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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE

BIBLIOTECÁRIO

Língua Portuguesa
Prova Raciocínio Lógico
Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos do cargo

INSTRUÇÕES
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário,
solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra
assinalada implicará anulação da questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não
cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só
será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do
início da mesma.
- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE
RESPOSTAS.
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Língua Portuguesa

Para responder às questões de 1 a 6, leia o texto 1.

Texto 1

Carteira de Vacinação na Promoção da Saúde Bucal Infantil¹

Um projeto desenvolvido na Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, encontrou um jeito
inusitado — e muito efetivo — de garantir o acompanhamento odontológico desde os primeiros
anos de vida. Veja só: logo após serem vacinados em um posto de saúde da cidade, os pequenos são
encaminhados para um dentista do local. E a consulta, assim como o agendamento do retorno, fica
registrada na carteira nacional de vacinação. As anotações servem como lembrete para os pais sobre
a importância da saúde bucal de seus pequenos e, de quebra, facilitam o controle das visitas futuras
ao odontologista, que passam a ser feitas com regularidade. Iniciada em 2007, a ação acarretou
resultados incontestáveis. Quando as crianças monitoradas chegaram à idade escolar, 70% estavam
livres de cárie e as outras 30% apresentavam apenas um estágio inicial da doença.
Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br - acesso em 06/01/2015- Autor: Geraldo Stocco

01. O texto trata de:
A) Uma carteira de vacinação.
B) A obrigatoriedade das visitas futuras dos bebês ao odontologista.
C) O controle das consultas odontológicas dos bebês por meio da carteira nacional de vacinação.
D) Anotações e registros na carteira especial de vacinação sobre consultas odontológicas.
02. “As anotações servem como lembrete [...] e, de quebra, facilitam o controle...” de quebra, na
frase, significa:
A) Ao mesmo tempo.
B) O controle das visitas futuras.
C) Não tem um sentido; foi usada como uma expressão, por exemplo, “quebrar um galho”.
D) Significa as anotações.
03. “[...] encontrou um jeito inusitado e muito efetivo”. As palavras em destaque, na frase
significam, respectivamente:
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A) Estranho – essencial.
B) Extraordinário – eficaz.
C) Eficaz – estranho.
D) Estranho – eficaz.

04. Assinale a frase em que a concordância (nominal e/ou verbal) está de acordo com a norma culta
da língua:
A) Fazem anos que se tenta resolver o problema de saúde bucal no Brasil.
B) Proibido a entrada de estranhos no local.
C) Não sei aonde deixei meu celular.
D) Há profissionais que sabem aonde querem chegar.

05. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal:
A) Recusei o trabalho que apresentaram-me.
B) Me recusei ao trabalho proposto.
C) Recusei o trabalho que me apresentaram.
D) Ao trabalho proposto, me recusei.

06. Assinale alternativa correta quanto ao uso da crase:
A) As anotações servem como lembrete às mães sobre a importância da saúde bucal de seus
pequenos.
B) O projeto se estende à crianças desde o nascimento até a idade adulta.
C) As crianças começam à ter saúde bucal muito cedo.
D) À ação da Prefeitura de Ponta Grossa é preventiva.

Para responder às questões de 7 a 10, leia o texto 2.

Texto 2

Na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo em Bauru, no interior paulista,
uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil com o xilitol,
substância antimicrobiana e remineralizadora. Encontrado em frutas e também produzido
industrialmente a partir de sabugo de milho, ele já é utilizado como substituto do açúcar em
chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. O problema é que, para conseguir a proteção, você
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precisaria mascar cinco unidades ao dia, durante 15 minutos cada. Convenhamos: haja disciplina! A
saída criativa desses pesquisadores finalistas do Prêmio SAÚDE foi, então, inserir o xilitol em um
verniz a ser aplicado nos dentes. Dessa forma, ele fica por tempo suficiente na boca para protegê-la
de bactérias. Nos testes realizados, o verniz com concentração de 20% de xilitol ainda foi capaz de
promover a remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. Um enorme ganho
conquistado com uma tática simples e inovadora.
Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br - acesso em 06/01/2015
Autores: Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Cristiane de Almeida Baldini Cardoso, Aline Rogéria Freire de Castilho, Ana
Carolina Magalhães, Agnes de Fátima Faustino Pereira, Thiago Cruvinel da Silva, Magali de Lourdes Caldana, José
Roberto de Magalhães Bastos.

