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BIBLIOTECÁRIOBIBLIOTECÁRIOBIBLIOTECÁRIOBIBLIOTECÁRIO    
    

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Coloque seu aparelho celular embaixo da carteira e o conserve desligado durante todo o 
transcurso da prova. Em cima da carteira poderão ficar somente a caneta, o caderno de prova, o 
cartão resposta e o cartão de identificação. 

2. A entrega da prova só poderá ocorrer transcorrido o mínimo de 60 minutos do seu inicio. 
3. Os três últimos candidatos, em cada sala, somente poderão se retirar juntos. 
4. Confira se este Caderno de Questões contém 35 (trinta e cinco) questões com o conteúdo distribuído 

conforme o quadro abaixo: 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
5. Verifique se no seu Cartão-Resposta estão impressos o seu nome completo e o cargo para o qual você 

está concorrendo. 
6. Verifique ainda se o caderno de questões que você recebeu é relativo ao cargo a que concorre, e se 

contém 14 páginas, seqüencialmente numeradas. 
7. Assine o seu nome no Cartão-Resposta e nesta capa de Prova.  
8. Para marcar sua resposta no Cartão, preencha totalmente o círculo que compreende a única 

alternativa correta de cada questão. Marque assim: 
9. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão; questão rasurada também é anulada. 
10. Use caneta esferográfica preta ou azul, para a marcação das respostas no Cartão-Resposta. 
11. Qualquer tentativa de comunicação entre os candidatos é motivo de anulação da prova de todos os 

candidatos envolvidos. 
12. Não é permitido o uso de lápis, borracha, calculadoras, dicionário ou outro material de apoio. 
13. Esta prova terá a duração de 3:00 h (três horas).. 
14. Ao terminar a prova, devolva para o fiscal o Caderno de Questões, o Cartão-Resposta e assine a lista 

de presença. 
15. O gabarito preliminar será divulgado no dia 16 de junho, no endereço eletrônico www.coned.com.br.  
16. O candidato que desejar cópia da prova que realizou poderá obtê-la, via internet, após a divulgação do 

gabarito, e da mesma forma como retirou seu cartão de confirmação. 
 
 

   ________________________________________     _____________________________                 

             NOME DO CANDIDATO                                             EMPREGO 
 
             

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                       01  a  10 
        

       

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA                   11  a  20 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                          21  a  35 
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ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA EM CADA QUESTÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

Os Consumidores 
 
 

Quando abriu a porta e acendeu a luz, seu Agenor empalideceu. Cadê a 
televisão? Correu os cômodos: cadê o radinho de pilha, o toca-disco, o gravador? Fora 
assaltado. 

Dona Glória, sua mulher, decepcionada quis gritar, fazer escândalo, mas ante o 
aniquilamento do marido, abateu-se também e pôs-se num choro profundo, solidário. 

Sabia da luta de Agenor para comprar aquelas comodidades, prestação por 
prestação, coisinha por coisinha. Primeiro foi o radinho de pilha, nos primeiros meses de 
casado. Ele ia trabalhar e ela ficava sozinha. Um radinho de pilha poderia ser um modo de 
afastar a solidão. 

Depois se pensou em comprar um toca-disco. E compraram junto discos que 
marcaram o primeiro encontro, o namoro, o noivado. 

Um dia, o primeiro filho aprendendo a falar, compraram um gravador e gravaram 
os primeiros engasgos de Eduardo. Depois do Fernando e do Gutinho. Agora com três anos. 

Quando comprou uma tevê, foi uma festa. Poderiam ver novelas em casa, sem 
ter que importunar os vizinhos. Poderiam ter a companhia de Tarcísio Meira, Glória Menezes. 
Eles fazendo sala, calados, absortos, neutros, nulos. Um dia trocaram a tevê branco e preto 
por uma colorida. O mundo apareceu mais bonito. A mansão do Fragonard, os carrões de 
Magnum, a boca vermelha da Sônia Braga. Até as guerras pareceram cor-de-rosa. 

Agora, sem a tevê, como seria? Ao menos se lhe restasse um som qualquer... 
Seu Agenor tomou as providências. Telefonou para a polícia. A polícia veio, 

anotou. Seu Agenor acalentou uma esperança de recuperar suas horas extras, seu 
afastamento da mulher, dos filhos. Seu Agenor esperou. Um mês, dois, três. Nada. Depois, 
esperou mais não. Aprendera a ficar perto da mulher, dos filhos. Até baralho, de que não 
gostava, aprendeu. Ficou mestre. Aprendeu dominó, xadrez, trilha. E deu de ler. Leu 
Machado de Assis, Drummond, Bandeira. Comprou Ruth Rocha para os meninos, romances 
para a mulher. E na hora da janta, conversavam. E à noite se acariciavam, se falavam, riam. 

Um dia, um vendedor bateu palmas, bateu palmas. 
O pequeno Gutinho foi atender: 
- Pai, é um homem. 
Seu Agenor saiu. Estava de roupão. O homem insistiu. Falou. Propôs. Era um 

vendedor. 
Seu Agenor fez os cálculos. Dava... 
No dia seguinte ouvia-se num radinho de pilha um rock violento, frenético, 

preenchendo o quarto, o banheiro, a sala. Como uma visita. 

