REALIZAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO NORTE DE MINAS GERAIS.
REF. EDITAL Nº 012/2009- CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que
compõem a prova objetiva.



Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
ATENÇÃO

1-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está
correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer
irregularidade, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso
encontre alguma irregularidade, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento
válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.

5-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.

6-

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos
destinados às respostas.

7-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de
uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

8-

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com
tranquilidade, mas controle seu tempo.

9-

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar
o caderno de questões, só poderá sair da sala após o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a
Folha de Respostas devidamente assinada . As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br) a
partir da divulgação do Gabarito Preliminar.

10- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e
assinatura da ata.
11- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização
de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios digitais, agendas eletrônicas, pagers,
telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos
causará eliminação imediata do candidato.
12- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da
prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
13- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

PORTUGUES
Viver sozinho na meia-idade agrava risco do Alzheimer, diz estudo
Viúvos com falha genética fariam parte do grupo de
maior risco de desenvolver a doença.
Um estudo sueco sugere que pessoas que possuem
uma variante genética específica e vivem sozinhas na
meia-idade estão no grupo de maior risco de sofrer de
demência. Dois mil homens e mulheres no leste da
Finlândia participaram da pesquisa do instituto
Karolinska, em que os estudiosos analisaram o estado
conjugal dos participantes e verificaram a presença ou
não da variante quatro do gene apolipoproteína E
(apoE). A presença dessa variante é considerada o
fator genético de risco mais comum para o
desenvolvimento de doenças como o mal de
Alzheimer.
A primeira observação dos pesquisadores suecos foi
feita quando os voluntários tinham cerca de 50 anos e
a segunda, 21 anos depois. A conclusão foi que
pessoas que vivem sozinhas na meia-idade correm
duas vezes mais risco de desenvolver a demência do
que aquelas que moravam com seus parceiros. Já
para as viúvas e os viúvos, esse risco mostrou ser três
vezes maior.
Os pesquisadores concluíram que a chance de
desenvolver demência é maior principalmente em
pessoas com a variante 4 da apoE que se separaram
ou ficaram viúvas antes dos 50 anos de idade e viviam
sozinhas.
O estudo foi divulgado em um artigo na versão online
da publicação científica "British Medical Journal".
Krister Hakannson, que liderou o grupo de
pesquisadores, afirmou que os resultados do estudo
são importantes para prevenir a demência e a
debilidade cognitiva.
"Viver em um relacionamento com um parceiro pode
implicar em desafios cognitivos e sociais que têm um
efeito de proteção contra a debilidade cognitiva na
velhice", disse ele.
Segundo Hakannson, a
"intervenção de apoio" às pessoas que perdem os
parceiros pode ajudar na prevenção da doença.
Em um editorial também publicado no British Medical
Journal, a pesquisadora Catherine Helmer, da
Universidade Victor Seglen, em Bordeaux, na França,
afirma que a hipótese dos efeitos negativos da viuvez
ainda não foi provada. Ela acredita que mais estudos
precisam ser feitos para provar a vulnerabilidade
genética como um elo entre a viuvez e a demência.
Além disso, a pesquisadora afirma ainda que a relação
entre demência e a presença da variante 4 do apoE
precisa ser tratada com "cautela", já que a pesquisa é
um estudo epidemiológico que observou a incidência
da doença em apenas um tipo de pessoas e precisa
ser confirmada com outras pesquisas.
Em 2005, cerca de 25 milhões de pessoas sofriam de
demência ao redor do mundo. Esse número deve subir
para 81 milhões até 2040.
http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1217842-5603,00VIVER+SOZINHO+NA+MEIAIDADE+AGRAVA+RISCO+DO+ALZHEI
MER+DIZ+ESTUDO.html

01.

a)

b)
c)
d)

A expressão Um estudo sueco, empregada na
primeira linha, é retomada por outras expressões
ao longo do texto, EXCETO por
“...a presença da variante 4 do apoE precisa ser
tratada com "cautela", já que a pesquisa é um
estudo...”.
“ O estudo foi divulgado em um artigo na versão online
da publicação científica "British Medical Journal".
“ Dois mil homens e mulheres no leste da Finlândia
participaram da pesquisa do instituto Karolinska...”.
“O estudo foi divulgado em um artigo na versão online
da publicação científica "British Medical Journal”...”.

e)

“Krister Hakannson, que liderou o grupo de
pesquisadores, afirmou que os resultados do estudo
são importantes...”.