07. Considerando o texto e o assunto abordado, o título mais adequado é:
A) Um verniz na prevenção da cárie.
B) Xilitol: substituto do açúcar em chicletes desenvolvidos para inibir a cárie.
C) A remineralização de camadas profundas do esmalte dentário.
D) O problema de saúde bucal no Brasil.
08. “Um enorme ganho conquistado com uma tática simples e inovadora”. As palavras em
destaque, na frase, podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido na frase:
A) Técnica e nova.
B) Estratégia e diferente.
C) Estratégia e nova.
D) Técnica e interessante.
09. “Convenhamos: haja disciplina!”, a frase se refere ao fato de:
A) A saída criativa dos pesquisadores, que com disciplina e estudo encontraram uma alternativa.
B) Mascar cinco unidades de chicletes, ao dia, durante 15 minutos cada.
C) Uma tática simples e inovadora.
D) Conseguir proteção contra as cáries.

10. “[...] uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil”. Na
oração:
A) Há um erro de concordância, porque o verbo atacou deveria estar no plural, atacaram,
concordando com especialistas.
B) Não há erro, porque atacou se refere ao principal problema, que está após o verbo.
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C) Não há erro, porque concorda com o sujeito simples da frase: uma equipe de especialistas.
D) Nenhuma das alternativas.

Raciocínio Lógico

11. A resposta para um processo de sistematização de produtos de informática advém de uma
combinação de sistemas de equação de tripla aplicação de variáveis incógnitas, então as equações
são as seguintes retas: r(1): X + Y + Z = 11; r(2): 2X – Y – Z = - 5; r(3): 3X – 2Y + Z = 6. Então o
produto entre as variáveis X e Y (X*Y) é igual a?
A) 12.
B) 10.
C) 6.
D) 24.

12. José fez um acordo com seu filho João, pois possui o valor de (30X - 20). Se o José dobrar o
valor por três oportunidades e a cada oportunidade der R$ 10,00 para João, esse ficará com saldo
Zero. Não esquecer que só dobrará o resultado após deduzir do que o pai possuía, os R$ 10,00 a
cada passo do processo de doação. Que valor representa 30X – 20?
A) X= 25,50.
B) X= 30,50.
C) X= 6,50.
D) X= 17,50.

13. Uma sequência lógica representa um encadeamento de símbolos, sons, sinais que se repetem ou
que seguem um mesmo raciocínio que pode ser no sentido crescente, decrescente ou representa uma
unidade representativa. Nesse caso, qual das sequências representa essa definição apresentada na
questão?
A) Búfalo – coelho – leão – vaca.
B) Abdução – cdlvision – efervescente – ghustavo.
C) Canarinho – papagaio – urubu – calopsita.
D) Feijão – arroz – estrogonofe – macarrão.

14. Eventos do dia-a-dia podem ser traduzidos por fórmulas ou expressões matemáticas as quais
chamamos de “modelagem matemática”. Sabe-se que a Probabilidade de ocorrência de uma pessoa
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encontrar uma moeda na rua é de P(x)= 0,30, perguntamos. Para que duas meninas possam estar
inseridas nesse mesmo evento (locais diferentes) e ao mesmo tempo, qual a probabilidade de termos
a ocorrência de resultados iguais para as duas jovens?
A) 58%.
B) 42%.
C) 50%.
D) 100%.

15. Temos as idades de um pai e de um filho. O pai está casado a 28 anos e não foi pai antes de
estar casado com a mãe do rapaz. A idade do pai é igual ao dobro da idade do filho adicionado de 2
anos. Já, se triplicarmos a idade do filho temos a idade do pai adicionada de 23 anos. Qual é a soma
das idades de pai e filho?
A) 100 anos.
B) 70 anos.
C) 77 anos.
D) 88 anos.

