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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 20  ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE 
AO ENUNCIADO. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
LEIA O TEXTO I PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 05.  
 

TEXTO I 

 
FALA, MESTRE! 
Entrevista  
 

“Quem ama literatura não estuda literatura.” A afirmação  contraditória à primeira vista  se torna ainda mais 
intrigante quando se sabe que seu autor  o escritor e historiador Joel Rufino dos Santos  foi durante 20 anos 
professor de Literatura Brasileira. Apresentada durante uma de suas aulas  a idéia se tornou o título de um livro 
que reúne observações e reflexões que brotaram aos longos dos anos em que ele lecionou e toca em dogmas 
que cercam o mundo dos letrados – inclusive no que se refere à chamada literatura “fácil”. “Nunca devemos 
subestimar as leituras feitas por prazer”  sentencia o mestre. No sentido de que as boas leituras contribuem para 
que se façam outras ainda  melhores  as más  levam a leituras piores  nesta entrevista  ele defende que o ideal é 
perseguir o “gozo literário  o qual não pode ser prescrito” (...). A melhor forma de levar um jovem a detestar 
Machado de Assis ou Guimarães Rosa é apresentá-los como obrigatórios. á poucas chances de vir a amar a 
literatura pelas vias didática  pedagógica  pragmatista etc. Literatura é um prazer que pode ser estimulado  e não 
prescrito.(...) 
 
Além de sua experiência pessoal, que outros recursos são válidos para despertar o interesse pelos  
livros? 
SANTOS  Pode o professor de qualquer nível de ensino  e  em suas funções  profissionais usar qualquer método 
dentro da ética  da lei e do programa. Ainda não se inventou – e não só para ensinar Literatura – pedagogia 
melhor que a socrática: um mestre perguntador incansável que forma com os discípulos um grupo de afeição. 
Existe em todos os livros  em todos os tempos  uma importante idéia: se o professor questiona  qualquer 
resposta é boa e pode se transformar em outra pergunta  até o infinito. Se o mestre anda com os discípulos  
ainda que meia hora por dia ou por semana  faz nascer a afeição  positiva ou negativa. Sempre gostei dos 
alunos que não queriam ler nada  nunca.  
 
A paixão é imprescindível para o ensino de Literatura? 
SANTOS Paixão é um sentimento do qual brotam alegria e tristeza  simultaneamente. Parece ser imprescindível 
ao ensino de qualquer coisa. E o primeiro recurso pedagógico deve ser sempre o da sedução. (...) 
 
(ENTREVISTA – Fala  mestre!  por Marcelo Burgos  Revista NOVA ESCOLA  abril 2008  p. 24 – fragmentos do texto 
c/adaptações)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concurso Público C-126 – EDITAL Nº 06/2008 – SEDUC – Técnico em Gestão Pública – Biblioteconomia 
 

3

01. Julgue as afirmativas a partir dos comentários abaixo e assinale a correta:  
 

Esta passagem é muito significativa na entrevista  pois o Autor ensina  de forma aparentemente leve  porém  
contundente  que “A melhor forma de levar um jovem a detestar Machado de Assis ou Guimarães Rosa é 
apresentá-los como obrigatórios. á poucas chances de vir a amar a literatura pelas vias didática  
pedagógica  pragmatista etc. Literatura é um prazer que pode ser estimulado  e não prescrito. (...)”  portanto  
transformando o prazer do texto literário em: 

 
A) algo não-atraente  por ser previamente estabelecido.   
B) infortúnio  por ser desnecessário. 
C) uma necessidade como outra qualquer na vida. 
D) um estímulo face a outras opções de passatempo. 

 
02. A leitura desta entrevista evidencia que o Autor aborda o assunto com argumentos que denotam: 
 

A) experiência profissional.    
B) metodologias de trabalho. 
C) necessidades de leituras. 
D) abordagens incontestáveis. 

