
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções: 

 

01 No espaço reservado abaixo, escreva seu número de inscrição e assine.    

02 Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 

Língua Portuguesa → 01 a 10; Conhecimentos Específicos → 11 a 50. 

03 
Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se não 

apresenta imperfeição gráfica que impeça a leitura.  

Se você verificar algum problema, comunique-o imediatamente ao Fiscal. 

04 Cada questão apresenta apenas uma resposta correta.  

05 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

06 Utilize, para rascunhos, qualquer espaço em branco deste Caderno e não 

destaque nenhuma folha. 

07 Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

08 Você dispõe de três horas e meia, no máximo, para responder às questões e 

preencher a Folha de Respostas. 

09 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

10 Use exclusivamente caneta esferográfica de tinta preta. 

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a 

Folha de Respostas. 

 

 
 
 
 

 

Nº de Inscrição: ______________________________ 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

 
Livre do racismo e da discriminação 

 

Maria Nazareth Farani Azevêdo* 
 

Esporte é antônimo de discriminação. Expressão milenar do espírito de equipe e de 

saudável competição e lealdade entre adversários, o esporte é um tributo à igualdade entre os 

seres humanos. Associar racismo à prática esportiva é, por isso, especialmente inaceitável e 3 

perverso: desvirtua uma das mais valiosas fontes de promoção do entendimento e da paz e, de 

forma clandestina e rasteira, aproveita-se da grande visibilidade oferecida por eventos esportivos 

para disseminar o ódio e a intolerância. Lamentáveis episódios recentes de racismo no esporte 6 

mostram a gravidade desse fenômeno e a urgente necessidade de que a comunidade 

internacional reaja de forma inequívoca para exterminá-lo. 

A adoção, em 2001, na África do Sul, da Declaração e do Programa de Ação de Durban 9 

(ou DDPA) foi marco fundamental na luta contra o racismo e contra todas as formas de 

discriminação. Oito anos depois, preocupada com a persistência e, em muitos casos, com o 

aumento de manifestações racistas e d iscriminatórias em todo o mundo, a comunidade 12 

internacional reuniu-se, em Genebra, na Conferência de Revisão de Durban, para avaliar a 

evolução do problema e apontar novos caminhos. Tanto em 2001 como em 2009, a vinculação 

entre o esporte e práticas racistas e discriminatórias foi veementemente condenada.  15 

Na qualidade de países-sede de três dos maiores eventos esportivos mundiais no futuro 

próximo, África do Sul e Brasil compartilham especial responsabilidade no combate ao racismo e 

à discriminação. Por isso, trabalharam juntos para que, na Conferência de Revisão de Durban, o 18 

tema merecesse o destaque que, afinal, lhe foi conferido. Apresentaram, em março, ao Conselho 

de Direitos Humanos da ONU resolução intitulada "Um mundo de desportos livres do racismo, da 

discriminação racial, da xenofobia e da intolerância correlata".  21 

Adotada por consenso e com o co-patrocínio de cem países de todas as regiões, trata-se 

de iniciativa inédita no âmbito do CDH. A resolução conclama os Estados -membros das Nações 

Unidas a tomarem todas as medidas necessárias para livrar a prática esportiva do racismo e da 24 

discriminação. Propõe, entre outras ações, que os países -sede de grandes eventos desportivos 

aproveitem a visibilidade oferecida por tais acontecimentos para realizarem campanhas de 

prevenção e criarem códigos de conduta.  27 

A Copa do Mundo da África do Sul, o primeiro evento de tal magnitude no continente 

africano, oferece oportunidade singular para conscientizar a humanidade sobre a 

incompatibilidade de práticas atentatórias à dignidade do ser humano com a prática desportiva.  30 

O compromisso com essa causa deve ser objeto de atenção permanente de todos os 

governos. Ao sediar a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, o Brasil terá oportunidade de 

reiterar ao mundo a mensagem de que o esporte é, e só pode ser, sinônimo de respeito, 33 

tolerância, compreensão, solidariedade, universalidade, diversidade, inclusão e paz.

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/opiniao/mat/2010/04/01/livre -do-racismo-da-discriminacao-916231694.asp>. 
Acesso em: 04 jun. 2010. 
 

*Representante do Brasil junto às Nações Unidas em Genebra.  
 
 

01. De acordo com o texto, a Copa do Mundo da África do Sul favorece 

A) a decisão sobre que países deverão sediar os três maiores eventos esportivos mundiais.  

B) a conscientização da humanidade de que racismo e esporte são práticas inconciliáveis.  

