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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 02

PM do Rio de Janeiro diminui participação no desfile da
Independência
Mudança será feita para aumentar a segurança das ruas no
sábado, quando estão programadas mais manifestações

(A)
(B)

O tradicional desfile de 7 de Setembro na avenida
Presidente Vargas, no centro, vai ficar desfalcado neste ano.
A Polícia Militar do Estado, que conta com várias unidades
na parada, confirmou apenas a presença da Academia Dom
João VI, de oficiais. O porta-voz da corporação, tenentecoronel Cláudio Costa Oliveira, explicou nesta quinta-feira
(05) que a mudança será feita para aumentar a segurança
das ruas no próximo sábado, quando estão programadas
diversas manifestações.
“Estamos definindo o aumento do efetivo em razão
dessas manifestações que estão sendo passadas pela
internet”, explicou. “Mas isso não está totalmente definido”,
disse o tenente-coronel. Ele informou que nesta sexta-feira
(6) será decidida a programação do desfile.
Anualmente, homens e mulheres dos batalhões de
Choque, Florestal e de Operações Especiais, entre outras
unidades, participam do desfile da Independência. A parada
também conta com representantes da Marinha, do Exército,
além de bandas de escolas públicas. Amanhã, segundo
Oliveira, será divulgado ainda o esquema de segurança
para o sábado.
Martha Rocha, chefe da Polícia Civil, disse que o
esquema da corporação para sábado será o mesmo de
todos os feriados, com os delegados titulares de plantão.
“Todos estarão trabalhando como sempre estivemos em
qualquer feriado”, comentou, em entrevista concedida
ontem.
Na página do grupo Black Bloc, no Facebook, foi
convocado pelo grupo um ato paralelo ao desfile, às 7h30,
na Avenida Presidente Vargas, na altura da Rua Uruguaiana,
no centro. No mesmo local, está marcada para começar às
9h a manifestação popular do Grito dos Excluídos, que
desde 1995 reúne no Dia da Independência, entidades,
indivíduos, movimentos sociais e religiosos comprometidos
com as causas dos excluídos. Também estão agendados
nas mídias sociais o bloco Antiproibicionista, às 10h, em
frente ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (Ifics), da
Universidade Federal do Rio, no centro; o manifesto Fora
Renan, às 17h, na Cinelândia; e o ato Independência de
Quem?, também às 17h, no Largo do Machado, na zona sul
da cidade.

(C)

(D)

(E)

Em “A Polícia Militar do Estado, que conta com várias
unidades na parada, confirmou apenas a presença
da Academia Dom João VI, de oficiais.”, as vírgulas
foram utilizadas
para separar uma oração subordinada adjetiva que
restringe o termo antecedente.
para separar uma oração subordinada adverbial
que apresenta uma concessão em relação ao termo
antecedente.
para separar uma oração subordinada adjetiva que
acrescenta ao termo antecedente uma qualidade
acessória.
para separar uma oração subordinada adverbial
que apresenta uma finalidade em relação ao termo
antecedente.
para separar uma oração subordinada adverbial que
apresenta uma comparação com o termo antecedente.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quanto à estrutura desse tipo de texto, podemos
afirmar que em “Mudança será feita para aumentar
a segurança das ruas no sábado, quando estão
programadas mais manifestações” temos
o corpo do texto.  
o lead.
o destinatário da mensagem.
a manchete ou título principal.
a submanchete ou título auxiliar.

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Mas isso não está totalmente definido”, o termo
destacado é um elemento coesivo que se refere
ao desfile de 7 de setembro.
à programação do desfile.
ao local onde ocorrerá o desfile.
à definição do aumento do efetivo.
à quantidade de manifestações que ocorrerão.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Martha Rocha, chefe da Polícia Civil, disse que
o esquema da corporação...”, a expressão destacada
exerce no texto função de
vocativo.
aposto.
adjunto adverbial.
adjunto adnominal.
agente da passiva.