 
03. Nos seguintes fragmentos retirados do texto lido:  “Pode  o professor de qualquer nível de ensino  e  em suas 

funções  profissionais ...” e  “Existe  em todos os  livros  em todos os tempos   uma importante idéia ...” há 
uma ocorrência  comum às duas orações que é o (a):   

           
A) uso de verbos transitivos indiretos. 
B) presença de sujeito posposto.                            
C) emprego  de ordem direta.  
D) construção de orações sem sujeito.  

 
04. A respeito do trecho retirado do texto lido: “... as boas leituras contribuem para que se façam outras ainda 

melhores  as más  levam a leituras piores ...”  avalie as afirmativas a seguir: 
 

1- Entre os segmentos do trecho ocorrem elementos opostos.  
2- A omissão do substantivo “leituras” após o adjetivo “más”  e no lugar da vírgula  se deve à preocupação 

com a estética da frase.   
3- O adjetivo “melhores” aparece na forma plural para concordar com o objeto indireto “outras”.   
4- A segunda oração do período está na voz passiva pronominal.  

  
O correto está em: 

 

A) 1  2  3 e 4. 
B) 1  2 e 4  apenas.                        
C) 3 e 4  apenas. 
D) 3  apenas. 
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05. A respeito dos elementos lingüísticos do texto  avalie as afirmativas a seguir: 
 

A) As palavras destacadas em: “Apresentada durante uma de suas aulas  a idéia se tornou o título de um 
livro que reúne observações e reflexões ...” obedecem a mesma regra de acentuação.     

B) O vocábulo se destacado em: “... se o professor questiona  qualquer resposta é boa e pode se 
transformar em outra pergunta ...” exerce a mesma função sintática nas duas ocorrências.    

C) A forma verbal em destaque empregada na frase “Paixão é um sentimento do qual brotam alegria e 
tristeza  simultaneamente.” tem um valor conotativo.  

D) Na frase: “Se o mestre anda com os discípulos  ainda que meia hora por dia ou por semana  faz 
nascer a afeição  positiva ou negativa.”  a oração em destaque é concessiva ao exprimir que um 
obstáculo – real ou suposto – não impedirá  ou modificará a declaração da oração principal.  

 
 
LEIA O TEXTO II PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 06 A 09.  
 

TEXTO II 

 
    O LONGO CAMINHO ATÉ A SALA DE AULA O LONGO CAMINHO ATÉ A SALA DE AULA O LONGO CAMINHO ATÉ A SALA DE AULA O LONGO CAMINHO ATÉ A SALA DE AULA     
 

 O primeiro a ir, o último a voltar. 
 

 
                               Foto: Paulo Santos 

 
Uma 'hierarquia informal' garante que as crianças menores fiquem sentadas nos dois pequenos bancos do 
barco  enquanto os maiores seguem em pé. João Tenório  o Joãozinho  aluno da segunda série  é um dos 
que gozam deste benefício. Quase sempre viaja quieto na ida – é o primeiro a embarcar  'sempre com sono'. 
Na volta  fica mais animado e  depois de uma hora e meia a bordo  chega em casa com fome. Antes do 
barco a motor  era preciso ir de canoa até a escola. Graças a ele  os pais de Joãozinho passaram a valorizar 
os estudos e não exigem mais que o garoto e os irmãos fiquem na roça  pescando ou colhendo açaí. 

  
(Por Débora Menezes  Revista NOVA ESCOLA  abril 2008  p. 46 c/ adaptações) 

 

06. No primeiro parágrafo do texto O longo caminho até a sala de aula  de Débora Menezes  percebe-se que  
pela sua configuração  a redação é  fundamentalmente  centrada no (a):  

 

A) fato  no acontecimento  o que define esse trecho como  narrativo.   
B) opinião sobre algo  ao mesmo tempo que  apresenta alguns traços descritivos  características que  

definem  esse trecho como dissertativo-subjetivo. 
C) idéia  com o autor apresentando e defendendo opiniões sobre o tema abordado  caracterizando esse 

trecho como dissertativo-argumentativo. 
D) objeto  com a finalidade de mostrar detalhes  o que define o texto como descritivo. 