02.

De acordo com o texto, o estudo sueco baseou-se
em vários fatores, EXCETO
na faixa etária dos participantes.
no grau de demência dos participantes.
na condição conjugal dos participantes.
na solidão dos participantes.
na variante 4 do apoE nos participantes.

a)
b)
c)
d)
e)
03.
a)
b)
c)
d)
e)
04.
a)
b)

c)
d)
e)

05.
a)
b)
c)
d)
e)
06.

a)
b)
c)
d)
e)

Em viúvas, também, hipótese, além, genética,
concluíram, temos, respectivamente, palavras
dissílaba, dissílaba, polissílaba, dissílaba, trissílaba,
trissílaba.
trissílaba, dissílaba, trissílaba, monossílaba, trissílaba,
trissílaba.
trissílaba, dissílaba, polissílaba, dissílaba, polissílaba,
polissílaba.
trissílaba,
monossílaba,
polissílaba,
dissílaba,
polissílaba, trissílaba.
dissílaba, dissílaba, trissílaba, monossílaba, trissílaba,
polissílaba.
Assinale a alternativa cujo elemento destacado
NÃO está analisado corretamente.
Em “Além disso, a pesquisadora afirma ainda que a
relação...”, o autor introduz uma idéia de acréscimo.
Em “Já para as viúvas e os viúvos, esse risco mostrou
ser três vezes maior.”, o autor introduz uma idéia de
tempo.
Em “Em 2005, cerca de 25 milhões de pessoas
sofriam....”, o autor introduz uma idéia de proximidade.
Em “...a pesquisadora afirma ainda que a relação
entre...”, o autor introduz uma idéia de acréscimo.
Em “...que a hipótese dos efeitos negativos da viuvez
ainda não foi provada.”, o autor introduz uma idéia de
tempo.
Assinale a alternativa em que todas as palavras
apresentam um dígrafo.
Milhões, pessoas, chance, aquelas
Pessoas, milhões, cognitiva, tinham
Velhice, aquelas, dessa, negativos
Mulheres, pesquisa, milhões, cognitiva
Dessa, quatro, velhice, cognitiva
“...a relação entre demência e a presença da
variante 4 do apoE precisa ser tratada com
"cautela", já que a pesquisa é um estudo
epidemiológico que observou a incidência da
doença em apenas um tipo de pessoas...”
A locução conjuntiva destacada no fragmento
acima tem valor
conclusivo e pode ser substituída por logo.
consecutivo e pode ser substituída por tanto que.
conformativo e pode ser substituída por conforme.
comparativo e pode ser substituída por como.
causal e pode ser substituída por visto que.

07.

a)

b)

c)

d)

e)

08.
a)
b)
c)
d)
e)

09.

a)
b)
c)
d)
e)
10.

a)
b)
c)
d)
e)

Em “...Hakannson, que liderou o grupo de
pesquisadores, afirmou que os resultados do
estudo são importantes para prevenir a demência e
a debilidade cognitiva.”, temos, respectivamente,
oração subordinada adjetiva explicativa, oração
subordinada substantiva objetiva indireta, oração
subordinada adverbial causal.
oração subordinada adjetiva restritiva, oração
subordinada substantiva objetiva direta, oração
subordinada adverbial conformativa.
oração subordinada adjetiva explicativa, oração
subordinada substantiva objetiva indireta, oração
subordinada substantiva completiva nominal.
oração subordinada adjetiva explicativa, oração
subordinada substantiva objetiva direta e oração
subordinada adverbial final.
oração subordinada adjetiva restritiva, oração
subordinada adverbial objetiva direta, oração
subordinada substantiva objetiva direta.
Assinale a alternativa em que o elemento que NÃO
introduz uma oração subordinada substantiva.
“...do instituto Karolinska, em que os estudiosos
analisaram o estado...”
“Os pesquisadores concluíram que a chance de
desenvolver demência...”
“Ela acredita que mais estudos precisam ser feitos
para provar a...”
“Um estudo sueco sugere que pessoas que possuem
uma variante...”
“...a pesquisadora afirma ainda que a relação entre
demência e...”
Em “...têm um efeito de proteção contra a
debilidade cognitiva”, a expressão destacada
desempenha função de
adjunto adnominal.
adjunto adverbial.
complemento nominal.
objeto direto.
objeto indireto.
Em “‘...intervenção de apoio’ às pessoas...”, a
expressão destacada apresenta a mesma função
sintática da expressão
deve dinheiro à vizinha.
confiou seu segredo à mãe.
pagou a conta à advogada.
ofereceu doce à irmã.
foi fiel à namorada.

