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Boa Prova!

DESTAqUE AqUI

Nome: Inscrição:Assinatura do Candidato:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

IBFC_11 - MANHÃ

ANALISTA SOCIOCULTURAL (BIBLIOTECÁRIO)

INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA – BAURU (SP)

CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL Nº:  010/2012

E N S I N O  S U P E R I O R  C O M P L E TO



RASCUNHO



1IBFC_11 - MANHÃ

LíNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões 1 e 2, leia o texto abaixo, de
Rubem Braga.

O PAVÃO

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o
esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei
lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem
na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são
minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como
em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.

Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir
o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água
e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a
simplicidade.

Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha
amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e
delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz
de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

1) Considere as afirmações abaixo.

I. O tema do texto é exclusivamente a natureza das cores
e do esplendor do pavão.

II. A partir da observação da beleza do pavão, o narrador
tece considerações  sobre a natureza da arte e do amor
que sente. 

Está correto o que se afirma em

a) somente I.

b) somente II.

c)  I e II.

d)  nenhuma.

2) Considere as afirmações abaixo.

I. Há a presença de linguagem conotativa no texto.

II. O verbo “suscita” pode ser substituído, sem alteração
de sentido, por “desperta”.

Está correto o que se afirma em

a) somente I.

b) somente II.

c)  I e II.

d)  nenhuma.

3) Considere a oração e as afirmações abaixo.

Pegue teu caderno e faz a lição.

I. Há falta de uniformidade no tratamento.

II. A forma negativa seria: não pegue teu caderno e não faz
a lição.

Está correto o que se afirma em

a) somente I.

b) somente II.

c)  I e II.

d)  nenhuma.

4) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.

Ele não obedeceu __ regras da escola e foi encaminhado
__ diretoria.

a) as - a

b) as - à 

c)  às - a

d)  às - à

5) Considere as orações abaixo.

I. Devem-se pensar em todos os aspectos do problema.

II. Devem-se analisar todos os aspectos do problema.

A concordância está correta em

a) somente I.

b) somente II.

c)  I e II.

d)  nenhuma.

6) Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.

Conheci a cidade _______ ele foi em julho.

a) que.

b) a qual.

c)  a que.

d)  onde.

7) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.

Se ele __________um novo trabalho, ____________.

a) propuser – aceitarei.

b) propuser – aceitaria.

c) propor – aceitarei.

d) propor – aceitaria.

8) Assinale a alternativa em que a palavra deve ser
obrigatoriamente acentuada.

a) Acumulo.

b) Inicio.

c)  Publico.

d)  Ludico.

9) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.

Não sei _______ estou me sentindo tão _____.

a) porque – mau.

b) porque – mal.

c) por que – mal.

d) por que – mau.

10) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.

Agradeço __todas as pessoas__ homenagem oferecida __ mim.

a) a - à - a.

b) à - a - a.

c)  a - a - a.

d)  à - à - à.
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CONHECIMENTO ESPECíFICO

11) Os modernos serviços de alerta, definidos como

fornecimento a leitores potenciais de documentos

relevantes para seu trabalho, tanto quanto os de

disseminação seletiva da informação, tiveram sua

origem: 

a) Na informatização das bibliotecas.

b) No serviço de referência.

c) Nos sistemas de classificação universais.

d) Nas universidades.

12) Assinale o item que contém a definição tradicional da

palavra “Documento”:

a) Todo suporte de informação de caráter jurídico.

b) Todo material que contenha informação impressa.

c) Todo suporte de informação, seja ele gráfico, visual,

fônico, áudio visual, suscetível de ser utilizado para

estudo, consulta ou prova.

d) Toda informação registrada de interesse restrito a

especialistas.

13) É comum em Bibliotecas se fazer a distinção entre três

tipos de leitura, sendo elas:

a) formativa, informática e recreativa.

b) Científica, técnica e lazer.

c) Referência, técnica e literatura.

d) Técnica, informática e geral.