Ainda está escuro em Curralinho  na Ilha 
de Marajó  no Pará  e João Carvalho Tenório  
9 anos  já se prepara para ir à escola. João e 
seus irmãos sobem a bordo pontualmente às 
5h45 e seguem com o barco de madeira 
típico da paisagem fluvial amazônica durante 
uma hora e meia  recolhendo colegas que 
moram longe  longe  longe nos incontáveis 
veios d’água que cortam o município. No 
total  132 barcos são usados atualmente 
nessa operação  levando às 48 escolas locais 
perto de 6 mil estudantes  o que corresponde 
a 90% do total.
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07. Na seguinte passagem do texto: “... recolhendo colegas que moram longe  longe  longe nos incontáveis veios 
d’água que cortam o município.”  a repetição do advérbio longe tem valor ....................  e a expressão  veios 
d’água  nesse contexto  significa .......................  

 
A alternativa que completa corretamente os espaços vazios nesse enunciado é:  

 

A) depreciativo / faixas de terra.  
B) pejorativo / superfícies do rio.  
C) afetivo / vias de comunicação. 
D) superlativo / pequenos rios.  
 

08. Marque a alternativa correta quanto à classe gramatical do que: 
 

A) “ ... recolhendo colegas nos incontáveis veios d’ água que cortam o município ...”. Pronome relativo.           
B) “Uma ‘hierarquia informal’ garante que as crianças menores fiquem sentadas ...”. Conjunção 

subordinativa explicativa. 
C) “... Joãozinho  aluno da segunda série  é um dos que gozam deste benefício.” Preposição. 
D) “ ... e não exigem mais que o garoto e os irmãos fiquem na roça  pescando ou colhendo açaí.” Advérbio 

de lugar. 
 
09. A respeito dos elementos lingüísticos do texto  avalie as afirmativas: 
 

1- Em: “... levando às 48 escolas locais perto de 6 mil estudantes  o que corresponde a 90% do total.”   
as palavras grifadas  apesar de serem verbos  são formas nominais.      

2- Em: “Antes do barco a motor  era preciso ir de canoa até a escola. Graças a ele  os pais de Joãozinho 
passaram a valorizar os estudos ...” o  pronome em  grifo substitui o referente “Joãozinho”.            

3- Em: “João e seus irmãos sobem a bordo pontualmente às 5h45 e seguem com o barco de madeira 
típico da paisagem fluvial amazônica durante uma hora e meia  ...” os verbos  em destaque  estão no 
plural  nas duas orações  face o sujeito composto estar claro na primeira oração e implícito na segunda.    

4- A oração destacada em: “... sobem a bordo pontualmente às 5h45 e seguem com o barco de madeira 
típico da paisagem fluvial amazônica ...”  contrapõe  o seu conteúdo ao da outra  anterior.                        

5- No trecho: “João Tenório  o Joãozinho  aluno da segunda série  é um dos que gozam deste benefício.”   
há duas ocorrências de uso de vírgulas para isolar aposto. 

 

O correto está apenas em: 
 

A) 1 e 5. 
B) 2 e 4. 
C) 3 e 5.  
D) 1  2  3 e 4.   
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
10. Analise as afirmativas abaixo relativas ao Sistema Operacional Windows 2000: 
 

I- É possível finalizar programas que não estão respondendo (“congelados”) por meio do “Gerenciador de 
Tarefas”  que pode ser acessado a partir do pressionamento das teclas “Ctrl”  “Alt” e “Del”. 

II- É disponibilizada para o usuário uma “Área de Transferência” que tem por finalidade permitir que um 
determinado conteúdo  copiado ou recortado de um aplicativo  seja colado em outro aplicativo  desde 
que haja compatibilidade entre eles.  

III- É permitida a visualização dos documentos enviados para a impressora instalada no sistema  a partir do 
ícone “Fila de impressão”  existente na janela “Impressoras”.  

IV- A data e a hora podem ser alteradas a qualquer momento  via janela “Propriedades de Data e ora”  
obtida com um “duplo clique” sobre a hora da barra de tarefas. 

 
O correto está apenas em: 

 
A) I  II e III. 
B) I  II e IV. 
C) I  III e IV. 
D) II  III e IV. 