C) a criação de uma resolução conclamando os estados-membros da ONU a criarem códigos 
de conduta desportiva. 

D) a discussão de medidas punitivas para aqueles que se envolveram  em episódios de 
racismo no contexto esportivo. 
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02. O texto configura-se como uma organização composicional predominantemente  

A) injuntiva, por sugerir encaminhamentos a serem adotados nos grandes eventos 
desportivos para evitar o preconceito racial.  

B) descritiva, por mostrar traços característicos do comportamento de uma pessoa 
preconceituosa. 

C) explicativa, por elencar os motivos justificadores da adoção da Declaração e do Programa 
de Ação de Durban. 

D) argumentativa, por apresentar a defesa de um ponto de vista acerca do preconceito racial 
no esporte. 

 
 
03. Considerando o emprego das palavras “antônimo” (linha 1) e “sinônimo” (linha 33), é correto 

afirmar que elas  

A) constituem uma antítese utilizada para introduzir e reforçar a ideia principal do tex to. 

B) comprometem a coerência do texto por apresentar ideias antagônicas.  

C) dissuadem o leitor da ineficácia das práticas desportivas nos países africanos. 

D) comprometem a progressão do texto por apresentar ideias circulares.  
 

 

Considere o trecho abaixo para responder às questões 04 e 05. 

“Propõe, entre outras ações, que os países-sede de grandes eventos desportivos aproveitem 
a visibilidade oferecida por tais acontecimentos para realizarem campanhas de prevenção e 
criarem códigos de conduta”. (linhas 25 a 27) 

 
04. A forma verbal “Propõe” apresenta a mesma regência que se observa no verbo destacado 

em 

A) “A resolução conclama os Estados-membros das Nações Unidas a tomarem todas as 
medidas necessárias para livrar a prática esportiva do racismo e da discrim inação”. 

B) “A Copa do Mundo da África do Sul, o primeiro evento de tal magnitude no continente 

africano, oferece oportunidade singular para conscientizar a humanidade sobre a 
incompatibilidade de práticas atentatórias à dignidade do ser humano com a práti ca 
desportiva”.  

C) “Apresentaram, em março, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU resolução 
intitulada „Um mundo de desportos livres do racismo, da discriminação racial, da 
xenofobia e da intolerância correlata‟”.  

D) “Ao sediar a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, o Brasil terá oportunidade de 

reiterar ao mundo a mensagem de que o esporte é, e só pode ser, sinônimo de respeito, 
tolerância, compreensão, solidariedade, universalidade, diversidade, inclusão e paz”.  

 
 

05. Em relação à flexão no plural das formas verbais “realizarem” e “criarem”, é correto afirmar 
que esse procedimento é 

A) obrigatório porque o sujeito não está expresso.  

B) facultativo porque tem o sujeito claramente expresso na oração.  

C) obrigatório porque se refere a um sujeito que se dá a conhecer pela desinência verbal.  

D) facultativo porque o sujeito do infinitivo é o mesmo que o sujeito da oração anterior.  
 
 

06. No texto, as palavras “disseminar” (linha 6) e “reiterar” (linha 32) significam, respectivamente,  

A) propagar e relatar. 

B) dissipar e reivindicar. 

C) difundir e renovar. 

D) exterminar e expor. 



UFS – Concurso Público 2010 – Bibliotecário           3 

07. A expressão “o primeiro evento de tal magnitude no continente africano ” (linhas 28 e 29) 
exerce a função sintática de aposto, da mesma forma que 

A) “incompatibilidade de práticas atentatórias à dignidade do ser humano com a prática 
desportiva” (linha 30). 

B) “sinônimo de respeito, tolerância, compreensão, solidariedade, universalidade, 
diversidade, inclusão e paz” (linhas 33 e 34). 

C) “a visibilidade oferecida por tais acontecimentos para realizarem campanhas de 
prevenção e criarem códigos de conduta” (linhas 26 e 27). 

D) “Expressão milenar do espírito de equipe e de saudável competição e lealdade entre 
adversários” (linhas 1 e 2).  

 
 

08. Do ponto de vista morfológico, a palavra “que” é pronome relativo em 

A) “[...] de que a comunidade internacional reaja de forma inequívoca [...]” (linhas 7 e 8). 

B) “[...] que, afinal, lhe foi conferido” (linha 19).  

C) “[...] que os países-sede de grandes eventos desportivos [...]” (linha 25). 