Leia, abaixo, a crônica de Luiz Vitor Martinello. As questões de 01 a 10 estão 
baseadas nela. A seguir, obedeça ao comando e responda às questões. 
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O texto aponta, como uma de suas mensagens, 
que 
A) os meios de comunicação de massa são os 

carregadores e os transformadores da 
cultura 

B) para a união familiar, é indispensável que 
existam os meios de comunicação  

C) mesmo sendo muito caros, os aparelhos de 
divulgação dos meios de comunicação não 
podem faltar em nenhum lar 

D) a maneira de comer, de fumar, de dançar, 
de cantar depende exclusivamente dos 
meios de comunicação de massa 

E) saber olhar criticamente as coisas em sua 
volta só depende dos meios de 
comunicação de massa que invadem os 
lares 

 
 
 
 

A presença de um novo radinho de pilha na 
casa de seu Agenor foi comparada a uma visita 
porque ele passou a significar 
A) certa rapidez nas informações que haviam 

sido cortadas 
B) neutralidade na hora das conversas, 

sobretudo na hora da janta 
C) um ser estranho, incômodo, já que 

atrapalharia o que aprenderam a fazer em 
família 

D) profundos momentos de alegria para 
aquela família que vivia tão triste na casa 

E) companhia à Dona Glória para afastá-la da 
solidão 

 
 
 
 

Preposição é a palavra variável que liga dois 
termos entre si, estabelecendo que o segundo 
depende do primeiro. Pode ser classificada em 
essencial e acidental. A palavra sublinhada na 
oração que é uma preposição essencial é 
A) “Quando abriu a porta e acendeu a luz, seu 

Agenor empalideceu” 
B) “O mundo apareceu mais bonito...” 
C) “Ao menos se lhe restasse um som 

qualquer...” 
D) “Até as guerras pareciam cor-de-rosa” 
E) “... mas, ante o aniquilamento do marido, 

abateu-se também.” 
 
 

 
 

Ao dizer que seu Agenor passou a ler Machado 
de Assis, Drummond, Bandeira, e a comprar 
Ruth Rocha para seus filhos e sua mulher, o 
autor empregou uma figura de palavra que se 
chama 
A) pleonasmo, porque apenas se repetiu a 

idéia de escritores e poetas 
B) metonímia, porque os nomes dos poetas e 

escritores foram usados no lugar da obra 
por eles produzida 

C) metáfora, porque simplesmente os nomes 
dos autores e poetas se comparam às 
obras que eles produziram 

D) antonomásia, porque se vê a designação 
de pessoas pela qualidade ou 
circunstâncias que as fizeram notáveis 

E) catacrese, porque há o emprego dos nomes 
dos escritores e poetas muito relacionados 
às suas obras 

 
 
 
 

As palavras, mesmo escritas e pronunciadas de 
maneiras diferentes, podem ter significados 
iguais. Às vezes, ao invés de serem usadas 
palavras, são usadas locuções ou expressões 
com o mesmo significado. Em qual frase, a 
palavra ou expressão grifada corresponde 
exatamente ao que o autor quis dizer? 
A) “Quando comprou uma tevê, foi uma festa.” 

(deram) 
B) “Seu Agenor acalentou uma esperança de 

recuperar suas horas extras, seu 
afastamento da mulher, dos filhos.” (insistiu) 

C) “Poderiam ver novelas em casa, sem ter 
que importunar os vizinhos” (atazanar) 

D) “... mas ante o aniquilamento do marido, 
abateu-se também e pôs-se num choro 
profundo, solidário.” (numa choradeira em 
silênciol) 

E) “...compraram um gravador e gravaram os 
primeiros engasgos de Eduardo” (tentativas 
de pronunciar palavras) 

 
 
 
 

A regência do verbo nesta oração: “Ao menos 
se lhe restasse um som qualquer...” deixa 
transparecer que se trata de uma regência 
A) direta, cujo objeto direto é “um som 

qualquer” 
B) indireta, cujo objeto indireto é “lhe” 

QUESTÃO - 01 

QUESTÃO - 02 

QUESTÃO - 03 

QUESTÃO - 04 

QUESTÃO - 05 

QUESTÃO - 06 
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C) direta e indireta, cujos objetos são “se” 
(direto) e “lhe” (indireto) 

D) direta e indireta, cujos objetos são “um som 
qualquer” (direto) e “ se” (indireto) 

E) intransitiva, uma vez que o verbo não tem 
complemento algum 

 
 
 
 
 

No 6º parágrafo, o autor traça algumas 
características dos personagens diante da 
televisão. Relacione os adjetivos da coluna A 
com suas respectivas significações na coluna B. 
 

Coluna A Coluna B 

1. calados (   ) que não tomam 
partido 

2. absortos (   ) concentrados em 
seus pensamentos   

3. neutros (   ) sem valor algum 
4. nulos (   ) quietos 

 

A sequência corretamente obtida é 
A) 2  1  3  4 
B) 4  3  1  2 
C) 1  3  4  2 
D) 3  2  4  1 
E) 2  4  3  1 
 
 
 
 

As expressões: “prestação por prestação” e 
“coisinha por coisinha”, empregadas na frase 
“Sabia da luta de Agenor para comprar aquelas 
comodidades, prestação por prestação, coisinha 
por coisinha.” Estão empregadas como se 
fossem o advérbio de modo 
A) religiosamente 
B) merecidamente 
C) cuidadosamente 
D) mensalmente 
E) insistentemente 
 
 

 
 

A razão de haver crase em: “E à noite se 
acariciavam, se falavam, riam.” Tem, como 
explicação, tratar-se de um(a) 
A) caso de ser facultado o emprego do artigo 

antes da palavra noite 
B) locução adverbial feminina de tempo 
C) omissão da parte da locução em + a 
D) expressão prepositiva constituída de um 

substantivo feminino 
E) locução adverbial feminina de lugar 

 

 
 
 

Nos últimos parágrafos aparece a figura do 
vendedor. A partir desse momento em que ele 
entra em cena, predomina a função da 
linguagem 
A) referencial ou denotativa  
B) emotiva ou expressiva   
C) fática  
D) conativa ou apelativa 
E) metalingüística   