 
11. Sobre a utilização e conceitos do Internet Explorer, é correto afirmar: 
 

I- Os cookies são arquivos que ficam armazenados no computador  contendo todas as páginas dos sites 
visitados  e de onde podem ser acessados dados ou informações.  

II- A lista de “Favoritos” permite que seus itens sejam exibidos pela data na qual foram incluídos na lista e 
pela ordem dos sites mais visitados.  

III- É possível salvar um documento  contido em uma página da web  em uma unidade de disco rígido de 
um computador local e  posteriormente  acessá-lo sem estar conectado à Internet. 

IV- O Internet Explorer pode ser configurado  de maneira que seja aberta determinada página da web  toda 
vez que ele for iniciado. 

 
O correto está apenas em: 

 

A) I e II. 
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I e IV. 

 
12. O Word 2000 apresenta vários recursos que auxiliam e aceleram a digitação de um texto. Um recurso muito 

interessante permite que um conjunto de caracteres seja substituído  logo após a sua digitação  por outros 
caracteres  como por exemplo  o conjunto de caracteres “(c)”  ser substituído pelo caractere “©”  é: 

 
A)  AutoAjuste. 
B)  AutoSubstituição. 
C)  AutoFormatação. 
D)  AutoCorreção. 
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13. Quanto a conceitos e serviços relacionados a correio eletrônico  é correto afirmar: 
 

A) Um endereço eletrônico de e-mail é constituído por um identificador  escolhido pelo usuário na criação 
do endereço  seguido do separador “@” e  por fim  a identificação do computador de onde o usuário irá 
operar o correio. 

B) Uma caixa de saída mantém armazenadas as mensagens que ainda não foram enviadas a seus 
destinatários. 

C) Uma caixa de entrada  que é um dos componentes da caixa postal  é constituída de uma pasta onde as 
mensagens que estão em construção ficam armazenadas enquanto não são enviadas. 

D) É possível acessar um correio eletrônico diretamente na internet por meio de um navegador  sem a 
necessidade do uso de um software específico. Esse tipo de serviço é denominado WebPost. 

 
14. Dada a figura abaixo  na qual é apresentada uma planilha e um gráfico criados no MS-Excel 2002  assinale a 

alternativa que apresenta um procedimento correto para elaboração da planilha ou do gráfico da figura 
supracitada: 

A) O cálculo da relação candidato/vaga  apresentado na célula E3 (curso de Ciências Contábeis) da 
planilha (CAND/VAGA) pode ser realizado a partir da fórmula =RELAÇÃO(D3;C3). 

B) O gráfico de barras apresentado na figura pode ser obtido a partir do clique no botão  e  em 
seguida  preencher  respectivamente  na janela de diálogo “Assistente de gráfico” as seguintes 
opções: “Tipo de gráfico”  “Tipo de legenda” e “Título”. 

C) Os rótulos do gráfico (percentuais) podem ser incluídos selecionando a opção “Incluir percentual”  do 
menu “Dados”. 

D) Os dados utilizados para subsidiar a elaboração do gráfico podem ser obtidos a partir das células A2 
a A5 e D2 a D5.   
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LEGISLAÇÃO 
 
15. Considere o que dispõe a LDB 9394/96  em seu artigo 44  e numere a segunda coluna de acordo com a 

primeira  levando em consideração os tipos de cursos que podem ser considerados como cursos de 
educação superior  bem como suas principais características: 

 
1ª coluna  2ª coluna 

1- Cursos seqüenciais por campo de saber. 
 

(      ) compreende programa de mestrado e doutorado  
cursos de especialização  aperfeiçoamento e 
outros  abertos a candidatos diplomados em 
cursos de graduação e que atendam às 
exigências das instituições de ensino. 

2- Cursos de graduação. 

 

(      ) de diferentes níveis de abrangência  abertos a 
candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino. 

3- Cursos de pós-graduação. 
 

(      ) abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos  em cada caso  pelas instituições 
de ensino. 

4- Cursos de extensão. 
 