13.

I.

II.

III.

IV.

Compete privativamente a União legislar sobre
direito tributário.
direito financeiro.
custas dos serviços forenses.
proteção do meio ambiente.
direito eleitoral.

12.

A Constituição Federal, no art. 37, caput, trata dos
princípios inerentes à Administração Pública. Não
é um princípio expressamente previsto neste
dispositivo o
principio da legalidade.
principio da impessoalidade.
principio da moralidade.
principio da proporcionalidade.
principio da eficiência.

a)
b)
c)
d)
e)

tratando-se de mandato eletivo federal,
estadual ou distrital, ficará afastado de seu
cargo, emprego ou função.
investido no mandato de Prefeito, poderá
permanecer no cargo, emprego ou função,
recebendo a maior remuneração, acrescida
de um terço.
investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou
função, sem prejuízo da remuneração do
cargo eletivo.
investido no mandato de Vereador, mesmo
havendo compatibilidade de horários, não
poderá perceber as vantagens de seu cargo
e a remuneração do cargo eletivo.

a)
b)
c)
d)
e)

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

14.

Em relação a Lei 8.112/90, no que tange a posse e
o exercício do cargo, assinale a alternativa correta.
É de quinze dias o prazo para o servidor empossado
em cargo público entrar em exercício, contados da
homologação do concurso.
A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento.
É de dez dias o prazo para o servidor empossado em
cargo público entrar em exercício, contados da data da
posse.
A posse ocorrerá no prazo de sessenta dias contados
da publicação do ato de provimento.
Não há prazo definido para o servidor empossado em
cargo público entrar em exercício.

a)

b)
c)

d)
e)
15.

a)

LEGISLAÇÃO
11.
a)
b)
c)
d)
e)

Com relação ao servidor publico da administração
direta, autárquica e fundacional, no exercício de
mandato eletivo, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).

b)

c)

d)

e)

De acordo com a Lei 11.091/2005, que dispõe sobre
a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito
das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao
Ministério da Educação, assinale a alternativa
correta.
Plano de carreira: conjunto de princípios, diretrizes e
normas que regulam o desenvolvimento profissional
dos servidores titulares de cargos que integram
determinada carreira, constituindo-se em instrumento
de gestão do órgão ou entidade.
Nível de capacitação: posição do servidor na escala
de vencimento da carreira em função do nível de
capacitação, cargo e nível de classificação.
Ambiente organizacional: conjunto de atribuições e
responsabilidades
previstas
na
estrutura
organizacional que são cometidas a um servidor.
Padrão de vencimento: posição do servidor na Matriz
Hierárquica dos Padrões de Vencimento em
decorrência da capacitação profissional para o
exercício das atividades do cargo ocupado, realizada
após o ingresso.
Cargo: área específica de atuação do servidor,
integrada por atividades afins ou complementares,
organizada a partir das necessidades institucionais e
que orienta a política de desenvolvimento de pessoal.

16.

De acordo com o Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,
analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a(s) correta(s).
I.

II.

III.

IV.