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os periféricos são unidades de entrada, saída 
ou entrada e saída de dados, ligadas 
diretamente ao computador, que têm como 
função principal ler, transmitir, receber, gravar e 
imprimir informações enviadas ao computador. 
O mouse é um desses periféricos e sobre ele 
pode-se ter muitas afirmações. Marque V 
(verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo. 
(   ) Quando se move o mouse sobre uma 

superfície plana, o ponteiro desloca-se no 
vídeo proporcionalmente 

(   ) Em uma configuração padrão, o botão 
esquerdo abre uma lista de opções que 
funciona para exibir menus de atalho, em 
praticamente todas as janelas e aplicativos 
do Windows 

(   ) É possível inverter as funções dos botões 
do mouse (configuração para canhotos) 

(   ) Em uma configuração padrão, quando o 
botão do mouse está configurando para 
“pessoas destras”, ao pressionar o botão 
uma vez (clique simples), sua função será 
de escolher um ícone, ou seja, executar um 
programa ou abrir um programa e quando 
pressionar duas vezes (clique duplo), sua 
função será de seleção 

(   ) Através do painel de controle é possível 
personalizar as configurações do mouse, 
como a configuração de botões, a 
velocidade do clique duplo, os ponteiros do 
mouse e a velocidade da movimentação 
através do ícone mouse 

 
A sequência correta é 
A) V, F, V, F e V 
B) F, V, V, V e F 
C) F, F, V, F e V 
D) V, V, V, F e F 
E) V, F, V, V e V 

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO - 11 

QUESTÃO - 07 

QUESTÃO - 08 

QUESTÃO - 09 

QUESTÃO - 10 
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A Unidade Central de Processamento (CPU) é 
considerada o cérebro do computador. Essa 
Unidade é dividida em unidade de controle, 
unidade lógica e aritmética e registradores. A 
função da unidade de controle é 
A) interpretar e executar os dispositivos de 

entrada, guardando resultados 
intermediários 

B) dirigir e coordenar as atividades das demais 
unidades dos sistemas 

C) realizar cálculos aritméticos necessários ao 
processamento exigido pelos programas 

D) executar os comandos e instruções dos 
dispositivos de entrada e saída 

E) realizar  a interpretação de toda lógica 
exigida pelos programas  

 

 
 
 
 

É um gerenciador de arquivos que exibe a 
estrutura hierárquica de arquivos, pastas e 
unidades no computador, capaz de oferecer 
recursos poderosos ao gerenciamento das 
informações contidas nos seus discos.   
 

 
 
A figura acima mostra uma janela do Windows 
Explorer. Dos itens em destaque, é correto 
afirmar que 
A) o sinal (+), do número 1, quer dizer que a 

unidade não possui subpastas 
B) as subpastas do número 3 não estão sendo 

visualizadas 

C) o número 3 quer dizer que a unidade possui 
pastas 

D) o sinal (-), do número 2, quer dizer que a 
unidade possui pastas e estas estão sendo 
visualizadas 

E) o número 2 é subpasta do número 1 
 
 
 
 
Paulo, ao final do período letivo, fez o 
levantamento dos alunos que ficaram em 
recuperação.  Então, elaborou a seguinte 
planilha:  
 

 
 
Observando a figura, verifica-se que ela foi 
ilustrada graficamente. Esse procedimento foi 
feito da seguinte forma: 

A) selecionando as células (B5 a B7) e (G5 a 
G7), em seguida clicando no menu “inserir” – 
“gráfico” e selecionando colunas 

B) clicando no ícone  e selecionando a 
opção barras 

C) selecionando as duas coluna (B e G), em 
seguida clicando em “formatar” – “gráfico”, 
selecionando colunas 

D) clicando no ícone  e selecionando a 
opção barras 

E) selecionando as linha (B5 e B7) e (G5 e G7), 

em seguida clicando em  
 
 
 
 
 

QUESTÃO - 13 

QUESTÃO - 12 

QUESTÃO - 14 
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É comum em revistas ou jornais aparecer em 
início de matéria, uma letra em destaque. 
Analisando a figura acima, é correto afirmar que 
a letra “E” está  
A) com a fonte aumentada 
B) capitulada 
C) destacada porque foi digitada em outra 

fonte 
D) tabulada 
E) formatada em fonte 20 

 
 
 

 
A palavra SENAC foi inserida de forma 
decorativa no arquivo. Esse recurso é chamado 
A) WordArt 
B) WordPad 
C) PrintArt 
D) Paint 
E) Art 

 
 
 

 
Os efeitos colocados nas palavras “referência”, 
“educação” e “profissional” foram, 
respectivamente: 
A) negrito/ todas maiúsculas/ negrito e 

sublinhado 

B) itálico/ negrito/ todas maiúsculas, negrito e 
sublinhado 

C) negrito e itálico/ negrito/ negrito e 
sublinhado 

D) itálico/ negrito e todas maiúsculas/ negrito e 
sublinhado 

E) negrito e itálico/ negrito e todas maiúsculas/ 
todas maiúsculas, negrito e sublinhado 

 
 
 
 
 
 

Nada pode garantir a segurança total de um 
computador. Entretanto, pode-se melhorar a 
segurança dele e diminuir a probabilidade de 
ser infectado.  Uma ação preventiva contra os 
vírus é  
A) não abrir nenhum e-mail até que um 

especialista verifique a procedência desse 
e-mail 

B) acessar somente sites que estiverem com 
cadastro em dia 

C) abrir arquivos de disquetes somente depois 
de formatado 

D) atualizar o computador periodicamente 
E) contratar uma empresa para remover 

permanentemente a possibilidade do 
computador ser infectado 

 
 