(      ) abertos a candidatos que tenham concluído o 
ensino médio ou equivalente e tenham sido 
classificados em processo seletivo. 

 
A seqüência correta  de cima para baixo  está contida em: 
 
A) 1  2  3 e 4. 
B) 3  2  4 e 1. 
C) 2  1  3 e 4. 
D) 3  1  4 e 2. 
       

16. No Brasil  desde o século XVI  a oferta de programas de educação escolar às comunidades indígenas esteve 
pautada pela catequização  civilização e integração forçada dos índios à sociedade nacional. Só em anos 
recentes esse quadro começou a mudar. Atualmente  a oferta da educação escolar indígena deverá ser: 

 
A) bilíngüe e  intercultural aos povos indígenas. 
B) organizada em ciclos  por exigência dos povos indígenas. 
C) particular em sentido estrito. 
D) a distância  por exigência dos povos indígenas. 

 
17. Sobre educação a distância é correto afirmar que os cursos devem ser ofertados: 
 

A) somente por instituições públicas estaduais e federais. 
B) por instituições públicas conveniadas com instituições estrangeiras. 
C) por instituições especificamente credenciadas pela União. 
D) pela Secretaria de Educação de cada estado. 

 
18. De acordo com o que estabelece o artigo 71  da LDB/96  não constituirão despesas de manutenção e 

desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com: 
 

A) remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente. 
B) pesquisa  quando não vinculada às instituições de ensino. 
C) uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. 
D) aquisição de material didático-escolar. 
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19. A respeito dos Direitos e Vantagens Financeiras do Servidor Público  prescritas na Lei nº 5.810/94 – RJU  
analise as afirmativas abaixo: 

 
1- O vencimento  a remuneração e os proventos nunca podem ser objeto de arresto  seqüestro ou penhora. 
2- Vencimento é a retribuição pecuniária mensal  devida ao servidor  e correspondente ao padrão do cargo 

fixado em lei. 
3- Proventos são rendimentos atribuídos ao servidor em razão de aposentadoria ou disponibilidade. 
4- As indenizações  auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual integram a 

remuneração. 
5- Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados  nem acumulados  

para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 
 

O correto está apenas em: 
 

A) 3  4 e 5. 
B) 1  2 e 4. 
C) 2  3 e 5 
D) 1  3 e 4  

 
20. Além do vencimento do cargo  a Lei nº 5.810/94 assegura ao Servidor Público o direito de receber vantagens 

pecuniárias a título de “adicionais” e/ou “gratificações”  conforme a natureza da atividade exercida. Preencha 
as lacunas abaixo e  posteriormente  assinale a alternativa que contém a única correlação correta  no sentido 
de cima para baixo: 

 

1- Adicional 

2- Gratificação 

 

(    ) pelo serviço extraordinário. 
(    ) por tempo de serviço. 
(    ) pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.  
(    ) pela escolaridade. 
(    ) pela produtividade. 
(    ) pelo trabalho em condições penosas  insalubres ou perigosas.  

 
A) 1  1  2  2  1  2 
B) 2  1  1  2  2  1 
C) 1  2  2  1  2  2 
D) 2  2  1  1  2  1 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 21 A 50  ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE 
AO ENUNCIADO. 
 

21. Identifique nas alternativas abaixo o conceito correto de documentação: 

A) “Arte de coletar  classificar e tornar facilmente acessíveis os registros de todas as formas de atividades 
intelectuais. É o processo pelo qual o documentalista pode colocar ante o especialista criador a literatura 
existente sobre o campo de sua investigação  a fim de que ele possa tomar pleno contato com as 
realizações anteriores em seu terreno  e dessa forma evitar a dispersão de esforço na realização de uma 
tarefa já executada”. 

B) “A responsabilidade de ocupar-se de todos os aspectos do tratamento dos livros  a tarefa de tornar 
disponível a informação original  registrada em artigos de periódicos  folhetos  relatórios  especificações 
de patente e outros registros semelhantes”. 

C) “Disciplina que investiga as propriedades e o comportamento da informação  as forças que governam 
seu fluxo e os meios de processamento para otimizar sua acessibilidade e uso”. 