14) As publicações periódicas podem ser classificadas em

primárias, secundárias e terciárias. Exposições sobre

o estado atual de questões de interesse para a

Biblioteconomia e a Ciência da informação são

encontradas em publicações: 

a) Primárias.

b) Secundárias.

c) Terciárias.

d) Primárias e secundárias.

15) Relacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita:

Assinale a alternativa que corresponda à sequência
correta do relacionamento das colunas:

a) IV, III, II, I. 

b) I, II, III, IV.

c)  III, I, II, IV.

d)  II, IV, III, I.

16) Abaixo seguem algumas abreviações de títulos de
periódicos, abreviações estas que devem seguir a
recomendação da norma ABNT NBR-6032: 

I- Revista Brasileira de Administração Política – Rev. Bras.
Adm. Pol.

II- Caderno de Pedagogia – Cad. Pedag.

III- Intertemas – Inter.

IV- Brazilian Journal of Information Science – Braz. J. Inf.
Sci.

Dos títulos exemplificados, estão corretos os itens:

a) I, II e III

b) I, III e IV

c)  III e IV

d)  I, II e IV 

17) Conforme instrução dada na norma ABNT NBR 6023,
se não houver como determinar a data de um
documento, pois o mesmo não apresenta nenhuma data,
nem de copirraite, impressão, apresentação, distribuição
ou outra, devemos:

a) Anotar a data em que o documento está sendo
referenciado.

b) Anotar a data da compra.

c) Anotar uma data aproximada entre colchetes. 

d) Colocar uma interrogação entre parênteses.

( ) Controlar e preservar o acervo, 
observando o acondicionamento de ar, 
limpeza e controle  de luz, insetos e 
microorganismos; encadernar e 
armazenar adequadamente os materiais.

(  )   Anotar os dados do material (autor, 
título, local, editora, data, forma de 
aquisição, origem, etc.), fornecendo 
um número de identificação, em um 
livro ou em um programa de 
gerenciamento de bibliotecas.

(  )  Retirar do acervo, os livros, folhetos 
e periódicos desatualizados, em 
duplicatas ou danificados e sem 
condições de recuperação.

( ) Cotar, encomendar, receber, 
conferir, identificar e encaminhar para 
registro.

I

II

III

IV

Rotina de aquisição

Rotina de descarte

Rotina de registro

Rotina de conservação
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18) A instrução da Norma ABNT NBR 6023 para quando a
editora não puder ser identificada é:

a) Deve-se usar a expressão “sem casa publicadora” abreviada
entre colchetes  [s.c.p.].

b) Deixar em branco o campo para editora.

c) Deve-se indicar a expressão “sine nomine”, abreviada,
entre colchetes [s.n.].

d) Deve-se usar a expressão “editora desconhecida”.

19) Relacione a palavras da direita com as  respectivas
definições à esquerda: 

Assinale a alternativa que corresponda à sequência correta
do relacionamento das colunas:

a) I, II, IV, III.

b) III, I, II, IV.

c)  IV, II, III, I.

d)  III, IV, I, II.

20) Dentre diversos tipos de indexação podemos destacar:
coordenada, pós-coordenada, temática, automática,
derivada, em cadeia, etc. O método de indexação que se
utiliza da seleção de palavras-chave por métodos
mecânicos, com finalidade de identificar entradas para
índices é:

a) Coordenada.

b) Automática.

c)  Derivada.

d)  Em cadeia.

21) O resumo, que se define como uma representação concisa
e acurada do conteúdo de um documento é classificado em
três tipos: informativo, indicativo e crítico. Assinale a
alternativa onde se encontra a definição de Resumo Indicativo:

a) Aquele que provê informações detalhadas sobre um
determinado tópico, dispensando, por conseguinte, a
consulta ao documento original.

b) Aquele que, além de fazer uma síntese do documento, faz
também uma avaliação crítica do conteúdo.

c) Aquele que inclui breves informações sobre o conteúdo
do documento. 

d) Aquele que é elaborado somente por computador.