 
 
O software de correio eletrônico surgiu com o 
objetivo de auxiliar a comunicação e a troca de 
informações entre as pessoas. Cada usuário 
desse sistema possui um endereço eletrônico 
conhecido como e-mail. Analise o seguinte e-
mail: 
 
 
 
 
A alternativa que denomina corretamente as 
partes desse e-mail é 
A) luchy81 é o nome do usuário, juntamente 

com o número de acessos 
B) o símbolo @ separa a conta do usuário do 

login de conexão 
C) gmail é o nome do provedor ao qual o 

usuário pertence 
D) com é o tipo de organização e o pais a que 

está vinculado 
E) 81@ é a parte mais importante do 

endereço, pois sem ela não pode haver 
acesso 

 
 

QUESTÃO - 17 

QUESTÃO - 15 

QUESTÃO - 16 

QUESTÃO - 18 

QUESTÃO - 19 

Com base na figura abaixo, responda 
às questões de 15 a 17 

luchy81@gmail.com 
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Browser, programa que permite abrir páginas da 
Internet, localizar informações, efetuar 
download e upload e até mesmo verificar 
mensagem de correios eletrônico, possui uma 
barra de ferramentas que mostra os controles 
necessários para navegar na Web e processar 
a informação nela localizada.  
 

 
 

As ferramentas de navegação, mostradas 
acima, são respectivamente: 
A) voltar, data/hora, avançar e página inicial 
B) voltar/avançar, data/hora, voltar e mídia 
C) atualizar, histórico, avançar e mídia 
D) iniciar, histórico, voltar e página inicial 
E) parar, atualizar, avançar e mídia 

 
 
 
 
 
 
 
Entende-se por biblioteca digital aquela que 
proporciona acesso via Internet aos 
documentos digitais existentes no acervo. 
Nesse contexto, pode-se afirmar que 
A) o Google pode ser considerado uma 

biblioteca digital, uma vez que oferece um 
mecanismo de busca a documentos que 
passaram por um processo de indexação 
anterior 

B) há softwares, protocolos, padrões e 
formatos para registro e descrição dos 
documentos que facilitam o acesso às 
diversas coleções de uma biblioteca digital 
e diferem dos softwares utilizado pelas 
bibliotecas convencionais 

C) a biblioteca virtual é uma biblioteca sem 
paredes, invisível, que integra e dissemina 
o acervo de várias bibliotecas além de seu 
próprio acervo físico 

D) as bibliotecas digital, eletrônica e virtual têm 
a mesma concepção: possuem acervo 
físico e eletrônico e oferecem serviços 
presenciais e a distância 

E) atualmente as bibliotecas tradicionais 
trabalham unicamente com o objetivo de 
implantar a biblioteca digital 

 

 
 
O Controle Bibliográfico, relacionado aos 
sistemas de informação, tem como base a 
indexação alfabética e numérica de 
documentos. Com o advento da tecnologia da 
informação, em que são criados bancos e bases 
de dados, há a livre consulta aos documentos 
em meio a rede de computadores. Com base 
nesse cenário, pode-se afirmar que 
A) o uso de computadores abre novas 

perspectivas para a recuperação da 
informação, pois permite um numero maior 
de possibilidades para o controle 
bibliográfico dos documentos dentro de 
uma grande coleção 

B) a produção crescente de documentos 
publicados em diversos suportes dificulta a 
localização de determinado tema ou título 
sem o apoio do sistema informatizado que 
permite a recuperação em tempo real 

C) o uso de computadores para os processos 
técnicos da biblioteca agiliza as operações 
internas e permite o acesso apenas ao 
acervo existente na biblioteca; por outro 
lado, há um grande número de bases de 
dados na web com formas múltiplas de 
acesso que não têm garantida a sua 
recuperação 

D) bases de dados temáticas, bibliográficas ou 
referencias contêm apenas a referência do 
documento. As bases factuais e textuais 
têm conteúdo numérico e apresentam 
documentos na integra 

E) identificar termos de indexação constitui 
obstáculos para a recuperação da 
informação 

 
 
 
As cinco leis da biblioteconomia formuladas por 
Ranganhatam (1931) são obedecidas até hoje, 
não só por sua expressão literal, mas também 
por traduzir a razão de ser do mundo dos livros, 
da informação e das bibliotecas. Constituem um 
elemento essencial para a avaliação de 
acervos. A quinta lei resume o cerne da 
avaliação como fator primordial para o 
desenvolvimento de coleções. Com base nesse 
cenário, pode-se afirmar que 
A) não há necessidade de planejamento para 

realizar a avaliação da coleção, uma vez 
que as estatísticas do movimento do acervo 
indicam as lacunas bibliográficas que 
devem suprimidas 

QUESTÃO - 21 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO - 20 QUESTÃO - 22 

QUESTÃO - 23 
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B) é determinante para o crescimento da 
biblioteca que, para a formação de sua 
coleção, devam ser obedecidos princípios 
coerentes com as metas de acessibilidade 
e disponibilidade das informações por 
ocasião da aquisição de seu acervo 

C) o tempo do usuário na busca da informação 
não tem sido considerado para avaliação 
do custo/benefício no ato da aquisição de 
obras e nem é fator decisivo para o 
crescimento do acervo 

D) as bibliotecas devem se antecipar às novas 
regras impostas pelo desenvolvimento 
tecnológico ao substituir, aos poucos, o 
acesso ao acervo físico pelo acesso em 
linha ao material disponível em rede 