D) “É o que designa o campo mais amplo  de propósitos investigativos e analíticos  interdisciplinar por 
natureza  que tem por objetivo o estudo de fenômenos ligados à produção  organização  difusão e 
utilização de informações em todos os campos do saber”. 

                                    

22. Os fatores que influem no desempenho de um sistema de recuperação da informação e que são diretamente 
atribuíveis à indexação podem ser categorizados como: 

A) Maior ou menor número de termos. 
B) Indexação seletiva ou exaustiva. 
C) Política de indexação e exatidão da indexação. 
D) Limites absolutos ou quantidade de termos a serem atribuídos. 

  

23. Existem dois tipos de índices: os pós-coordenados e os pré-coordenados. O uso da indexação pós-
coordenada se realiza através de: 

A) uma base de dados de forma eletrônica. 
B) manipulação de termos quando da realização de uma busca. 
C) uma base de dados de forma impressa. 
D) estratégia de busca e indexação em uma base de dados. 

    

24. É importante reconhecer a diferença entre indexação ponderada do tipo descrito e busca com termos 
ponderados. Esta última nada tem a ver com indexação ponderada. Indique qual das alternativas se refere a 
busca com termos ponderados? 

A) O número de pontos de acesso proporcionados com a exaustividade da indexação. 
B) Recuperações causadas por associações que permitem que um item seja recuperado. 
C) Associações que aumentam com a extensão do registro. 
D) Estratégia de busca  cuja lógica é orientada por pesos numéricos e não pela álgebra boleana. 
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25. Qual das leis abaixo descritas refere-se somente à esfera estadual  e é liberada exclusivamente para 
pessoas jurídicas? 

A) Tó Teixeira & Guilherme Paraense. 
B) Rouanet. 
C) Semear. 
D) Vitae. 

 

26. Os elementos que compõem um texto livre são: 

A) Título  resumo  extrato e texto integral de uma publicação. 
B) Assunto  índice  resenha  resumo e texto integral. 
C) Palavras-chave  resumo  resenha e índice analítico. 
D) Bibliografia  objetivos  indicadores  resumo e resenha. 

 

27. A regra do AACR2 que trata do lugar de publicação para materiais cartográficos é a: 

A) 5.1C. 
B) 2.4C. 
C) 8.2C. 
D) 3.4C. 

 

28. Atualmente  sabe-se que a oferta de serviços bibliotecários de qualidade  deve-se basear  não somente na 
avaliação dos meios de atendimento dessa necessidade  mas  também  na percepção por parte dos 
usuários  contextualizando todos os aspectos envolvidos durante o surgimento da necessidade  no processo 
de busca e  consequentemente  no uso da informação pelo usuário. Os estudos de usuário na 
biblioteconomia se baseiam nas concepções do Paradigma Clássico e do Paradigma Moderno. Acerca do 
Paradigma Moderno é correto afirmar: 

A) Estabelece que a medida da qualidade de uma biblioteca está baseada somente na sua coleção. 
B) Tem como principal objetivo o estudo do uso da informação enfocando os serviços. 
C) O enfoque da qualidade passa pelo processo informacional e se efetiva no usuário da informação. 
D) Prioriza a percepção da necessidade e o comportamento de busca. 
 

29. As bases de domínio público são elaboradas e disponibilizadas  sem fins lucrativos  por vários tipos de 
instituições. As informações contidas podem ser acessadas e recuperadas gratuitamente  sem nenhum 
vínculo contratual. Dentre essas bases podemos citar: 

 
A) Canadian Research Index. 
B) Science Direct. 
C) Wilson Business Full Text 
D) Biography Máster Index. 
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30. Das atividades desenvolvidas pelo Sistema Estadual de Bibliotecas do Pará  qual das descritas abaixo 
refere-se à “Semana do Escritor Paraense”: 

A) Leitura e conhecimento da produção literária do Pará através de encontros com a presença de escritores 
nas praças. 

B) Espaço para divulgação do livro e outros assuntos  através de exposições  mostras e eventos 
semelhantes  sobre temas da cultura paraense. 