Adaptado de http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2013-09-05/pm-do
-rio-de-janeiro-diminui-participacao-no-desfile-da-independencia

QUESTÃO 01

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O texto acima
denominado
entrevista.
tutorial.
notícia.
resumo.
relato.

representa

o

gênero

textual
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QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O gênero textual apresentado tem como
característica a utilização de tempos verbais
específicos nas diferentes sequências estruturais
que o compõe. Assim, em “PM do Rio de Janeiro
diminui participação no desfile da Independência”, o
verbo destacado está empregado no
pretérito perfeito do indicativo.
pretérito imperfeito do subjuntivo.
futuro do indicativo.
presente do subjuntivo.
presente do indicativo.

(D)

(E)

RACIOCÍNIO LÓGICO E
Q U A N T I TAT I V O
QUESTÃO 11
Para encher uma piscina, 6 torneiras totalmente
abertas despejam 32 litros de água por minuto.
Quantos litros por minuto despejarão 15 torneiras,
nas mesmas condições?
(A)
50 litros.
(B)
60 litros.
(C)
70 litros.
(D)
80 litros.
(E)
90 litros.

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Estamos definindo o aumento do efetivo...” [...]
“Mas isso não está totalmente definido”, o termo
destacado acrescenta à relação das orações um
sentido de
contraste.
adição.
alternância.
conclusão.
explicação.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “... foi convocado pelo grupo um ato paralelo ao
desfile...”, a expressão destacada na oração exerce
função de
aposto.
agente da passiva.
objeto direto.
objeto indireto.
complemento nominal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 09

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

(B)

(C)

Joana tinha uma dívida. Em um determinado mês ela
pagou 20% do valor total dessa dívida. Sabendo que
R$ 1.080,00 correspondem a 45% do restante a ser
pago, qual o valor da dívida inicial de Joana?
R$ 2000,00.
R$ 2200,00.
R$ 2400,00.
R$ 2600,00.
R$ 3000,00.

QUESTÃO 13
Se um número desconhecido x está entre 107 e
108, ou seja, 107 < x < 108, assinale a alternativa que
apresenta o número de algarismos da parte inteira
de x.
(A)
9.
(B)
8.
(C)
7.
(D)
6.
(E)
5.

De acordo com o texto, podemos inferir que
o texto em questão tem a função de informar que o evento
de 7 de setembro, ao qual se refere o texto, ocorrerá do
mesmo modo que em anos anteriores.
a programação do desfile de 7 de setembro foi decidida
com vários meses de antecedência ao evento.
as manifestações previstas para acontecer influenciarão
diretamente na participação da corporação militar no
desfile.
não existe a chance de ocorrer manifestações
concomitantes ao desfile, caso as convocações
realizadas pela internet sejam atendidas.
a Polícia civil participará efetivamente do desfile de 7 de
setembro, como tem feito todos os anos.

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

(A)

convocado pelo grupo um ato paralelo ao desfile...” a
utilização das vírgulas está inadequada.
Em “Mas isso não está totalmente definido”, o termo
destacado pode ser substituído por “Contudo” sem que
haja prejuízo sintático e semântico.
A utilização das aspas em “Todos estarão trabalhando
como sempre estivemos em qualquer feriado” ocorreu
por tratar-se de discurso indireto.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma.
Em “Também estão agendados nas mídias sociais...”
os termos destacados podem ser substituídos por está
agendado para que a concordância fique adequada.
Em “a segurança das ruas no próximo sábado, quando
estão programadas diversas manifestações.”, a utilização
da vírgula é obrigatória.
Em “Na página do grupo Black Bloc, no Facebook, foi

Utilizando noções sobre porcentagem, assinale a
alternativa que apresenta o mesmo valor de (20%)².
2%.
200%.
4%.
40%.
400%.