E) a inovação tecnológica criou uma nova 
forma de publicação, a eletrônica, assim 
como novos meios de distribuição e, com 
isso, aumentaram as possibilidades de 
busca da informação desejada e fizeram 
com que os serviços de informação se 
preocupassem não só com o acesso à 
informação mas com o documento 
impresso 

 
 
 
 

Avaliar o acervo significa determinar a 
qualidade da coleção bibliográfica e o nível de 
desempenho dos serviços realizados pela 
biblioteca. Isso vai influenciar no processo 
decisório quanto à alocação de recursos. Nesse 
contexto, pode-se afirmar que 
A) os produtos e serviços oferecidos são 

medidos pela quantidade e qualidade dos 
itens atendidos e constituem, ao final, os 
indicadores de excelência para a biblioteca 

B) os critérios de custo, benefício e eficácia 
estão implicitamente ligados à otimização 
de recursos alocados tendo em vista a 
qualidade dos serviços prestados, ao 
número de buscas efetuadas e o de 
usuários atendidos em suas necessidades 

C) a necessidade de efetuar a avaliação do 
acervo se justifica pelo fato de que, assim, 
se identificam as possíveis causas não só 
do malogro de suas ações como das 
dificuldades que as bibliotecas enfrentam 
para a melhoria e êxito de seu trabalho 

D) os resultados obtidos pelos métodos de 
avaliação adotados referem-se aos dados 
quantitativos, ou seja, pelo numero de 
usuários atendidos, de serviços realizados 
e de itens informacionais existentes no 
acervo 

E) o acervo deve ser avaliado em razão do 
grau de satisfação de atendimento das 
necessidades emergenciais do usuário 

 
 
 
A descrição bibliográfica registra os dados que 
identificam e caracterizam os documentos em 
qualquer suporte. Esses dados são 
relacionados às características extrínsecas 
(formato, tipo, suporte) e ao conteúdo temático 
do documento. Em sistemas automatizados e 
com uso dos formatos padrões, é possível o 
intercâmbio de dados bibliográficos. Com base 
nessa lógica, é correto afirmar que 
A) a base bibliográfica estabelece um padrão 

único para a descrição dos dados enquanto 
a de autoridades é flexível o que garante a 
consistência dos dados 

B) o uso de nomes de entidades, séries e 
eventos dispensa a obrigatoriedade na 
forma de apresentação na descrição 
bibliográfica e assim evita o uso de formas 
não autorizadas, e estão de acordo com às 
normas do AACR2 

C) duas bases são originadas por ocasião do 
registro e descrição bibliográfica – 
bibliográfica e autoridades – e dizem 
respeito à identificação e caracterização da 
obra, bem como as formas autorizadas e 
não autorizadas para as entidades 
responsáveis pelo texto e indexação 

D) importar dados bibliográficos implica, 
necessariamente, participar de uma rede de 
informação como o BIBLIODATA, COMUT, 
BVs que estabelecem padrões para o 
registro de dados bibliográficos 

E) a rede Pergamum, Dedalus, Minerva são 
responsáveis pelo controle bibliográfico do 
acervo das bibliotecas integrantes em 
relação ao uso dos formatos padrões para o 
intercâmbio de dados 

 
 
 
 

O hipertexto e o hiperlink são recursos utilizados 
facilitadores do acesso à informação em meio a 
clicks e levam o leitor de um ponto a outro no 
texto ou para outros textos e sites disponíveis 
na rede. Nesse contexto, é inteligível dizer que 
A) a Wikipédia é uma ferramenta que 

disponibiliza uma gama de informação 
sobre um único assunto mediante a 
interligação de textos dispersos em vários 
documentos 

QUESTÃO - 24 

QUESTÃO - 25 

QUESTÃO - 26 



         

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- PARÁ 
Processo Seletivo 01/2009 

Prova para o Emprego de BIBLIOTECÁRIO 
  

8 

B) o Google, Dedadlus e Bibliodata oferecem 
diferentes leituras, farto material que facilita 
a consulta a documentos específicos 
dispensando a consulta as bases de dados 
especializadas 

C) os links encontrados nas páginas web 
dificultam a navegação e tornam complexo 
o sistema de recuperação de dados 

D) as bases referenciais temáticas, como 
LILACS, SciFinder oferecem a possibilidade 
de consulta ao documento na íntegra nas 
revistas indexadas mediante o link o que se 
conhece por cross reference 

E) a possibilidade de recuperação da 
informação em meio a redes e sistemas foi 
ampliada pelo uso abusivo do hipertexto 

 
 
 
Na elaboração de um trabalho acadêmico, 
diversas fontes são utilizadas, citadas no texto e 
referenciadas em rodapé, ao final dos capítulos 
ou do trabalho. São consultadas traduções, 
legislação e outros tipos. A menção no texto de 
um autor gera uma referência.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conforme os dados transcritos acima, a 
referência correta, segundo as normas da 
ABNT, é 
A) HEMINGWAY, Ernest. Por quem os sinos 

dobram. Tradução de Monteiro Lobato. São 
Paulo: Nacional, 1944. 417p. Original 
inglês: For Whom the Bell Tolls 

B) LOBATO, Monteiro (Trad.). Por quem os 
sinos dobram, de Ernest Hemingway. São 
Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1944. 417p. 
Original inglês: For Whom the Bell Tolls 

C) HEMINGWAY, Ernest. Por quem os sinos 
dobram. São Paulo: Nacional, 1944. 417p. 
Original inglês: For Whom the Bell Tolls. 
Tradução de Monteiro Lobato. 

D) HEMINGWAY, Ernest. Por quem os sinos 
dobram. Trad. de Monteiro Lobato. São 
Paulo: Nacional, 1956. 424p.  