C) Promover a divulgação do livro e a difusão da leitura  com a exposição e venda de livros  incrementando 
o comércio livreiro. 

D) Divulgação da produção literária do Estado  propiciando o contato dos autores com seu público. 
 

31. Qual é a Lei de origem nacional que proporciona o desenvolvimento de projetos (pessoas físicas e jurídicas) 
captando recursos na ordem de R$ 200.000 00 a R$ 500.000 00: 

A) Semear. 
B) Tó Teixeira & Guilherme Paraense. 
C) Rouanet. 
D) Vitae. 

 

32. As Leis de Ranganathan podem ser representadas em qual destas alternativas? 

A) Uma biblioteca é um organismo em crescimento. 
B) Livros são para ser lidos. 
C) Ler só o que interessa para sua área de atuação. 
D) Leitura é fundamental. 

 

33. Das alternativas abaixo qual aponta orientações sobre bibliotecas públicas  contidas no Manifesto da 
UNESCO  no ano de 1994? 

A) Fornecer livros e outros materiais para o estudante engajado em tarefas escolares formalizadas ou para 
autodidata. 

B) Liberdade  prosperidade e desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos  são valores humanos 
fundamentais. Eles serão alcançados somente através da capacidade de cidadãos bem informados para 
exercerem seus direitos democráticos  e terem papel ativo na sociedade. 

C) Apoiar campanhas de alfabetização e fornecer livros adequados aos neo-alfabetizados. 
D) Ser a Biblioteca Pública depositária do acervo da inteligência e da história local. 
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34. Um dos aspectos contemplados no Manifesto das Bibliotecas da Amazônia  de 2004  é a função social das 
bibliotecas. Em qual das alternativas abaixo está referenciada essa função? 

A) Na condição de guardiã do acervo memoralístico das sociedades humanas  a biblioteca constitui um dos 
mais preciosos recursos no trabalho de preservação do patrimônio científico  filosófico  artístico  literário  
político e religioso acumulados pelos povos em todo o mundo. 

B) Fornecimento de serviços de informação técnica e comercial às firmas locais  às novas e futuras 
indústrias  bem como as oportunidades para o turismo. 

C) A biblioteca deve afixar  em local bem visível  informações de utilidade para os municípios: notícias 
sobre cursos e conferências  cartazes anunciando peças de teatro  shows  competições esportivas  
festas religiosas ou típicas  dentre outras. 

D) A Biblioteca Pública deverá ser mais abrangente em seu trabalho de pesquisa  reunindo cartões postais 
da época  fotografando ela mesma os monumentos ou edifícios de valor que estejam ameaçados de 
desapropriação pelo progresso  ou pela falta de visão das autoridades. 

 

35. Os programas cooperativos representam sistemas de informação importantes e necessários em uma 
biblioteca ou centro de documentação. Assinale abaixo qual a alternativa que contém os programas 
cooperativos: 

A) ISO  ONU  IFLA 
B) COMUT  CCN  PROSSIGA 
C) BIOSIS  CAS  GEOREF 
D) UNESCO  OIT  OEA 

 

36. Além de periódicos assinados  existe uma integração entre bibliotecas em redes e sistemas de informação 
acessíveis aos usuários. Assinale a alternativa que representam redes e sistemas de informação: 

A) ADOLEC  BBO  SIDOR  
B) AGROBASE  CEDIM  INPE 
C) DIALOG  ORBIT  QUESTEL 
D) ANTARES  REBAE  BIREME  

 
37. No desenvolvimento de sistemas de bibliotecas  estão sendo usados atualmente  na maioria das 

universidades brasileiras  dois protocolos de comunicação para estabelecer o intercâmbio de informação 
com outras bibliotecas. São eles: 

 
A) MARC e Z 39.50 
B) MICROISIS e GIZ 
C) CALCO e MICROISIS 
D) GIZ e SAB 

 

38. Base de dados é o conjunto de informações reunidas segundo um critério  armazenadas em meio eletrônico 
e passível de ser recuperada em subconjuntos por um programa. Quanto à tipologia  ou seja  à informação 
contida  elas podem ser de quantos tipos? 