22) Dos objetivos da Norma ABNT NBR 6023 mencionados
abaixo, assinale o item que não diz respeito à norma:

a) Estabelece os elementos a serem incluídos em referências.

b) fixa a ordem dos elementos das referências e estabelece
convenções para transcrição e apresentação da
informação originada do documento e/ou outras fontes
de informação.

c) Orienta a preparação e compilação de referências de
material utilizado para a produção de documentos e para
a inclusão em bibliografias, resumos, resenhas, recensões
e outros.

d) Se aplica às descrições usadas em bibliotecas e as substitui.

23) Assinale a alternativa cuja referência segue corretamente
as recomendações da Norma NBR 6023 – Informação e
documentação – Referências – Elaboração:

a) fARIAS, Edilson Pereira de. Colisão de direitos: a honra,
a intimidade, a vida privada e a imagem versus a liberdade
de expressão. 2.ed. Porto Alegre: Sergio Antonio fabris,
2000. 168p. 

b) fARIAS, Edilson Pereira de. Colisão de direitos: a
honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus
a liberdade de expressão. 2.ed. Porto Alegre: Sergio
Antonio fabris, 2000. 168p.

c) FARIAS, Edilson Pereira de. Colisão de direitos: a honra,
a intimidade, a vida privada e a imagem versus a liberdade
de expressão. 2.ed. Porto Alegre, Sergio Antonio fabris,
2000. 168p.

d) FARIAS, Edilson Pereira de. Colisão de direitos: a
honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus
a liberdade de expressão. 2.ed. Porto Alegre, Sergio
Antonio fabris, 2000. 168p.

24) Assinale a alternativa cuja referência segue corretamente
as recomendações da Norma NBR 6023 – Informação e
documentação – Referências – Elaboração:

a) OLIVEIRA, ANTONIO MARCOS PRESTES DE. A
dinâmica do desenvolvimento regional do meio oeste
catarinense. 2010. 120f. Dissertação ( Mestrado)-
Universidade Municipal de São Caetano do Sul, São
Caetano do Sul,  2010. Orientação de: Luis Paulo
Bresciani.

b) OLIVEIRA, Antonio Marcos Prestes de. A dinâmica do
desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.
2010. 120f. Dissertação ( Mestrado)-Universidade
Municipal de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul,
2010. Orientação de: Luis Paulo Bresciani. 

c) Oliveira, Antonio Marcos Prestes de. A dinâmica do
desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.
2010. 120f. Dissertação ( Mestrado)-Universidade
Municipal de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul,
2010. Orientação de: Luis Paulo Bresciani.

d) OLIVEIRA, Antonio Marcos Prestes de. A dinâmica do
desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.
Dissertação ( Mestrado)-Universidade Municipal de São
Caetano do Sul, São Caetano do Sul,  2010. Orientação
de: Luis Paulo Bresciani. 120f.

( ) Mecanismo, tipo de fonte de 
informação e instrumento auxiliar 
empregado na busca, localização e 
recuperação de documentos, 
informações ou dados numéricos.

(   )   Vocabulário controlado e dinâmico 
de descritores relacionados semântica 
e genericamente, que cobrem de forma 
extensiva um ramo específico do 
conhecimento.

( ) Palavra, frase ou símbolo que 
aparecem geralmente acima de uma 
entrada catalográfica para indicar sua 
inserção alfabética, e orientar quanto à 
pesquisa em catálogos, bibliografia e 
índices.

(    )    Palavra significativa encontrada no 
título de um documento, no resumo ou no 
texto, que caracteriza o conteúdo 
temático do item e é usada em catálogos 
e índices de assunto.