Conhecimentos gerais

16. De acordo com o Art. 7° da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste, que trata dos
símbolos do município, é correto afirmar que:
I. São símbolos do município de São Miguel do Oeste apenas sua bandeira e seu brasão sendo que a
lei poderá estabelecer outros símbolos.
II. É símbolo do município apenas sua bandeira e a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor
sobre sua utilização no território do município.
III. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino, seu brasão e seu
selo de armas, ficando vedada a criação ou utilização de outros símbolos que não descritos na Lei
Orgânica do Município.
IV. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino e seu brasão.
Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:
A) Apenas a assertiva I está correta.
B) Apenas a assertiva II está correta.
C) As assertivas I, II e III estão incorretas.
D) As assertivas II, III e IV estão incorretas.
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17. O Art. 161 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste estabelece que para assegurar
a defesa e preservação do meio ambiente, incumbe ao Poder Público Municipal, em conjunto com
outros poderes ou isoladamente, e onde se omitirem os órgãos estaduais e federais competentes:
I. Implantar sistema de áreas de preservação representativo de todos os ecossistemas, originais do
espaço territorial do município, vedada qualquer utilização ou atividade que comprometa seus
atributos essenciais.
II. Estimular e promover reflorestamento ecológico, com qualquer tipo de espécie vegetal, ainda
que exótica, em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos
hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal.
III. Fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas,
métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana e fontes de
radioatividades, som, calor e outras.
IV. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio
ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à
saúde presentes apenas no ar e na água.
V. O Poder Público Municipal deverá ter viveiro próprio para a produção de mudas suficientes para
atender a demanda, sendo vedada a firmação de convênios com a finalidade de produção de mudas.
VI. Proteger e preservar a fauna e flora, em especial as espécies ameaçadas de extinção, as
vulneráveis ou raras, assegurando sua preservação e reprodução, vedadas as práticas que submetem
os animais à crueldade.
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas:
A) Estão corretas as afirmativas II e VI.
B) Estão corretas as afirmativas I e VI.
C) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e VI.
D) Estão corretas as afirmativas II, IV e V.

18. O fator determinante da colonização e povoamento do Extremo Oeste Catarinense foi o
econômico. Destacou-se principalmente a empresa colonizadora Barth, Benetti e Cia Ltda, fundada
em janeiro de 1940. A respeito desta colonizadora é incorreto afirmar que:
A) Esta empresa foi fundada na cidade de Caxias do Sul/RS.
B) Um dos objetivos da empresa era a exploração de madeiras existentes nas glebas , adquiridas das
Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, para serragem, transporte e exportação,
principalmente de araucárias.
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C) Um dos objetivos da empresa era o desenvolvimento das atividades relacionadas com a
colonização das terras, fator social motivado, principalmente pelo esgotamento das terras gaúchas,
que se tornaram impróprias para plantio de cereais e que levaram inúmeras famílias de colonos a
migrar para terras catarinenses, em busca de solo fértil para suas lavouras e sobrevivência de suas
famílias.
D) A empresa Barth, Benetti e Cia Ltda foi fundada pelos sócios Alberto Dalcanalle, Willy Barth e
Gastão Luiz Benetti e sua sede ficava em Curitiba/PR.

19. Em janeiro de 2015, atiradores atacaram a sede de um jornal satírico francês, em Paris. Sobre
este assunto analise as afirmativas abaixo:
I. Gritando “Allahu akbar” (Deus é maior), enquanto disparavam metralhadoras AK-47, pelo
menos dois homens, de acordo com fontes de segurança, atacaram a sede do jornal Charlie Hebdo,
deixando 12 mortos, dos quais 8 jornalistas, entre estes o diretor chargista Bernard Verlhac..
II. O jornal já sofreu ataques anteriormente por publicar caricaturas de líderes muçulmanos e do
profeta Maomé. Em 2012 a redação do jornal, que fica próxima ao Museu do Louvre, foi alvo de
um incêndio criminoso após publicar uma série de caricaturas de Maomé.
III. Segundo informações de um jornalista do Charlie Hebdo, os atiradores chegaram ao local na
hora da reunião da redação. Segundo este jornalista, os atiradores sabiam que as reuniões da equipe
editorial aconteciam nas terças-feiras , às 10h da manhã de Paris.
IV. Um responsável pela Al-Qaeda do Iemen, enviou na sexta-feira seguinte ao atentado um
comunicado à Associated Press, onde informa que o grupo não teve responsabilidade alguma sobre
o atentado ao jornal Charlie Hebdo.
Assinale a alternativa correta:
A) Todas a afirmativas estão incorretas.
B) Apenas uma afirmativa está correta.
C) Apenas duas afirmativas estão incorretas.
D) Apenas uma afirmativa está incorreta.