A) três. 
B) dez. 
C) seis. 
D) oito. 
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39. Qual a base de dados que contém descrições sinaléticas e analíticas de documentos primários? 

A) Referenciais. 
B) Cadastrais. 
C) Numéricas. 
D) Textuais. 

 

40. As bases de dados que possuem informações textuais não estruturadas  como por exemplo: biografias e 
pesquisas  são chamadas de: 

A) Referenciais. 
B) Textuais. 
C) Numéricas. 
D) Factuais. 

 

41. Qual o periódico secundário impresso na área de Medicina que é a base de dados Medline? 

A) Library  Information Science Abstracts. 
B) Index Medicus. 
C) Index to Dental Literature. 
D) Journal American Medical Association. 

 

42. Ao organizar uma biblioteca quais os aspectos básicos que devem ser considerados?   

A) Seções e salas de estudo. 
B) Espaço e iluminação. 
C) Intelectual e material. 
D) Direção e funcionários. 

 

43. Quando foi considerado o início histórico da bibliografia? 

A) Antecedendo a invenção da imprensa. 
B) Durante a invenção de Gutemberg. 
C) Na primeira edição do dicionário da Academia Francesa. 
D) Em 1751  na Encyclopédie de Diderot e d’Alembert. 

 

44. Através dos anos  técnicas variadas foram desenvolvidas para avaliar a coleção da biblioteca para um 
número diverso de propósitos. Quantos métodos a literatura identificou como imprescindíveis para avaliar 
essas coleções: 

A) oito. 
B) seis. 
C) cinco. 
D) quatro. 
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45. Atualmente existem leis de incentivo à cultura que podem contribuir para projetos a serem desenvolvidos nas 
instituições. Para um projeto de pequeno porte  até R$20.000 00  qual a lei correta a ser escolhida? 

 

A) Tó Teixeira & Guilherme Paraense. 
B) Semear. 
C) Rouanet. 
D) Vitae. 

 
46. A Classe geral 040  representa na Classificação Decimal Universal – CDU  os seguintes assuntos: 

 
A) Publicações Periódicas e Periódicos. 
B) Instituições  Academias  Congressos e Sociedades. 
C) Manuscritos  Obras Notáveis e Obras Raras. 
D) Ensaios  panfletos e Brochuras. 

 
47. A descrição de uma obra que possui 2 (dois) locais de publicação e 2 (duas) editoras deve ser feita da 

seguinte maneira: 
  
A) São Paulo: Edgar Blucher; Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan. 
B) São Paulo; Rio de Janeiro: Edgar Blucher; Guanabara-Koogan. 
C) São Paulo  Rio de Janeiro: Edgar Blucher  Guanabara-Koogan. 
D) São Paulo  EDGAR Blucher  Rio de Janeiro  Guanabara-Koogan. 
                                                      

48. Dentre as técnicas aplicadas para Estudo de Usuários, a de DELFOS envolve profissionais da informação e 
especialistas  no intuito de prognosticar o futuro de um assunto ou problema dentro de um período de 10 
anos. Para que esta técnica venha acontecer de forma correta e que o prognóstico se realize  faz-se 
necessário que os profissionais e especialistas tenham conhecimento de: 
 

A) Sociologia. 
B) Física. 
C) Estatística. 
D) Filosofia. 

 
49. A seleção de materiais deverá ter em vista a própria diversificação da clientela  tendo uma abrangência 

bastante ampla  a fim de atender tanto às necessidades de informação  sejam elas por informação escolar 
formal ou por informação utilitária  como às necessidades recreacionais da comunidade. Estes critérios são 
imprescindíveis para desenvolvimento das coleções de Bibliotecas: 
                                                                                  
A) Escolares. 
B) Públicas. 
C) Universitárias. 
D) Especializadas. 

 
50. Qual a sigla do organismo internacional de documentação  responsável pela documentação na Inglaterra? 

 
A) BSI. 
B) AFNOR. 
C) DIN. 
D) ANSI. 

 