I- Cabeçalho

II – Palavra-chave

III - Índice

IV - Tesauro
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25) Utilizando as informações dadas abaixo, assinale a
alternativa que segue corretamente as recomendações
da norma ABNT NBR 6023 para elaboração de
referências:

Autor(es): Carlos Heitor Cony, Orígenes Lessa, Marques
Rebelo, José Conde, Luis fernando Veríssimo,  Campos
de Carvalho, Moacir C. Lopes, Helena Silveira, Guilherme
figueiredo, João Antônio

Título: Os dez mandamentos

Edição: 2º edição

Local: Rio de Janeiro

Editora: Editora Bertrand Brasil Ltda.

Ano de publicação: 2005

Número de páginas: 350

ISBN: 85-285-0811-5

a) Cony, Carlos Heitor  et al. Os dez mandamentos. 2.ed.
Rio de Janeiro, Editora Bertrand Brasil, 2005. 350p. ISBN
85-285-08011-5.

b) OS DEZ mandamentos. 2.ed. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2005. 350p. ISBN 85-285-08011-5.

c) CONY, Carlos Heitor  et al. Os dez mandamentos. 2.ed.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 350p. ISBN 85-
285-08011-5. 

d) CONY, Carlos Heitor  et al. OS DEZ MANDAMENTOS.
2ªed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 350p. ISBN
85-285-08011-5.

26) Utilizando as informações dadas abaixo, assinale a
alternativa que segue corretamente as recomendações
da norma ABNT NBR 6023 para elaboração de referências:

Autor(es):

Título: Ensaios de bioética e direito

Subtítulo: Suicídio – castração química – pedofilia – células-
tronco – autonomia – dopagem esportiva – corpo humano
morto – exame de DNA – eugenia e deficiência – relativismo
cultural – reprodução assistida – testemunha de Jeová

Organização: Tereza Rodrigues Vieira

Edição: 2ª edição, revista, ampliada e atualizada

Local: Brasília

Editora: Editora Consulex

Ano de publicação: 2012

Número de páginas: 260 

ISBN: 978-85-88-55167-1

a) VIEIRA, Tereza Rodrigues (org.). Ensaios de bioética e
direito: suicídio, castração química, pedofilia, células-
tronco, autonomia, dopagem esportiva, corpo humano
morto, exame de DNA, eugenia e deficiência,  relativismo
cultural, reprodução assistida, testemunha de Jeová.
2.ed. rev. Brasília, Consulex, 2012. 260p. 

b) VIEIRA, Tereza Rodrigues (org.). Ensaios de bioética
e direito: suicídio, castração química, pedofilia, células-
tronco, autonomia, dopagem esportiva, corpo humano
morto, exame de DNA, eugenia e deficiência, relativismo
cultural, reprodução assistida, testemunha de Jeová.
2.ed. rev. ampl. e atual. Brasília: Consulex, 2012. 260p.
ISBN 978-85-88-55167-1 

c) VIEIRA, Tereza Rodrigues (org.). Ensaios de bioética
e direito.  2.ed. Brasília: Consulex, 2012. 260p. ISBN
978-85-88-55167-1

d) Vieira, Tereza Rodrigues (org.). Ensaios de bioética e
direito: suicídio, castração química, pedofilia, células-tronco,
autonomia, dopagem esportiva, corpo humano morto,
exame de DNA, eugenia e deficiência, relativismo cultural,
reprodução assistida, testemunha de Jeová. 2.ed. Brasília,
Consulex, 2012. 260p. ISBN 978-85-88-55167-1 (x)

27) Utilizando as informações dadas abaixo, assinale a
alternativa que segue corretamente as recomendações
da norma ABNT NBR 6023 para elaboração de referências:

Autor(es): Nancy Taylor Rosenberg

Título: A lei de Sullivan

Subtítulo:

Tradução: Sylvio Gonçalves

Edição: 1ª edição

Local: Rio de Janeiro

Editora: Editora Record

Ano de publicação: 2007

Número de páginas: 413

ISBN: 978-85-01-07435-5

a) ROSENBERG, Nancy Taylor. A lei de Sullivan. Tradução:
Sylvio Gonçalves. Rio de Janeiro: Record, 2007. 413p.
ISBN 978-85-01-07435-5.