E) HEMINGWAY, Ernest. Por quem os sinos 
dobram. São Paulo: Nacional, 1956. 424p.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

A biblioteca digital se preocupa com a 
recuperação da informação tal como a biblioteca 
tradicional. Um dos pontos que as diferencia, 
nesse caso, é o meio de acesso às coleções o 
que, atualmente, é facilitado pelo uso das novas 
tecnologias. Sobre isso, está correta a 
alternativa:  
A) a produção da biblioteca digital visa apenas 

disponibilizar o acervo bibliográfico 
existente desprezando as coleções em 
outros suportes, como fotografia, discos, 
microfilmes etc 

B) a informação bibliográfica disponível em 
modo tradicional pode ser convertida para o 
suporte eletrônico, entretanto o seu acesso 
é dificultado pelo fato de que os 
documentos multimídias exigem tecnologia 
sofisticada 

C) os recursos de tecnologia de informação 
disponíveis para a disseminação dos 
resultados e publicação das pesquisas 
científicas não lhes garantem a 
originalidade 

D) o acesso à informação digital requer o uso 
maciço da tecnologia centrado, 
principalmente, para a recuperação de 
referências, porém dificultam a dos textos 
completos, imagens e sons disponíveis em 
rede 

E) o contexto da biblioteca digital prevê o uso 
intensificado de recursos de tecnologia da 
informação e da internet em seus métodos 
de produção e disponibilização de 
documentos que criam um novo meio de 
comunicação em ciência 

 
 
 
 

O empreendedorismo de ações em bibliotecas 
auxilia na gestão dos serviços de informação e 
contribui para a melhoria do desempenho do 
sistema. Proporciona a possibilidade da 
abertura de novos caminhos e oportunidades 
para as atividades e serviços que a biblioteca 
oferece. Com base nesse pensamento, pode-se 
afirmar que 
A) um dos grandes desafios da biblioteca 

moderna é investir na qualificação de seu 
quadro de pessoal frente ao desafio das 
novas tecnologias 

B) os funcionários somente se sentem 
estimulados a enfrentar grandes desafios 
se for diante das novas ações pela 
inovação tecnológica 

QUESTÃO - 27 

QUESTÃO - 28 

Ernest Hemingway escreveu Por Quem os 
Sinos Dobram que foi publicado pela 
Companhia Editora Nacional, em São Paulo, 
no ano de 1944. Traduzido por Monteiro 
Lobato. Título original: For Whom the Bell 
Tolls. 417 páginas. 

QUESTÃO - 29 
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C) a biblioteca assume riscos e centraliza o 
foco no cliente, ao mesmo tempo encoraja 
a educação continuada da equipe e 
respeita as metas de cada profissional, 
prima pela continuidade das ações 
positivas ao estimular um novo modelo de 
gestão 

D) as ações que visam à criação de novos 
serviços e produtos independem da 
necessidade de inovar tecnologicamente 
nos processos técnicos das bibliotecas, 
desde que satisfaçam as necessidades dos 
usuários 

E) a satisfação dos usuários é um dos 
resultados apenas alcançados e entendido 
como um retorno positivo das ações 
tradicionais e não somente empreendidas 
para melhoria do desempenho profissional 
e do atendimento eficiente da demanda 

 
 
 
 

Há diversos formatos de resumos aplicados 
para todos os tipos de documentos diferentes 
entre si e, dependendo de sua natureza (teses, 
artigos, livros), é determinada a extensão do 
texto. Nesse contexto, é correto dizer que 
A) o resumo de teses, livros e artigos, por 

serem de caráter técnico científico, não 
podem ultrapassar 250 palavras 

B) o resumo indicativo é apropriado para 
trabalhos acadêmicos do tipo monografia 

C) o resumo de rescensão dispensa o 
comentário da pessoa que o redigiu e 
nunca é o autor do trabalho original 

D) o resumo informativo com até 500 palavras 
expressa os principais tópicos de uma 
dissertação de mestrado e é o modelo 
recomendado para esse tipo de trabalho 

E) os resumos dos trabalhos acadêmicos e da 
produção cientifica dos pesquisadores da 
instituição nem sempre são redigidos pelos 
autores originais 

 
 
 
 

Os sistemas automatizados de bibliotecas 
importam e exportam dados bibliográficos 
promovendo o intercâmbio de registro de 
informação. Pode-se afirmar que 
A) Z39.50 é um protocolo de comunicação 

entre computadores utilizados para permitir 
o intercâmbio de registro de dados 
bibliográficos operacionalizado por meio de 
uma interface 

B) o Portal de Periódicos CAPES é uma 
ferramenta de busca que fornece 
informação sobre periódicos eletrônicos, 
mediante o uso do protocolo Z39.50 

C) o uso de protocolos, como meio de 
compartilhamento de serviços 
catalográficos, se expandiu a partir da 
metade do século XIX 

D) Bibliodata e OCLC são redes de 
catalogação cooperativa e pioneiras na 
consolidação de um sistema de 
compartilhamento de recursos 
bibliográficos, entretanto não estão 
baseadas no formato MARC 

E) o acervo bibliográfico de uma biblioteca 
tradicional pode ser disponibilizado em rede 
mediante o uso de sistema automatizado 
sem a obrigatoriedade de aprimorar seus 
meios de comunicação e disseminação 

 
 
 
Os conteúdos digitais, organizados em 
coleções, constituem o acervo de uma biblioteca 
digital. Um texto impresso é transformado em 
digital. Cada tipo de documento digitalizado 
segue uma organização de acordo com o 
registro, descrição e indexadores que irá 
identificá-los por ocasião de sua recuperação. 
Nesse contexto pode-se afirmar que 
A) um repositório digital armazena os itens 

identificadores de vários conteúdos que 
fazem parte de uma coleção organizada, 
tecnicamente com base no uso de 
tecnologia apropriada 