D) “[...] para que, na Conferência de Revisão de Durban, o tema [...]” (linhas 18 e 19). 
 
 

09. As vírgulas empregadas em “[...] desvirtua uma das mais valiosas fontes de promoção do 
entendimento e da paz e, de forma clandestina e rasteira, aproveita -se da grande visibilidade 
oferecida por eventos esportivos para disseminar o ódio e a intolerância”  

A) isolam um termo da oração deslocado.  

B) indicam uma circunstância. 

C) separam termos coordenados. 

D) isolam termos com a mesma função sintática.  
 

 

10. Com relação às expressões “desse fenômeno” (linha 7), “do problema” (linha 14), “tais 

acontecimentos” (linha 26)  e “essa causa” (linha 31), é correto afirmar que elas 

A) remetem a um mesmo elemento do texto.  

B) exercem a mesma função sintática.  

C) estabelecem relações coesivas. 

D) pertencem a um mesmo campo semântico.  
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Conhecimentos Específicos           11 a 50 
 

11. Do ponto de vista histórico, os processos de tratamento e de recuper ação da informação, 
sobretudo em bibliotecas, deslocaram a ênfase do estático para a ênfase da dinâmica, as 
quais correspondem, respectivamente, a  

A) Semiótica e Biblioteconomia. 

B) Biblioteconomia e Ciências da Informação. 

C) Lógica e Semiótica. 

D) Ciências da Informação e Lógica. 
 
 

12. No desenvolvimento de coleções de uma biblioteca, os acervos devem ser seletivos, 
dinâmicos e não meros agrupamentos de livros. Isso implica, sobretudo,   

A) intercâmbio. 

B) doação. 

C) planejamento.  

D) compra. 
 

 

13. O nível de complexidade das atividades de aquisição varia de acordo com as características 
das instituições onde elas ocorrem. Os primeiros aspectos a serem considerados são  tomada 
de decisões e 

A) fluxo administrativo. 

B) fluxo de compra. 

C) seleção. 

D) compra. 
 

 

14. No Brasil, em 2004, o Ministério da Educação teve a iniciativa de lançar uma ferramenta de 
pesquisa e estudo que inclui uma biblioteca digital, com mais de mil obras literárias, 
artísticas e científicas  

A) no Portal Domínio Público. 

B) no Portal Saber. 

C) na Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa.  

D) na Biblioteca Virtual de Direitos Humanos.  
 

 

15. A LISA é uma base de dados referencial e especializada cujo conteúdo tem maior 
abrangência nas áreas de Biblioteconomia e 

A) Literatura. 

B) Informática. 

C) Ciência da Informação.  

D) Linguística. 
 
 

16. A criação de um registro bibliográfico em meio magnético requer, necessariamente, o uso de 
ferramentas, tais como 

A) código de catalogação e tecnologia de informação. 

B) código de catalogação e formato de entrada. 

C) formato de entrada e tecnologia de informação. 

D) tecnologia de informação e código de catalogação. 
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17. A elaboração de citações em um trabalho técnico-científico tem como base a orientação da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme a Norma Brasileira (NBR) 

A)  6028. 

B) 14724. 

C) 6034. 

D) 10520.  
 
 

18. Uma obra com o título de “Economia Brasileira”, ao ser classificada de acordo com a 
Classificação Decimal Universal, recebe a seguinte notação:  

A) 339.9 

B) 316 

C) 330.01 

D) 33(81) 
 

 
19. No trabalho de indexação, destaca-se no texto, para a representação do conteúdo 

informacional do documento, a categoria de análise denominada  

A) tema. 

B) problema. 

C) resultado. 

D) conclusão. 
 

 
20. Os processos de tratamento e de recuperação da informação requerem instrumentos 

metodológicos, dentre os quais se destaca 

A) vocabulário controlado. 

B) palavra-chave. 

C) índice. 

D) resumo. 
 
 

21. A elaboração de referências tem como base a orientação da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), conforme a Norma Brasileira (NBR) 

A) 6028. 

B) 6023.  

C) 6034. 

D) 6027. 
 
 
22. Uma política para um acervo bibliográfico ou uma metodologia que visa  a maximizar a sua 

vida útil se estabelece para que o arquivo não precise ser 

A) catalogado. 

B) indexado. 

C) recuperado. 

D) classificado. 
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23. Na encadernação de livros, o conjunto de folhas ou cadernos costurados e acrescidos das 
guardas denomina-se  

A) miolo ou encaixe. 

B) corpo do livro ou miolo. 

C) livro de capa dura. 