b) ROSENBERG, Nancy Taylor. A lei de Sullivan. 1.ed.
Tradução: Sylvio Gonçalves. Rio de Janeiro: Record,
2007. 413p. ISBN 978-85-01-07435-5. 

c) Rosemberg, Nancy Taylor. A LEI DE SULLIVAN.
Tradução: Sylvio Gonçalves. Rio de Janeiro, Record,
2007. 413p. ISBN 978-85-01-07435-5. 

d) ROSENBERG, Nancy Taylor. A lei de Sullivan. 1ª Ed.
Tradução: Sylvio Gonçalves. Rio de Janeiro, Record,
2007. 413p. ISBN 978-85-01-07435-5. 

28) Utilizando as informações dadas abaixo, assinale a
alternativa que segue corretamente as recomendações
da norma ABNT NBR 6023 para elaboração de
referências:

Autor(es): Peter Schulberg

Título: Radio Advertising

Subtítulo: The authoritative handbook

Organização:

Edição: 2ª edição

Local: Chicago

Editora: NTC Publishing Group

Ano de publicação: 1996

Número de páginas: 240

ISBN: 0-8442-3118-5

a) Schulberg, Pete. Radio advertising: the authoritative
handbook. 2.ed. Chicago, NTC Publishing, 1996, 240p.
ISBN: 0-8442-3118-5

b) Schulberg, Pete. Radio advertising: the authoritative
handbook. 2.ed. Chicago: NTC Publishing , 1996, 240p.
ISBN: 0-8442-3118-5

c) SCHULBERG, Pete. Radio advertising: the
authoritative handbook. 2.ed. Chicago: NTC Publishing,
1996. 240p. ISBN: 0-8442-3118-5

d) SCHULBERG, Pete. Radio advertising: the authoritative
handbook. 2nd ed. Chicago: NTC, 1996. 240p. ISBN: 0-
8442-3118-5 



5IBFC_11 -

29) Utilizando as informações dadas abaixo, assinale a
alternativa que segue corretamente as recomendações
da norma ABNT NBR 6023 para elaboração de referências:

Autor(es): Rogério de Vidal Cunha, Heron Ungaretti Vaz

Título do artigo: O tribunal penal internacional e o princípio da
jurisdição universal

Subtítulo: análise do caso Al Bashir

Título do periódico: Intertemas

Local: Presidente Prudente

Ano de publicação: 2010

Mês: Novembro

Ano:12

Volume: 15

Páginas: 177 a  187

a) Rogério de Vidal Cunha, Heron Ungaretti Vaz. O tribunal
penal internacional e o princípio da jurisdição universal:
análise do caso Al Bashir. Intertemas, Presidente Prudente,
ano 12, v. 15, Nov. 2010. p.177-187.

b) CUNHA, Rogério de Vidal; VAZ,  Heron Ungaretti. O tribunal
penal internacional e o princípio da jurisdição universal:
análise do caso Al Bashir. Intertemas, Presidente
Prudente, ano 12, v. 15, nov. 2010. p.177-187.

c) Cunha, Rogério de Vidal; Vaz,  Heron Ungaretti. O tribunal
penal internacional e o princípio da jurisdição universal:
análise do caso Al Bashir. Intertemas, Presidente Prudente,
ano 12, v. 15, Nov. 2010. p.177 a 187.

d) CUNHA, Rogério de Vidal; VAZ,  Heron Ungaretti. O tribunal
penal internacional e o princípio da jurisdição universal:
análise do caso Al Bashir. Intertemas, Presidente Prudente,
ano 12, v. 15, nov. 2010. p.177-187.