B) as bibliotecas digitais disponibilizam 
informações que podem ser acessadas 
remotamente através de computadores sem 
que os documentos estejam armazenados 
em um único local 

C) a web pode ser considerada uma grande 
biblioteca digital, pois dissemina 
amplamente informações de conteúdos 
digitais indexados em grandes sistemas 

D) a biblioteca digital substitui a biblioteca 
tradicional uma vez que presta serviços via 
Internet, de consulta ao acervo e 
movimentação de obras, promovendo, 
assim, a democratização do acesso à 
informação 

E) as obras raras, objetos de arte e peças de 
museu são itens que, muitas vezes, fazem 
parte do acervo de bibliotecas digitais, mas 
não ficam disponíveis para acesso público e 
nem permitem download 

 

QUESTÃO - 30 

QUESTÃO - 31 

QUESTÃO - 32 
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Repositórios digitais são arquivos eletrônicos 
que contêm cópias de trabalhos originais 
representativos da memória institucional de 
órgãos de pesquisa, ensino e outras atividades. 
Sendo assim, pode-se afirmar que 
A) coleção de Periódicos da CAPES, SciELO, 

LILACS são considerados repositórios 
digitais que contém toda a literatura 
científica produzida na América Latina e 
Caribe 

B) a memória técnica institucional, bem como 
as bases de dados de uma biblioteca 
tradicional não estão incluídas na coleção 
dos repositórios digitais 

C) armazenamento, preservação e divulgação 
de documentos eletrônicos são serviços 
realizados pelas bibliotecas digitais, 
mediante o uso de formatos e padrões 
adequados para disponibilização e acesso 
em rede 

D) a organização e o armazenamento de 
conteúdos digitais em repositórios não 
obedecem a normas e padrões 
internacionais para uso da informação 
através de recursos de tecnologia 

E) o serviço de referencia virtual, prestados 
pelas bibliotecas tradicionais, preenche a 
necessidade do acesso a biblioteca digital 

 
 
 
 

A plataforma Web é considerada um dos 
suportes utilizados atualmente para o serviço de 
referência e informação virtual, que se realiza 
através dos sites das Bibliotecas que 
disponibilizam serviços e produtos on line. 
Sobre a plataforma Web, pode-se afirmar que 
o(s) 
A) serviço de referência em uma biblioteca 

requer uma lógica encadeada quando há 
necessidade da informação sobre 
determinado tema e se realiza uma 
estratégia de busca para localização e 
recuperação da informação precisa 

B) terminal de consulta, apesar de 
fundamental para o serviço de referência 
virtual, tem no tradicional catalogo de fichas 
um relevante auxiliar 

C) serviços de normalização de documentos, 
comutação bibliográfica, consulta ao acervo 
e às bases de dados não são prestados 
através do serviço de referencia virtual 

D) sites Portal Domínio Público, SciELO, 
Wikipedia, Biblioteca Nacional são 
ferramentas de busca referenciais 
disponíveis na Internet, porém não incluem 
dados numéricos e confidenciais protegidos 
por firewall 

E) serviço de referência virtual se realiza 
porque existe, na retaguarda, uma 
biblioteca tradicional gerenciada por um 
sistema automatizado dispensando a 
capacitação do usuário nos recursos da 
biblioteca 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO - 33 

QUESTÃO - 34 
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Segundo os padrões estabelecidos pelo formato MARC, os pontos de acesso à informação descritiva 
dos documentos indicam as diversas possibilidades de sua recuperação. Para cada registro e descrição 
bibliográfica, há códigos correspondentes legíveis pelos sistemas computadorizados.  
 

Filocreão Antonio Sergio Monteiro 
Agroextrativismo e capitalismo na Amazônia: as transformações recentes no agroextrativismo do sul do 

Amapá 
Tese apresentada ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em 
Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da 
Universidade Federal do Pará, como requisito para obtenção do Título de Doutor, sob orientação do 
Professor Doutor Indio Campos 
2008 - Belém 
Classificação CDD - 338.17492098116 F488e  
451 folhas. ilustração colorida. 30 cm 
Inclui referências bibliográficas 
No sul do Estado do Amapá, foram criados os Projetos de Assentamento Extrativistas Macará I, II e III 
em 1988, a Reserva Extrativista do rio Cajari em 1990, e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de 
Iratapuru em 1997. Essas áreas protegidas foram destinadas ao uso de populações tradicionais 
agroextrativistas [...].  
Assuntos: Agricultura – Política governamental – Amapá 

Camponeses - Amapá 
Produtos florestais - Amapá 
Desenvolvimento sustentável 
Amapá – condições econômicas 

 

Com base na obra acima, o registro correto é  
A)  

Campos MARC Cód. Texto 
Classificação 082 CDD - 338.17492098116 F488e 
Autor pessoal 100 Monteiro , Filocreão Antonio Sergio  
Título principal 245 Agroextrativismo e capitalismo na Amazônia: as transformações 

recentes no agroextrativismo do sul do Amapá 
Imprenta  260 2008 – Belém 
Descrição bibliográfica 300 451 folhas. Il. Color.. 30 cm 
Série nacional numerada 490  
Nota de dissertação ou tese 502 Tese apresentada ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável do 
Trópico Úmido do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da 
Universidade Federal do Pará, como requisito para obtenção do 
Título de doutor. 

Resumo 520 No sul do Estado do Amapá, foram criados os Projetos de 
Assentamento Extrativistas Macará I, II e III em 1988, a Reserva 
Extrativista do rio Cajari em 1990, e a Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável de Iratapuru em 1997. Essas áreas protegidas foram 
destinadas ao uso de populações tradicionais agroextrativistas [...]. 