D) encaixe ou canaleta. 
 

 
24. No contexto da análise documentária, são geradas duas modalidades de produtos 

documentários: índice e 

A) catálogo. 

B) resumo. 

C) vocabulário controlado. 

D) cabeçalho de assunto. 
 

 
25. As linguagens de indexação pré-coordenadas do tipo “sistemas tradicionais de classificação” 

são estruturadas de forma 

A) combinada. 

B) aleatória. 

C) hierárquica. 

D) padronizada. 
 
 
26. Um tipo de linguagem de indexação pós-coordenada aplicada, preferencialmente, aos 

sistemas automatizados de tratamento e recuperação da informação , é o  

A) resumo. 

B) índice. 

C) tesauro. 

D) glossário. 
 

 
27. No Brasil, o tesauro BRASED vem sendo muito utilizado para a organização da informação na 

área de 

A) Ética. 

B) Ecologia. 

C) Esporte. 

D) Educação. 
 

 
28. O marketing no sistema de informação torna-se uma ação proveitosa em termos de ganho e 

troca de valores. Sua eficácia está condicionada ao  

A) planejamento e administração. 

B) planejamento estratégico e controle. 

C) planejamento estratégico e operacional.  

D) planejamento e avaliação. 
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29. Nas bibliotecas digitais, uma das formas de utilização dos metadados é a  

A) padronização. 

B) tradução. 

C) adaptação. 

D) identificação. 
 

 
30. Internacionalmente, o impacto nas regras de catalogação provém dos Requisitos Funcionais 

para Registros Bibliográficos (FRBR), uma vez que estes sugerem reexame de regras e 

A) princípios. 

B) normalização. 

C) categorização. 

D) classificação. 
 
 
31. Conforme a NBR 6028, um resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um 

texto. Em geral, recomenda-se no resumo: 

A) Proposição do problema, brevidade, precisão, controle do vocabulário.  

B) Brevidade e precisão, controle de vocabulário, estrutura textual concatenada.  

C) Concisão, controle de vocabulário, linguagem pessoal, estrutura textual concatenada.  

D) Brevidade e precisão, linguagem pessoal, estrutura textual concatenada.  
 

 
32. A classificação bibliográfica tem como objetivo propor uma organização e representação do 

conhecimento humano. Neste sentido, a notação de classificação tem o propósito de  

A) ordenar geograficamente os assuntos de que tratam as obras.  

B) representar descritivamente o assunto das obras.  

C) propor o ordenamento dos documentos pelos assuntos de que tratam.  

D) propor um sistema de remissivas cruzadas.  
 
 
33. Na citação direta longa, o recuo recomendado pela ABNT é de 

A) 2,5 cm. 

B) 3 cm. 

C) 1,5 cm. 

D) 4 cm. 
 
 
34. No processo de representação descritiva de um item de informação de gra vação do som de 

texto falado, a entrada principal é feita pelo (a)  

A) título da obra. 

B) locutor do texto. 

C) autor do texto falado. 

D) entidade coletiva. 
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35. De acordo com o AACR2, na catalogação de monografias, na área de descrição física, se o 
volume for impresso sem numeração de páginas ou folhas, o número total des tas, resultado 
de uma contagem, é registrado 

A) entre parênteses. 

B) entre colchetes. 

C) separado por dois pontos. 

D) através de interrogação. 
 
 
36. O MARC é um formato padronizado para registros bibliográficos. A sua estrutura básica é 

composta pela sequência: 

A) autoridade, diretório, campos fixos e campos variáveis. 

B) líder, diretrizes, campos variáveis e campos fixos.  

C) autoridade, diretório, holdings e campos fixos. 

D) líder, diretório, campos fixos e campos variáveis.  
 
 
37. Os campos do formato MARC se organizam em grandes áreas de descrição. Dentre estas 

áreas, o campo 022 contém a informação sobre 

A) campos fixos. 

B) ISBN. 

C) número de registro. 

D) ISSN. 
 
 
38. As bibliotecas digitais configuram-se, hoje, como ferramentas valiosas de pesquisa para 

usuários e bibliotecários. 
Neste sentido, sua função básica é 

A) difundir acervos bibliográficos.  

B) realizar procedimentos de catalogação cooperativa.  

C) armazenar e disponibilizar documentos gerados e transportados para o ambiente digital.  

D) promover avaliação de coleções. 
 
 
39. Na representação temática dos documentos, na etapa da análise conceitual na indexação de 

documentos, recomenda-se ao bibliotecário ler atentamente 

A) título, resumo do autor e conclusões. 