20. Um brasileiro foi condenado a pena de morte, após 11 anos de prisão, pelo crime de tráfico de
drogas. Sobre tal fato analise as afirmativas abaixo:
I. Marco Archer Cardoso Moreira, foi condenado a morte por tráfico de drogas na Indonésia. Ele foi
o primeiro brasileiro executado por crime no exterior.
II. O brasileiro foi preso em agosto de 2003, quando tentou entrar na Malasia, transportando pouco
mais de 13 quilos de heroína, escondidos em uma asa delta desmontada.
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III. O brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira foi preso em 2003, no aeroporto de Jacarta, com
pouco mais de 13 quilos cocaína, escondidos em uma asa delta desmontada.
IV. Archer fugiu do aeroporto e foi encontrado duas semanas após na Ilha de Sumbawa. Ele
confessou o crime e disse ter recebido dez mil dólares para transportar a droga.
V. A presidente Dilma Roussef, fez um pedido de clemência ao presidente Joko Widodo em favor
do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, que foi negado, sob a alegação de que o processo
respeitou as leis do país e que não havia razão para cancelar a aplicação da pena de morte.
Juntamente com o brasileiro mais três pessoas foram fuziladas.
Assinale a alternativa correta:
A) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.
B) Estão corretas as afirmativas I, III e V.
C) Estão incorretas as afirmativas II e V.
D) Estão incorretas as afirmativas III e V.

Conhecimentos específicos

21. Com relação a preservação do acervo bibliográfico é incorreto afirmar que:
A) A posição do livro interfere na sua preservação devendo-se assim, evitar dispô-los de modo que
fiquem inclinados ou em posições em que suas lombadas não permaneçam totalmente na vertical.
B) Uma ligeira folga entre os livros auxilia a ocasionar danos a encardenação e a circulação do ar,
facilitando a ação de fatores biológicos.
C) O uso de dispositivos como desumidificadores, esterilizadores de ar, condicionadores de ar e
termômetros auxiliam no controle de fatores ambientais ou físico-químicos.
D) A qualidade do papel e da tinta, bem como a temperatura e a umidade são fatores que interferem
no desgaste do livro.

22. Considere as frases sobre os campos do MARC 21:
I. No campo 020 se registra o número de ISBN.
II. No campo 022 se registra o número de ISSN.
III. No campo 023 se registra outros números ou códigos normalizados.
IV. No campo 027 se registra o número de relatório técnico.
Analisando os itens acima, assinale a alternativa incorreta:
A) As afirmativas I e II estão incorretas.
B) As afirmativas III e IV estão incorretas.
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C) Apenas a afirmativas III está incorreta.
D) Apenas a afirmativas IV está incorreta.

23. Referente ao MARC 21 assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas
falsas:
( ) O formato MARC 21 é um conjunto de códigos e designações de conteúdo definido para
codificar registros que serão interpretados por máquina.
( ) Um registro MARC 21 é composto por estrutura, indicação do conteúdo e conteúdo
propriamente dito.
( ) Um registro bibliográfico em formato MARC 21 é composto de dois elementos principais: o
Líder e os Campos Variáveis.
( ) O formato MARC 21 para dados bibliográficos inclui informação sobre material textual
impresso ou manuscrito, arquivo de computador, mapas, música, recurso contínuo, material visual e
material misto.
( ) No MARC 21 há três tipos de Campos Variáveis: campos de acesso, campos de controle e
campos de dados.
A sequência correta é:
A) V, V, F, F, V.
B) F, F, V, F, V.
C) V, F, V, F, F.
D) V, V, F, V, F.