30) Utilizando as informações dadas abaixo, assinale a
alternativa que segue corretamente as recomendações
da norma ABNT NBR 6023 para elaboração de referências:

Autor(es): José Maria Jardim

Título do artigo: O conceito e a prática de gestão de
documentos

Título do periódico: Revista Acervo

Local: Rio de Janeiro

Ano de publicação: 1987

Mês: Julho/Dezembro

Volume: 15

Número: 2

Páginas: 35-42

31) A CDU, Classificação Decimal Universal:

I- É uma linguagem de indexação e recuperação da
informação

II- É uma tabela de Classificação derivada da CDD
(Classificação Decimal de Dewey)

III- É composta exclusivamente por uma tabela principal,
com uma classificação meramente enumerativa

IV- Estabelece um código sistemático indicativo do assunto
como principal recurso para a organização e localização
dos livros em bibliotecas, agrupando obras que tratam
de assuntos semelhantes

Assinale a alternativa correta:

a) Todas as afirmativas estão corretas.

b) As afirmativas I, II e III estão corretas.

c) As afirmativas I, II e IV estão corretas.

d) As afirmativas II, III e IV estão corretas.

32) Em relação à CDU é correto afirmar:

a) É uma classificação documentária. 

b) Não permite combinação de assuntos.

c) Pode ser chamada de classificação científica.

d) Pode ser chamada de classificação especializada.

33) Assinale a ordem correta de arquivamento de alguns
símbolos utilizados na CDU:

a) + : “...” /  (Adição, Relação, Comum de tempo, Extensão
consecutiva).

b) + / : “...” (Adição, Extensão consecutiva, Relação, Comum
de tempo). 

c) / + “...” : (Extensão consecutiva, Adição, Comum de
tempo, Relação).

d) : + / “...” (Relação, Adição, Extensão consecutiva, Comum
de tempo).

34) Assinale, nas alternativas abaixo, qual o número de
classificação extraído da CDU está correto em sua
combinação de números e sinais:

a) 339 (81+71) – Acordo comercial entre Brasil e Canadá.

b) 339(81/71) – Acordo comercial entre Brasil e Canadá.

c) 339=81=71 – Acordo comercial entre Brasil e Canadá.

d) 339”81/71” – Acordo comercial entre Brasil e Canadá.

35) “O principal objetivo é servir como formato padrão para
o intercâmbio de registros bibliográficos e catalográficos
e servir de base para a definição de formatos de entrada
entre as instituições que o utilizam”. Esta definição
refere-se:

a) ao formato JfIf.

b) ao formato JPEG.

c) ao formato HTML.

d) ao formato MARC.

Endereço Eletrônico: http://www.portalan.arquivonacional. 
gov.br/media/v.2,n.2,jul.dez.1987.pdf
Data de acesso: 08/01/2012
a)  Jardim, José Maria. O conceito e a prática de       
gestão de documentos. Revista Acervo. Rio de
Janeiro, v.2, n.2, jul./dez. 1987. p. 35-42. Site:
<http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/media/v.2,
n.2,jul.dez.1987.pdf > Data: 08/01/2012.
b)  JARDIM, José Maria. O conceito e a prática de
gestão de documentos. Revista Acervo. Rio de Janeiro,
v.2, n.2, jul./dez. 1987, p. 35-42. Disponível em:
<http:/www.portalan.arquivonacional.gov.br/media/v.2,n.
2,jul.dez.1987.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2012.
c)  JARDIM, José Maria. O conceito e a prática de
gestão de documentos. Revista Acervo. Rio de Janeiro,
v.2, n.2, jul./dez. 1987, p. 35-42.
<http:/www.portalan.arquivonacional.gov.br/media/v.2,n.
2,jul.dez.1987.pdf>. Data de acesso: 08 janeiro de 2012.
d) JARDIM, José Maria. O conceito e a prática de
gestão de documentos. Revista Acervo. Rio de Janeiro,
vol.2, nº.2, jul./dez. 1987, p. 35-42. Disponível em:
<http:/www.portalan.arquivonacional.gov.br/media/v.2,n.
2,jul.dez.1987.pdf>. Acesso em: 08/01/ 2012.
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36) “Uma rede de informações pode ser definida como um
conjunto  de sistemas de informação e/ou comunicação
– descentralizados, intercomunicantes, formado por
unidades funcionais independentes, com serviços e
funções inter relacionadas”... São exemplos de Redes
de Serviços e de Apoio Institucional (que compartilham
dados, desenvolvem padrões comuns e comutação
bibliográfica):

a) COMUT, Bibliodata, OCLC.

b) Bibliodata, SEBRAE, SCIELO.

c) Dialog, COMUT, CNN.

d) BIREME, LILACS, IBICT.