QUESTÃO 15

Fazendo uma divisão entre a população pela área
da região, obtemos uma razão chamada densidade
demográfica, geralmente expressa em habitantes por
quilometro quadrado. Esteio é um município pequeno
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

com aproximadamente 27,543 km², situado no Rio Grande do Sul. Se esse município possui aproximadamente
80.669 habitantes, qual é a sua densidade demográfica (aproximadamente)?
2.928 hab/km².
2.876 hab/km².
2.543 hab/km².
1.876 hab/km².
1.654 hab/km².

INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um Software.
(A)
CMOS
(B)
Windows Explorer
(C)
BIOS
(D)
Planilha eletrônica (Microsoft Excel)
(E)
Linux
QUESTÃO 17
Considere a figura a seguir, que ilustra parte de uma planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 (instalação padrão
português – Brasil). Nesta planilha, foi inserida, na célula C12, uma fórmula conforme mostrado na imagem. O
valor obtido na referida célula será

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

890
R$ 3,00
420
470
ERRO

Cargo: Bibliotecário - Documentalista
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QUESTÃO 18

Considerando a figura a seguir, que ilustra parte de uma planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 (instalação
padrão português – Brasil), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Ao ser aplicada na célula E3, a fórmula =SOMASE(B3:D8;”<=4000”) obtêm-se como resultado o valor 8000.

II.

Para inserir um gráfico contendo MÊS e RECEITA, é necessário selecionar a coluna MÊS e a coluna RECEITA
e na guia DADOS selecionar a opção GRÁFICOS.

III.

Ao ser aplicada na célula D9, a fórmula =SOMA(D3:D8) obtêm-se como resultado o valor R$13.000,00.

IV.

Ao ser aplicada na célula E9, a fórmula =SE(SOMA( B3:B8)>=SOMA(C3:C8);”LUCRO”;”PREJUIZO”) obtêmse como resultado a expressão LUCRO.

Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
Software _________ ou ___________ é aquele cuja cópia, redistribuição ou modificação é em alguma medida
_________ pelo seu criador ou distribuidor.
Free  /  não livre / restrito
Open Source / não livre / liberado
Proprietário / não livre / restrito
Proprietário  /  Aberto / liberado
Operacional / livre / bloqueado

QUESTÃO 20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre conceitos de segurança (proteção de informação, vírus e assemelhados). O programa autorreplicante que
se assemelha a um vírus, porém não necessita de hospedeiro para se propagar é denominado
Spam.
Phishing.
Cavalo de Troia (Trojan).
Vírus de Boot.
Worm.

QUESTÃO 21
Considerando os conceitos de segurança (proteção de informação, vírus e assemelhados), o vírus que tem a
habilidade de se alterar a cada infecção, o que torna sua identificação mais difícil, é um vírus do tipo
(A)
Macro.
(B)
Polimórfico.
(C)
Encriptado.
(D)
Paravírus.
(E)
Trojan.
Cargo: Bibliotecário - Documentalista
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QUESTÃO 22
Sobre conceitos básicos em informática, assinale a
alternativa correta.
(A)
O Hardware de um computador é composto de CPU,
periféricos e Sistema Operacional.
(B)
A lixeira do Sistema Operacional Windows tem a função
de armazenar os vírus detectados pelo antivírus.
(C)
O Linux Ubuntu é um Editor de Imagem avançado.
(D)
BrOffice Writer e Microsoft Word são Softwares
aplicativos com a função de edição de texto.
(E)
O Excel é um hardware com função de calculadora.

LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 26

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 23

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um usuário de computador com o Sistema
Operacional Windows 7 (instalação padrão português
– Brasil) utilizou o computador por um período de
tempo. Nesse período, excluiu vários arquivos e
programas, criou outros arquivos e instalou novos
programas. Esse usuário notou que seu computador
ficou um pouco mais lento. Que ferramenta do
sistema operacional é indicada para ser utilizada por
esse usuário para tornar o computador mais rápido
e eficiente?
Monitor de recursos.
Ponto de partida.
Desfragmentador de disco.
Ferramenta de captura.
Firewall do Windows.