24. Referente a Classificação Decimal de Dewey, analise as afirmativas abaixo:
I. A Classificação Decimal de Dewey foi desenvolvida em 1878 por Melvil Dewey e teve sua
primeira edição publicada anonimamente.
II. A Classificação Decimal de Dewey foi publicada pela primeira vez com o nome Classification
and Subject Index for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library.
III. A segunda edição da Classificação Decimal de Dewey foi publicada em 1885 com o nome
Decimal Classification and Relative Índex.
IV. A Classificação Decimal de Dewey só foi publicada com essa denominação a partir da 8ª
edição.
V. Atualmente a Classificação Decimal de Dewey encontra-se na 22ª edição.
Assinale a alternativa correta:
A) As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
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B) As afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
C) As afirmativas II, III e V estão corretas.
D) As afirmativas I, II e IV estão corretas.

25. As primeiras iniciativas de informatização nas bibliotecas brasileiras ocorreram através do
software:
A) Virtua.
B) Aleph.
C) CDS/ISIS.
D) VTLS.

26. São exemplos de iniciativa de software livre para bibliotecas, exceto:
A) Gnuteca.
B) Koha.
C) Catalis.
D) WinIsis.

27. Padrão de metadados que é composto por 15 elementos, planejado para facilitar a descrição de
recursos eletrônicos:
A) CDD.
B) Dublin Core.
C) MARC 21.
D) RDA.

28. Preencha a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda relacionando o número da
norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com seus devidos objetivos:
I. NBR 6027:2012.

( ) Fixa condições exigíveis para a prtica

normalizada

II. NBR 10520:2002.

do exame de documentos, da determinação de assuntos e

III. NBR 6028:2003.

seleção de termos de indexação.

IV. NBR 6023: 2002.

( ) Estabelece os elementos a serem inclusos em

V. NBR 12676: 1992.

referências.
( ) Estabelece os requisitos para a redação e apresentação
de resumos.
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( ) Especifica os princípios gerais para a elaboração de
sumários em qualquer tipo de documento.
( ) Especifica as características exigíveis para a
apresentação de documentos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
A) V, IV, II, I, III.
B) V, IV, III, I, II.
C) III, I, IV, II, V.
D) I, II, IV, III, V.

29. São sistemas de organização do conhecimento (SOC), exceto:
A) Tesauros.
B) Taxonomias.
C) Ontologias.
D) Folksonomias.

30. Analise as afirmativas sobre linguagens documentárias:
I. Linguagem documentária é a representação de conceitos e suas relações em uma determinada
realidade.
II. A linguagem documentária tem como função auxiliar na identificação do conceito de forma
precisa e padronizada.
III. A representação do conceito implica em identificar o objeto a ser descrito, o conceito do objeto
e o conceito que nomeia o termo do objeto.
IV. Um conceito em linguagem documentária é o signo linguístico que representa uma determinada
área do conhecimento.
V. Enunciados verdadeiros definem as características dos conceitos que podem ser intrínsecas ou
extrínsecas.
Assinale a alternativa correta:
A) Afirmativas I, II e V estão corretas.
B) Afirmativas I, II e III estão corretas.
C) Afirmativas IV e V estão corretas.
D) Afirmativas III, IV e V estão corretas.
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31. O processo de referência, de acordo com Grogan, é composto por:
A) 4 etapas: Questão inicial, questão negociada, estratégia de busca e resposta.
B) 4 etapas: Questão inicial, estratégias de busca, resposta e solução.
C) 6 etapas: Problema, necessidade de informação, questão negociada, processo de busca, resposta
e solução.
D) 8 etapas: Problema, necessidade de informação, questão inicial, questão negociada, estratégias
de busca, processo de busca, resposta e solução.

32. São exemplos de serviço de referência on-line, exceto:
A) Reserva.
B) Devolução.
C) Renovação.
D) Disseminação seletiva da informação.

33. De acordo com Brascher e Café (2008) a organização da informação (OI) é composta por uma
organização sistemática de objetos informacionais dispostos em bibliotecas, museus, arquivos, entre
outros e possui como resultado a recuperação da informação (RI). São resultantes da OI, exceto:
A) Tesauros.
B) Resumos.
C) Índice.
D) Ficha catalográfica.

