leis já não podem ser aplicadas às bibliotecas atuais.
46) “Serviço de informação que comunica a usuários potenciais , informações sobre publicações  recentes, relevantes ouimportantes para seu trabalho”. Esta definição refere-se especificamente ao:a) Serviço de referência.b) Serviço de alerta. c) Serviço de documentaçãod) Serviço de disseminação seletiva da informação
47) Assinale abaixo o item que contém  as quatro funções básicas do  Serviço de Referência, segundo Samuel Swett Green:a) Selecionar, catalogar, classificar e disponibilizar a informação em seus diversos suportes.b) Indexar documentos, atender ao usuário, fazer empréstimos, treinar o usuário no uso dos catálogos.c) Instruir o usuário sobre como utilizar a biblioteca, responder às suas perguntas, ajudá-lo a selecionar os recursos da biblioteca,promover a biblioteca na comunidade. d) Fazer levantamentos bibliográficos, localizar os livros nas estantes para os usuários, fazer estatísticas de uso dos recursos dabiblioteca, aplicar questionário de usuários.
48) Recuperar a informação significa encontrar em uma coleção de documentos aqueles que satisfazem uma determinadanecessidade de informação, podemos dizer então que sistemas de recuperação de informação (SRIs) são sistemas criadospara facilitar essa busca.  Os principais tipos de SRIs são:a) Nacionais e internacionais.b) Automatizados e não automatizados.c) Científicos e técnicos.d) Referenciais ou de fonte 
49) A função da Biblioteca e do Bibliotecário na sociedade da informação passa por grandes transformações, devido ao adventodas novas tecnologias da informação. Diante disto, é correto afirmar:a) O acervo físico terá diminuído sua importância, já que a internet fornece as informações buscadas on-line.b) O tamanho do acervo físico terá diminuído sua importância, pois o que deverá pesar não será os milhões de itens do acervo, masas opções para acessar a informação demandada. c) O tamanho do acervo não sofrerá mudanças e passará a conviver com as ferramentas de recuperação disponíveis.d) Nenhuma tecnologia interferirá na forma da biblioteca manter seu acervo.
50) As inovações tecnológicas tiveram um surpreendente desenvolvimento, trazendo muitas mudanças na maneira deorganizar e difundir a informação. Dessas inovações iniciou-se a construção da “Biblioteca Digital”, cuja infraestruturaestá embasada em três elementos principais, sendo estes:

a) A Eletrônica; As normas e Protocolos; Os programas e suas aplicações. 
b) Os circuitos integrados; Os sistemas automáticos; A internet
c) As Redes de computadores; Os sistemas automáticos; Os protocolos de rede.
d) Os computadores; A internet; Os gerenciadores de redes.
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