(D)

(E)

QUESTÃO 27
De acordo com a Lei 8.112/90, o deslocamento do
servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo
quadro, com ou sem mudança de sede, caracteriza
(A)
Redistribuição.
(B)
Remoção.
(C)
Substituição.
(D)
Vacância.
(E)
Promoção.

QUESTÃO 24
Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale
a alternativa correta.
O ___________ faz parte do pacote _________,
uma suíte de produtos que combina diversos
tipos de _________para a criação de documentos,
____________________ e para o gerenciamento de
e-mails.
(A)
Writer   /   Microsoft Office   /   Softwares   /   Planilhas e
apresentações
(B)
Word - Microsoft Office   /   Softwares   /   Planilhas e
apresentações
(C)
Windows / Microsoft Office  /  Softwares  /  Planilhas e
apresentações
(D)
Word   /   Broffice.org   /   Hardware   /   Planilhas e
apresentações
(E)
Writer   /   Microsoft Office   /   Hardware   /   Planilhas e
apresentações

QUESTÃO 28

(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 25

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, extinto o
cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor
estável
será imediatamente exonerado, com direito à indenização
proporcional ao tempo de serviço.
será compulsoriamente demitido, sem direito à
indenização.
ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional
ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento
em outro cargo.
ficará em disponibilidade, recebendo o valor equivalente
a sua remuneração, acrescida de 25%, até seu adequado
aproveitamento em outro cargo.
será imediatamente afastado por férias e, em seguida, por
licença sem remuneração, até dois anos, posteriormente
será exonerado.

Com relação a Spam no ambiente de internet,
assinale a alternativa correta.
São sistemas de gerenciamento de dados.
É o processo de enviar arquivos de texto, vídeo ou
imagens de um computador para um servidor remoto.
Consiste em uma linguagem de marcação utilizada para
produção de páginas na web.
É um padrão baseado na linguagem XML que informa
aos leitores as novidades dos sites do seu interesse.
Uma mensagem eletrônica recebida, mas não solicitada
pelo usuário.

(D)

(E)
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De acordo com a Lei 8.112/90, a ajuda de custo
destina-se a compensar as despesas de instalação
do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter
exercício em nova sede, com mudança de domicílio
em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de
indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge
ou companheiro que detenha também a condição de
servidor, vir a ter exercício na mesma sede.
destina-se ao servidor que, a serviço, afastar-se da sede
em caráter eventual ou transitório para outro ponto do
território nacional ou para o exterior, para compensar
despesas com passagens e com pousada, alimentação
e locomoção urbana.
destina-se ao servidor que realizar despesas com a
utilização de meio próprio de locomoção para a execução
de serviços externos, por força das atribuições próprias
do cargo.
destina-se
ao
ressarcimento
das
despesas
comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel
de moradia ou com meio de hospedagem administrado
por empresa hoteleira, no prazo de um mês após a
comprovação da despesa pelo servidor.
destina-se ao servidor que atuar como instrutor em curso
de formação, de desenvolvimento ou de treinamento
regularmente instituído no âmbito da administração
pública federal.

Cargo: Bibliotecário - Documentalista

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

De acordo com o Código Penal, a conduta de
apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que,
no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem
não é crime, podendo caracterizar somente ato de
improbidade administrativa.
embora seja crime, a conduta não é punível.
caracteriza o crime de Prevaricação.
caracteriza o crime de Peculato mediante erro de outrem.
caracteriza o crime de Corrupção passiva.

(B)

(C)

QUESTÃO 30

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a Lei 11.892/2008, para efeito de
incidência das disposições que regem a autonomia
e a utilização dos instrumentos de gestão do quadro
de pessoal e de ações de regulação, avaliação
e supervisão das instituições e dos cursos de
educação profissional e superior, o Colégio Pedro II
é equiparado
aos Centros Federais de Educação Tecnológica.
às Empresas Públicas.
às Instituições Particulares.
às Universidades Tecnológicas.
aos Institutos Federais.