37) As redes que visam principalmente à identificação e o
compartilhamento de recursos informacionais são
denominadas:

a) Redes de compartilhamento.

b) Redes corporativas.

c) Redes de apoio institucional.

d) Redes de serviços de busca e recuperação da
informação. 

38) Nas alternativas abaixo, assinale a que contém somente
base de dados Brasileiras:

a) BVS, Embrapa, Júris Plenum .

b) Medline, Scielo, Bioisis.

c) BVS, Lilacs, Bioisis.

d) BVS, Medline, Sciencefinder.

39) Assinale o item que contém somente fontes de
informações jurídicas:

a) BDJUR, BINAGRI, CCN, CEDIN.

b) SILEG, OPAS, CCN,  BVS.

c) LEGIN, SILEG, SICON, BDJUR.

d) SILEG, BDJUR, CEDIN, OPAS.

40) O LILACS (Base de dados cooperativa na área de
Ciências da Saúde), desenvolveu uma metodologia
comum para  tratamento descentralizado da literatura
científica-técnica em saúde produzida na América Latina
e Caribe. Esta metodologia compreende:

a) Tabelas, listas e regras de catalogação.

b) Guias, manuais e notas técnicas.

c) Manuais e normas de catalogação.

d) Guias e Normas técnicas.

41) Com relação à indexação, a metodologia Lilacs
recomenda:

a) Usar sempre linguagem natural.

b) O indexador atribuirá a cada documento tantos descritores
quantos forem necessários para descrevê-lo em todos
seus aspectos. Isto é denominado indexação múltipla. 

c) O indexador deverá selecionar termos de acordo com
uma lista e fazer as devidas relações para melhor definir
o assunto do documento.

d) A indexação deverá ser tão específica quanto julgar o
indexador, mas com um limite máximo de 8 descritores
por documento.

42) Para se fazer uma recuperação da informação adequada
na área jurídica é importante conhecer as diversas fontes
formais de direito. Relacione os termos da coluna da
esquerda com a sua definição na coluna da direita: 

Assinale a alternativa que corresponda a sequência
correta do relacionamento das colunas:

a) I, II, III, IV.

b) III, I, IV, II.

c)  IV, III, I, II.

d)  II, IV, III, I.

43) quando se pensa em planejamento, pensa-se em
estabelecimento de objetivos para o esforço do grupo.
quando se planeja define-se ações para atingir os
objetivos, reduzindo riscos e estabilizando a
organização. Portanto, podemos afirmar que o
planejamento:

I - reduz custos, pela ênfase em operações eficientes e
compatíveis com as condições existentes.

II - substitui atividades fragmentárias e não coordenadas
por um esforço em grupo.

III- substitui julgamentos bruscos e irrefletidos por decisões
premeditadas.

IV  - traz segurança e favorece a produtividade.

Assinale a alternativa correta:

a) Todas as afirmações estão corretas. 

b) Os itens II e III estão corretos.

c) Os itens I e IV estão corretos.

d) Somente o item I está correto.

44) Em seu artigo 14, a Lei nº 10.261, de 28 de outubro de
1968, “Estatuto dos funcionários públicos civis do estado
de São Paulo, determina que para cargo de provimento
público e efetivo:

a) Não é necessário concurso público, apenas a nomeação.

b) A nomeação será precedida de concurso público de
provas ou de provas e títulos.

c) A nomeação se fará apenas em títulos.

d) A nomeação se fará por indicação, entrevista prévia e títulos.