B) título, resumo, folha de rosto e sumário. 

C) título, resumo do autor, sumário e conclusões. 

D) título, folha de rosto, sumário e conclusões. 
 
 
40. A indexação de documentos visa à representação do conteúdo temático de partes de itens 

bibliográficos. 
Neste sentido, o nível de indexação pode ser  

A) exaustivo e seletivo. 

B) profundo e específico. 

C) exato e seletivo. 

D) profundo e exato. 
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41. A prática de indexação, como representação temática do conteúdo do documento , exige do 
profissional da informação instrumentos auxiliares , tais como 

A) tesauros, códigos de catalogação, tabelas de classificação. 

B) vocabulários controlados, tesauros, obras de referência. 

C) vocabulários controlados, códigos de classificação, obras de referência.  

D) listas de cabeçalhos de assunto, vocabulários controlados, códigos de  catalogação. 
 
 
42. Os tesauros podem ser considerados uma linguagem documentária dinâmica que contém 

termos semântica e logicamente relacionados e que cobrem de modo compreensivo um 
domínio do conhecimento. 
Sua função básica, em um sistema de recuperação da informação, é 

A) representar os assuntos dos documentos e das solicitações de busca.  

B) agrupar documentos de acordo com a área. 

C) sistematizar os registros bibliográficos em grandes classes.  

D) descrever e estruturar a informação. 
 
 
43. Os tesauros configuram-se como instrumentos dinâmicos de representação da informação. 

Quanto ao nível de especificidade de seus termos, podem ser 

A) micro e macrotesauros. 

B) monolíngues e multilíngues. 

C) hierárquicos e associativos. 

D) sistemáticos e alfabéticos. 
 
 
44. A definição “conjunto de dados estruturados que identificam os dados de um determinado 

documento e que podem fornecer informação sobre o modo de descrição, administração, 
requisitos legais de utilização, funcionalidade técnica, uso e preservação ” refere-se a 

A) MARC 21. 

B) FRBR. 

C) protocolo Z3950. 

D) metadados.  
 
 
45. A evolução da Tecnologia da Informação tem provocado inúmeras mudanças nos serviços de 

informação. Neste sentido, a aplicação da web 2.0 pode essencialmente 

A) promover um padrão de controle de dados.  

B) facilitar a cooperação de serviços de empréstimo interbibliotecas. 

C) promover maior interatividade entre usuário e biblioteca.  

D) permitir a identificação das facetas dos assuntos.  
 
 
46. Um usuário, estudante de Pós-Graduação na área de Educação, necessita fazer pesquisa em 

sua área e procura o serviço de referência de sua instituição. O bibliotecário de referência 
deverá indicar a Base de Dados 

A) OCLC. 

B) LISA. 

C) Web of Science. 

D) ERIC. 
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47. Como estratégia gerencial, o marketing gera inúmeras vantagens e benefícios, quando 
aplicado às unidades de informação. Dentre essas vantagens, o marketing 

A) favorece o planejamento estratégico, possibilita a identificação das necessidades de 
informação dos clientes, promove a cooperação interbibliotecária e atrai novos recursos.  

B) possibilita a identificação das necessidades dos clientes, favorece um questionamento 
sobre a unidade de informação, incentiva a comunicação e atrai novos recursos.  

C) atrai usuários, favorece questionamentos sobre o relacionamento da unidade de 
informação com a organização, promove a cooperação interbibliotecária.  

D) possibilita a identificação das necessidades dos clientes, favorece o diálogo entre 
usuários, atrai novos recursos, favorece o planejamento estratégico.  

 
 
48. Na elaboração e aplicação do marketing às unidades de informação, deve-se elaborar um 

plano de marketing, cujas funções são 

A) análise, adaptação, ativação e avaliação. 

B) produto, preço, praça e promoção. 

C) cliente, custo, conveniência e comunicação. 

D) análise, adaptação, comunicação e avaliação. 
 
 
49. Dentre os vários serviços de informação em uma unidade de informação, aquele que 

proporciona ao usuário uma seleção de informações em sua área de interesse é o serviço de  

A) orientação ao usuário. 

B) atendimento online. 

C) disseminação seletiva. 

D) difusão de informação. 
 
 
50. Para a realização de pesquisa bibliográfica automatizada na área jurídica, o usuário de 

informação poderá consultar a Base de Dados 

A) VLEXI. 

B) TJUR. 

C) LILACS. 

D) NJUR. 
 
 

 
 