(D)

(E)

QUESTÃO 34

Normas e padrões são necessários em todas as
áreas do conhecimento, bem como em trabalhos
científicos. A respeito de elementos pós-textuais,
analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No uso da AACR2, quando o local e o editor não
aparecem na publicação, indicam-se qual expressão?
[S.l.: s.n.]
S.l.: s.n.
[S.L.: s.n.]
[S.l.: S.n.]
S.l.: S.n.

QUESTÃO 32

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apresentação. Qual seria esta ordem?
Autor(es), título, editora, ano de publicação, expressão
Disponível em:, endereço eletrônico entre sinais <>,
expressão Acesso em:, data de acesso (dia, mês
abreviado e ano).
Autor(es), título, subtítulo(se houver), número da edição(a
partir da 2.ed.), local da publicação, ano de publicação,
endereço eletrônico entre sinais, expressão Acesso em:,
data de acesso (dia, mês abreviado e ano).
Autor(es), título, subtítulo(se houver), número da
edição(a partir da 1.ed.), local da publicação, editora,
ano de publicação, expressão Disponível em:, expressão
Acesso em:, data de acesso (dia).
Autor(es), título, subtítulo(se houver), número da
edição(a partir da 2.ed.), local da publicação, editora,
ano de publicação, expressão Disponível em:, endereço
eletrônico entre sinais <>, expressão Acesso em:, data
de acesso (dia, mês abreviado e ano).
Autor(es), título, subtítulo(se houver), número da
edição(a partir da 2.ed.), editora, ano de publicação,
expressão Disponível: endereço eletrônico entre sinais
<>, expressão Acesso em:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na AACR2, na data indica-se sempre o ano de
publicação em algarismos arábicos. Caso nenhuma
data (publicação, copyright, etc) puder ser
identificada, deve-se registrar, entre colchetes, uma
data aproximada. Já os meses devem ser abreviados
e no idioma original da publicação. Analise a
sequência e assinale a alternativa correta para os
meses em português, inglês e espanhol.
(jan., jane., ene.), (maio, may., mayo), (jul., july, jul.)
(jan., jan., eny.), (maio, may., mayo), (jul., july, jul.)
(jan., jan., ene.), (maio, may., mayo), (jul., jul, jul.)
(jan., jan., ene.), (maio, may., mayo), (jul., july, jul.)
(jan., jan., ene.), (maio, may., may), (jul., jul, jul.)

I.

As referências das obras citadas no texto.

II.

A bibliografia recomendada ou consultada.

III.

Anexos são partes extensivas ao texto;
Glossário, elementos pré textual, deve ser
usado sempre que necessário.

IV.

O abstract deve ser visual e tipograficamente
semelhante ao resumo.

Apenas I e IV.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas I e III.
Apenas I, II e III.

QUESTÃO 35

Na organização do conhecimento no contexto de
bibliotecas tradicionais e digitais, são incorporadas
várias palavras que são terminologias alternativas.
Relacione estas terminologias e assinale a alternativa
com a sequência correta.

QUESTÃO 33

Trabalhos científicos requerem o uso de normas
técnicas. Uma referência de acesso online necessita
ter elementos a serem indicados numa ordem
específica e de acordo com as regras gerais de
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1.
2.
3.
4.
5.

Networked environment.
Virtual libraries.
Digital library.
Networked information.
Abstracts.

( )

Informação em rede.
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(
(
(
(
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

)
)
)
)

Bibliotecas virtuais.
Resumos.
“Um conjunto de nós interconectados”.
Biblioteca digital.

( )
( )

4 – 3 – 5 – 1 – 2.
1 – 4 – 2 – 5 – 3.
4 – 2 – 5 – 1 – 3.
3 – 1 – 5 – 2 – 4.
2 – 3 – 1 – 4 – 5.