Assunto – termo tópico 650 Agricultura – Politica governamental – Amapá 
Camponeses - Amapá 
Produtos florestais - Amapá 
Desenvolvimento sustentável 

Assunto – área geográfica 651 Amapá – condições econômicas 
Entrada secundária–nome 
pessoal 

700 Campos, Indio 

Entrada secundária – nome 
entidade coletiva 

710 Núcleo de Altos Estudos Amazônicos 
Universidade Federal do Pará, 

Entrada Secundária – título 
uniforme 

730  

Entrada secundária de série 830  

QUESTÃO - 35 
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B)  
Campos MARC Cód. Texto 

Classificação 082 CDD - 338.17492098116 F488e 
Autor pessoal 100 Filocreão Antonio Sergio Monteiro 
Título principal 245 Agroextrativismo e capitalismo na Amazônia: as transformações 

recentes no agroextrativismo do sul do Amapá 
Imprenta  260 Belém: UFPA, 2008 
Descrição bibliográfica 300 451 folhas. ilustração colorida. 30 cm 
Série nacional numerada 490  
Nota de dissertação ou tese 502 Tese apresentada ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável do 
Trópico Úmido do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da 
Universidade Federal do Pará, como requisito para obtenção do 
Título de doutor 

Resumo 520 No sul do Estado do Amapá, foram criados os Projetos de 
Assentamento Extrativistas Macará I, II e III em 1988, a Reserva 
Extrativista do rio Cajari em 1990, e a Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável de Iratapuru em 1997. Essas 
áreas protegidas foram destinadas ao uso de populações 
tradicionais agroextrativistas [...]. 

Assunto – termo tópico 650 Camponeses - Amapá 
Produtos florestais - Amapá 
Desenvolvimento sustentável 

Assunto – área geográfica 651 Agricultura – Politica governamental – Amapá 
Amapá – condições econômicas 

Entrada secundária – nome 
pessoal 

700 Indio Campos 

Entrada secundária – nome 
entidade coletiva 

710 Universidade Federal do Pará, 

Entrada Secundária – título 
uniforme 

730  

Entrada secundária de série 830  
 
 
 
C)  

Campos MARC Cód. Texto 
Classificação 082 CDD - 338.17492098116 F488e 
Autor pessoal 100 Filocreão Antonio Sergio Monteiro 
Título principal 245 Agroextrativismo e capitalismo na Amazônia: as transformações 

recentes no agroextrativismo do sul do Amapá 
Imprenta  260 Belém: 2008 
Descrição bibliográfica 300 451 folhas. Ilust. Color.. 30 cm 
Série nacional numerada 490  
Nota de dissertação ou tese 502 Tese apresentada ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável do 
Trópico Úmido. 

Resumo 520 No sul do Estado do Amapá, foram criados os Projetos de 
Assentamento Extrativistas Macará I, II e III em 1988, a Reserva 
Extrativista do rio Cajari em 1990, e a Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável de Iratapuru em 1997. Essas 
áreas protegidas foram destinadas ao uso de populações 
tradicionais agroextrativistas [...]. 

Assunto – termo tópico 650 Camponeses - Amapá 
Produtos florestais - Amapá 
Desenvolvimento sustentável 

Assunto – área geográfica 651 Agricultura – Politica governamental – Amapá 
Amapá – condições econômicas 

Entrada secundária – nome 
pessoal 

700 Campos, Indio 
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Entrada secundária – nome 
entidade coletiva 

710 Universidade Federal do Pará, 

Entrada Secundária – título 
uniforme 

730  

Entrada secundária de série 830  
 
 
 
D)  

Campos MARC Cód. Texto 
Classificação 082 CDD - 338.17492098116 F488e 
Autor pessoal 100 Monteiro , Filocreão Antonio Sergio  
Título principal 245 Agroextrativismo e capitalismo na Amazônia: as transformações 

recentes no agroextrativismo do sul do Amapá 
Imprenta  260 Belém: UFPA, 2008 
Descrição bibliográfica 300 451 folhas. ilustração colorida. 30 cm 
Série nacional numerada 490  
Nota de dissertação ou tese 502 Tese apresentada ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável do 
Trópico Úmido do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da 
Universidade Federal do Pará, como requisito para obtenção do 
Título de doutor, sob orientação do Professor Doutor Indio 
Campos. 

Resumo 520 No sul do Estado do Amapá, foram criados os Projetos de 
Assentamento Extrativistas Macará I, II e III em 1988, a Reserva 
Extrativista do rio Cajari em 1990, e a Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável de Iratapuru em 1997. Essas 
áreas protegidas foram destinadas ao uso de populações 
tradicionais agroextrativistas [...]. 

Assunto – termo tópico 650 Camponeses - Amapá 
Produtos florestais - Amapá 
Desenvolvimento sustentável 

Assunto – área geográfica 651 Agricultura – Politica governamental – Amapá 
Amapá – condições econômicas 

Entrada secundária – nome 
pessoal 

700 Campos, Indio 

Entrada secundária – nome 
entidade coletiva 

710 Universidade Federal do Pará, 

Entrada Secundária – título 
uniforme 

730  

Entrada secundária de série 830  
 
 
E)  

Campos MARC Cód. Texto 
Classificação 082 CDD - 338.17492098116 F488e 
Autor pessoal 100 Monteiro, Filocreão Antonio Sergio  
Título principal 245 Agroextrativismo e capitalismo na Amazônia: as transformações 

recentes no agroextrativismo do sul do Amapá 
Imprenta  260 2008 
Descrição bibliográfica 300 451 fls. Il. Color.. 30 cm 
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