34. Com relação as tabelas auxiliares da Classificação Decimal Universal, qual das alternativas
abaixo não é uma tabela da CDU?
A) Tabelas auxiliares de conteúdo.
B) Tabelas auxiliares de forma.
C) Tabelas auxiliares de lugar.
D) Tabelas auxiliares de tempo.

35. Analise as afirmativas sobre as bibliotecas na antiguidade:
I. Na antiguidade as bibliotecas já tinham um caráter público, eram locais onde os livros eram
preservados e difundidos.
II. A biblioteca de Pérgamo é considerada uma das mais importantes da sua época e foi ela a
responsável pela criação do pergaminho.
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III. Uma das bibliotecas mais importantes da antiguidade foi a de Nínive que permaneceu oculta por
muitos séculos até ser descoberta por Sir Henry Layard em 1845.
IV. A biblioteca de Alexandria foi criada em 280 a.C. pelo fundador da dinastia Ptolomaica do
Egito, Ptolomeu I Sóter e durante sete séculos reuniu o maior acervo da cultura e ciência da
antiguidade.
V. A biblioteca de Pérgamo tinha seu acervo documentado em blocos de argila cozida e escrita em
caracteres cuneiformes. Alguns autores consideram que essa foi a primeira biblioteca a ter sua
coleção indexada e catalogada na história.
Assinale a alternativa correta:
A) As afirmativas I, IV e V estão corretas.
B) As afirmativas II, IV e V estão corretas.
C) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
D) As afirmativas II, III e IV estão corretas.

36. A maior biblioteca fundada no renascimento foi a biblioteca Vaticana. O responsável pela sua
criação foi:
A) Papa Nicolau V.
B) Papa Paulo II.
C) Papa Pio II.
D) Papa Pio III.

37. Qual capítulo do AACR2 trata sobre a descrição de recursos contínuos?
A) Capítulo 07.
B) Capítulo 09.
C) Capítulo 12.
D) Capítulo 14.

38. O Art. 12° da Resolução CFB n° 42 de 11 de janeiro de 2002 do Conselho Federal de
Biblioteconomia trata sobre as proibições. Indique a alternativa incorreta com relação ao que não se
permite ao profissional de biblioteconomia:
A) Recusar a prestar contas de bens e numerário que lhes sejam confiados em razão de cargo,
emprego ou função.
B) Permitir a utilização de seu nome e de seu registro a qualquer instituição pública ou privada onde
não exerça, pessoal ou efetivamente, função inerente à profissão.
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C) Comunicar aos órgãos competentes as infrações legais e éticas que forem de seu conhecimento.
D) Utilizar a posição hierárquica para obter vantagens pessoais ou cometer atos discriminatórios e
abuso de poder.

39. Analise as afirmativas relacionadas ao RDA:
I. O RDA é um produto resultante de avanços ocorridos na catalogação. Tem como objetivo
substituir a CDD.
II. O RDA foi construído sobre princípios, modelos conceituais e padrões internacionalmente
estabelecidos desenvolvidos pela International Federation of Library Associations and Institutions
(IFLA).
III. O RDA tem em sua base os modelos conceituais FRBR e FRBA que definem entidades,
atributos e relacionamentos.
IV. O modelo conceitual FRBR define dez entidades divididas em três grupos: o de entidades que
são produtos do esforço intelectual ou artístico; o de entidades que são responsáveis pelo conteúdo
intelectual ou artístico e o de entidade que servem como assunto à entidade obra.
V. Em 2010 o RDA foi lançado como uma ferramenta on-line acessível por meio de um navegador
mediante assinatura, o RDA Toolkit oferece acesso ao RDA e a um conjunto de ferramentas para os
catalogadores.
Assinale a alternativa correta:
A) As afirmativas I e II estão corretas.
B) As afirmativas II, IV e V estão corretas.
C) As afirmativas I, II e III estão corretas.
D) As afirmativas VI e V estão corretas.

40. Representação gráfica que indica a existência ou não entre variáveis de um processo e sua
intensidade:
A) Diagrama de dispersão.
B) Gráfico de Pareto.
C) Histograma.
D) Diagrama de causa e efeito.
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