( )

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os OPACS já eram utilizados em algumas bibliotecas
tradicionais em países econômica e tecnologicamente
mais desenvolvidos, mas seu reconhecimento formal
passou a ser evidenciado com as bibliotecas digitais.
Em que década isso passou a acontecer com maior
frequência?
25/30
50/60
45/50
60/70
75/80

Em serviços impressos de indexação e resumos,
existem métodos. A respeito desses métodos,
analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Os sistemas de _______________ são conjuntos de
programas de computador (suporte lógico), suas
tabelas e dados de controle necessários para a
operação de um sistema construído para operar com
hiperdocumentos, segundo a filosofia de hipertexto.
Em geral, esses sistemas são compostos de: (a)
um subsistemas de autoria, e (b) um subsistema de
navegação.
hipertexto
textos
internet
web
redes

QUESTÃO 38

Muitos são os instrumentos que auxiliam o
bibliotecário de processamento técnico. Sobre o
assunto, relacione as colunas e assinale a alternativa
com a sequência correta.
1.
2.
3.
4.
5.

CUTTER
TESAURO
AACR2
PHA
CDU

( )

Tabela de notação de autor, ela é mais
adequada aos nomes de nossa língua
portuguesa.
É um compêndio de regras para a criação de
descrições bibliográficas e para a escolha,
a construção e a atribuição dos pontos
de acesso (cabeçalhos) representando
pessoas,
localizações
geográficas
e
entidades coletivas, além de títulos uniformes

( )

1 – 3 – 4 – 5 – 2.
4 – 3 – 1 – 5 – 2.
4 – 5 – 3 – 1 – 2.
2 – 4 – 5 – 2 – 1.
2 – 1 – 5 – 3 – 4.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 37

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

representando obras e expressões.
Tabela de notação de autor descoberta por
Charles Ammi.
É um sistema internacional de classificação
de documentos, cuja base está no conceito de
que o conhecimento humano pode ser dividido
em 10 classes principais de conhecimento, e
estas, por sua vez, podem ser infinitamente
divididas numa hierarquia decimal.
Lista
de palavras com significados
semelhantes.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

Existem vários métodos de implementação de
serviços de indexação e resumos em formato
impresso.

II.

Existem basicamente dois tipos de índices
classificados. Um, as entradas, aparecem sob
o número de classificação.

III.

No outro método, utilizado em bases
impressas, as entradas são agrupadas sob a
categoria de classe.

IV.

No outro método, utilizado em bases
impressas, as entradas são agrupadas
sob a categoria de assuntos relativamente
genéricas, proporcionando-se assuntos mais
específicos por meio de índices.

Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e IV.
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 40

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se
afirma a seguir e assinale a alternativa correta.
( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os documentos classificados pela CDU podem ter
qualquer forma (suporte), mais frequentemente
papel impresso, mas também podem ser outras
mídias como filmes, ilustrações, mapas e
antiguidades. Relacione as classes da CDU e
assinale a alternativa com a sequência correta.

Na indexação, podem ser atribuídos pesos
que reflitam a percepção que o indexador
tem de sua importância, e/ou ser feito um
esforço no sentido de acrescentar um
pouco de “sintaxe” aos termos, de modo
que suas inter-relações se tornem mais
claras.
Subcabeçalhos: método de indexação
altamente estruturado, exemplificado pelo
emprego de elos ou funções ou pelo código
semântico, predominou no início da década
de 90.
Grande parte da indexação de assuntos
implica uma simples decisão binária: um
termo é ou não é atribuído a um documento.
Dispositivos da linguagem de indexação:
ponderação, elos e indicadores de função –
são considerados dispositivos de decisão,
pois possibilita que se aumente a precisão
durante uma busca na base de dados.