IBFC_11 - MANHÃ

( ) ato normativo de um órgão 
governamental  para certos ramos de 
atividades. Ela é expedida no sentido 
de interpretar a lei.

(    )   ato normativo com força de lei 
que pode ser editado pelo presidente 
da República em caso de relevância e 
urgência.

(  )  ato normativo ativo primário que 
contém, em regra, normas gerais e 
abstratas.

( ) ato escrito oficial em que há 
determinação, aviso, postura, citação, 
etc., e que se afixa em locais públicos 
ou se anuncia na imprensa, para 
conhecimento geral, ou de alguns 
interessados, ou, ainda, de pessoa 
determinada cujo destino se ignora.

I - Medida provisória

II - Edital

III - Instrução normativa

IV - Lei ordinária
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45) Baseado na mesma lei, a provisão dos cargos públicos
se dão por:

a) Somente concurso público.

b) Somente por concurso público e nomeação.

c) Por concurso, nomeação, transferência, reintegração,
acesso, reversão, aproveitamento e readmissão.

d) Somente por concurso público ou eleição.

46) A Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012,  que dispõe sobre
a elaboração e o arquivamento de documentos em meios
eletromagnéticos, entende por digitalização a conversão
da fiel imagem de um documento para código digital.
Sendo assim deve-se considerar que:

a) A digitalização é uma cópia fiel de um documento, mas
não é o documento, por isso pode ser livremente
compartilhado.

b) Após a digitalização é necessário preservar o documento
original, já que a cópia digital  não é segura.

c) Como se trata apenas de mudança no suporte da
informação, deve-se seguir as mesmas regras que regem
o uso do documento no original com relação a acesso,
uso, alteração, reprodução e descarte.

d) A digitalização, como um processo novo e dispendioso,
é mais interessante do ponto de vista comercial, não
trazendo benefícios imediatos com relação a documentos
físicos.

47) O estudo de usuários tem como objetivos coletar dados
para criar e/ou avaliar produtos e serviços
informacionais, bem como entender melhor o fluxo de
transferência da informação. Um dos métodos
empregados para coleta de dados é a Entrevista. Assinale
a alternativa correta:

a) A entrevista não causa nenhuma distorção na
compreensão e resposta do entrevistado.

b) O entrevistador deve ser frio e objetivo e apenas fazer
as perguntas, pois assim as respostas serão confiáveis.

c) A entrevista permite captar as reações, sentimentos e
hábitos do entrevistado e permite que o entrevistador
esclareça dúvidas sobre a pergunta ou terminologia.

d) A entrevista possui caráter quantitativo.

48) A pesquisa ____________, caracteriza-se pela utilização
de técnicas estatísticas com o objetivo de garantir uma
maior precisão na análise e interpretação dos resultados,
tentando assim, aumentar a margem de confiabilidade
dos resultados encontrados no estudo de usuários.

Preencha a lacuna com a alternativa correta:

a) Qualitativa. 

b) Quantitativa.

c)  Metodológica.

d)  Científica.

49) A Lei Federal  12.527 de 18 de novembro de 2011,
“Acesso à informação pública”,  segue a tendência de
diversos países em direção:

a) À transparência das informações públicas,
regulamentando o direito do cidadão à informação
devidamente previsto na Constituição federal.

b) A estabelecer que o acesso seja uma exceção, mas que
poderá ser revisto.

c) Que qualquer cidadão poderá solicitar acesso às
informações públicas, mas se dará preferência àqueles
que de alguma forma estiverem envolvidos com o
assunto.

d) Ao cidadão ter direito a solicitar  informação desde que
tenha justificativa.

50) O Estatuto dos funcionários públicos civis do
estado (Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968),
não se aplica à:

a) funcionários  do poder legislativo.

b) funcionários do poder judiciário.

c) funcionários do poder executivo.

d) Autarquias e entidades paraestatais.
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