V – F – F – V.
V – F – V – F.
F – F – V – F.
V – V – F – F.
F – V – F – V.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Classe0
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6
Classe 7
Classe 8
Classe 9

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

Filosofia. Psicologia.
Religião. Teologia.
Ciências Sociais.
Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia.
Arte. Belas-artes. Lazer. Música. Design.
Jogos. Desporto.
Linguagem. Linguística. Literatura.
Classe vaga.
Geografia. Biografia. História.
Generalidades, Ciência e conhecimento.
Organização. Informação. Documentação.
Biblioteconomia. Instituições. Publicações.
Matemática e Ciências Naturais.

QUESTÃO 41

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

A respeito de CDU, preencha as lacunas e assinale
a alternativa correta.
Classificação Decimal Universal é um sistema
de ___________ desenvolvido pelos bibliógrafos
belgas ___________ e __________no final do
século XIX. Ela é baseada na _____________,
mas usa _________ auxiliares para indicar vários
aspectos especiais de um assunto ou relações
entre assuntos. Assim, o sistema contém um
elemento ____________ ou _____________
significativo e é usado especialmente em
bibliotecas especializadas. A CDU tem sido
modificada e expandida ao longo dos anos para
abranger a produção cada vez maior em todas
as áreas do conhecimento humano e continua
sofrendo um processo de revisão contínua para
dar conta de todos os novos desenvolvimentos.
classificação documentária / Paul Otlet / Henri La
Fontaine / CDD / sinais / facetado / analítico-sintético
classificação facetada / Paul Marc / Henri La Fontaine
/ CDD / sinais / facetado / analítico-sintético
classificação documentária / Paul Henri / La Fontaine /
CDD / tabelas / sintético / analítico-semântico
classificação analítica / Marc Otlet / Henri Paul La
Fontaine / CDU / sinais hieroglíficos / facetado /
analítico-sintético
classificação / Paul / Henri La Fontaine / CDU / tabelas
/ facetado / analítico

( )
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 4 – 10 – 1 – 6.
2 – 3 – 4 – 7 – 8 – 5 – 1 – 10 – 6.
2 – 3 – 4 – 7 – 8 – 5 – 10 – 1 – 6.
6 – 3 – 4 – 7 – 8 – 5 – 10 – 1 – 2.
2 – 6 – 4 – 7 – 8 – 5 – 10 – 1 – 3.

QUESTÃO 43

(A)

(B)

(C)

(D)
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Na recuperação da informação, considerando os
termos usados por usuários ao especificar a sua
necessidade de busca, as linguagem de indexação
podem ser de três tipos diferentes. Quais são
estas linguagens?
Linguagens livres de indexação ou sistemas de termos
atribuídos; Linguagens controladas de indexação ou
sistemas de termos derivados; Linguagens controladas
e livres de indexação.
Linguagens naturais de indexação ou sistemas de
termos atribuídos; Linguagens naturais de indexação
ou sistemas de termos derivados; Linguagens
controladas de indexação.
Linguagens controladas; Linguagens livres de
indexação ou sistemas de termos derivados;
Linguagens livres de indexação.
Linguagens controladas de termos atribuídos;
Linguagens controladas de indexação ou sistemas de
termos derivados; Linguagens livres de indexação.
Cargo: Bibliotecário - Documentalista

(E)

Linguagens controladas de indexação ou sistemas de
termos atribuídos; Linguagens naturais de indexação
ou sistemas de termos derivados; Linguagens livres
de indexação.

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 48

QUESTÃO 44

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Seleção.
Aquisição.
Processamento técnico.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

Qual é o protocolo cliente servidor de padrão
internacional que permite pesquisa e recuperação
de informação em redes de computadores
distribuídos, e corresponde à norma ISO
23950:1998?
POP2
IMAP
Z39.50
POP3
SMTP

I.

Programa de Comutação Bibliográfica
(Comut) permite a obtenção de cópias de
documentos técnico-científicos disponíveis
nos acervos das principais bibliotecas
brasileiras e em serviços de informação
internacionais.

II.

Entre os documentos acessíveis do
Comut encontram-se periódicos técnicocientíficos, teses e dissertações, anais de
congressos nacionais e internacionais,
relatórios técnicos, partes de documentos
(capítulos de livros), desde que sejam
autorizados pela Lei de Direitos Autorais.

III.

Para participar do Comut, o usuário
deve, em primeiro lugar, cadastrar-se no
Programa, via Internet, pagando uma taxa
de inscrição e preenchendo o formulário de
solicitação.

IV.

A rede Comut possui atualmente 940
bibliotecas base, ou seja, as bibliotecas
que atendem às solicitações dos usuários,
20.304 bibliotecas solicitantes e 154.058
usuários – pessoas físicas.

QUESTÃO 45

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Esta Lei pode ajudar a política de aquisição (coleta
de documentos) de um centro de documentação.
Permite localizar a informação relevante na massa
das referências disponíveis. O excerto refere-se à
Lei de Le Coadic.
Lei de Bradford.
Lei de Ranganathan.
Lei de Otlet.
Lei de Price.

QUESTÃO 46

Exercer a arte de referência é a única maneira
satisfatória que existe para aprende-la. Isso não
quer dizer que não valha a pena desprender tempo
estudando, refletindo e mesmo lendo sobre o
assunto. Sobre o assunto, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

O processo de referência engloba 3 fases e
7 passos.

II.

Na questão de referência, existe a consulta
de caráter administrativo.

III.

Também existe, na questão de referência,
consulta sobre autor/título e fatos.

IV.

A questão de referência possui a consulta
espacial.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II e IV.
Apenas I e III.
Apenas I e II.
Apenas II e IV.
Apenas III e IV.

Apenas II e III.
Apenas I e IV.
Apenas I e II.
Apenas II e IV.
Apenas III e IV.

QUESTÃO 47

(A)
(B)

Qual é o serviço meio essencial que executa
as atividades de catalogação, classificação,
indexação, organização de catálogos e preparo de
materiais?
Circulação.
Registro.
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QUESTÃO 49

Informe se é verdadeiro(V) ou falso (F) o que se
afirma a seguir e assinale a alternativa com a
sequência correta.
( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A implementação de um plano de marketing
requer cometimento de cada membro do
corpo de funcionários da biblioteca.
Se o pessoal está constantemente sendo
forçado a escolher entre os objetivos
profissionais e os de marketing, eles
irão certamente escolher o marketing
que, se alcançados, fornecerão maiores
recompensas pessoais.
Se o administrador da biblioteca usa
primariamente a competência técnica como
critério para a promoção de recompensas
organizacionais, então o pessoal não lutará
para se tornar eficiente, competente e
correto.
Por outro lado, se os administradores
começarem a reconhecer e recompensar
aqueles indivíduos que estão interessados
em desenvolver sistemas organizacionais
responsivos e sensíveis às necessidades
da comunidade, então os funcionários
estarão mais inclinados a se comportarem
orientados para o marketing.

V – F – F – V.
V – F – V – V.
F – F – V – V.
F – F – F – V.
F – V – V – F.

QUESTÃO 50

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O profissional bibliotecário assim como os outros
profissionais tem deveres e obrigações, além de
suas atividades. Sobre tais deveres, assinale a
alternativa correta.
Dignificar seus atos, respeitar leis e normas, rejeitar
os seus colegas, contribuir como profissional e como
cidadão.
Dignificar seus atos, respeitar leis e normas, respeitar
os seus colegas, contribuir como profissional e como
cidadão.
Danificar seus atos, respeitar leis e normas, respeitar
os seus colegas, contribuir como profissional e como
cidadão.
Dignificar seus atos, ditar leis e normas, respeitar os
seus colegas, contribuir como profissional e como
cidadão.
Dignificar seus atos, respeitar leis e normas, respeitar
os seus colegas, contratar profissional e também
cidadão.
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