A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a
consciência dos princípios morais são
primados maiores que devem nortear o
servidor público, seja no exercício do cargo
ou função, ou fora dele, já que refletirá o
exercício da vocação do próprio poder
estatal. Seus atos, comportamentos e
atitudes
serão
direcionados
para
a
preservação da honra e da tradição dos
serviços públicos.
A moralidade da Administração Pública não
se limita à distinção entre o bem e o mal,
devendo ser acrescida da idéia de que o fim
é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a
legalidade e a finalidade, na conduta do
servidor público, é que poderá consolidar a
moralidade do ato administrativo.
Deixar o servidor público qualquer pessoa à
espera de solução que compete ao setor em
que exerça suas funções, permitindo a
formação de longas filas, ou qualquer outra
espécie de atraso na prestação do serviço,
não caracteriza apenas atitude contra a ética
ou
ato
de
desumanidade,
mas
principalmente grave dano moral aos
usuários dos serviços públicos.
A remuneração do servidor público é
custeada pelos tributos pagos direta ou
indiretamente por todos, até por ele próprio,
e por isso se exige, como contrapartida, que
a moralidade administrativa se integre no
Direito, como elemento indissociável de sua
aplicação e de sua finalidade, erigindo-se,
como consequência, em fator de legalidade.

20.

a)
b)
c)
d)
e)

Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário. Estes servidores serão
aposentados.
compulsoriamente aos 65 anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
compulsoriamente aos 70 anos, com proventos
integrais.
compulsoriamente aos 70 anos, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
compulsoriamente aos 65 anos, com proventos
integrais.
compulsoriamente aos 60 anos de idade, com
proventos integrais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

Relacione as colunas, e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tesauro
Webmaster
Base de dados
Banco de dados
Infometria
Bibliometria
Data mining
Data warehouse
CIP
ABNT

( )

Arquivo de informação que, inicialmente, é
armazenado em computador central e se
torna acessível aos usuários via rede de
comunicação.
Tarefa de estabelecer novos padrões de
conhecimento, partindo-se de uma massa de
dados previamente coletada e preparada
para este fim.
Designa o conjunto de atividades métricas
relativas à informação.
Banco de dados especializado que integra e
gerencia fluxo de informação a partir dos
bancos de dados corporativos e fontes de
dados externos à empresa.
Coleção organizada de fatos e informações
sobre a área coberta pelo sistema de
informação.
Pessoa responsável pela manutenção
técnica, observação e atualização de um
website.
Responsável pela elaboração de normas
técnicas.
Vocabulário
controlado, que
visa a
padronização da linguagem, em serviço de
informação.
Ferramenta que elabora indicadores de
tendências, gráficos, figuras e mapas que
vão sintetizar as informações para a tomada
de decisão.
Dados Internacionais de Catalogação na
Publicação.

a)
b)
c)
d)
e)

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

( )

17.

As pessoas jurídicas que compõe a Administração
Indireta, não possuem.
Receita e Patrimônio Próprio.
Autonomia Técnica.
Autonomia Administrativa.
Autonomia Financeira.
Autonomia Política.

( )

a)
b)
c)
d)
e)
18.
a)
b)
c)
d)

e)
19.

a)
b)
c)
d)
e)

( )

( )

( )

Em relação à acumulação de cargos públicos,
assinale a alternativa correta.
É vedado qualquer tipo de acumulação remunerada de
cargos públicos.
É possível acumular um cargo de professor com outro
técnico ou científico.
É possível acumular mais de 2 cargos de professor,
desde que compatíveis os horários.
Havendo compatibilidade de horários, é possível
qualquer tipo de acumulação remunerada de cargos
públicos.
Cargos ou empregos privativos de profissionais da
saúde nunca podem ser acumulados.
A remuneração e o subsídio dos ocupantes de
cargos, funções e empregos públicos da
Administração direta, Autárquica e fundacional,
não poderão exceder o subsídio mensal em
espécie.
Dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.
Do Presidente da República.
Do Presidente do Senado.
Dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Dos Membros do Congresso Nacional.

( )
( )

( )

( )

a)
b)
c)
d)
e)

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

22.

a)
b)
c)
d)
e)
23.

Segundo Choo, uma empresa possui três tipos de
conhecimento:
conhecimento
contido
na
experiência indivíduos e grupos; conhecimento
codificado nas normas, rotinas e procedimentos
da organização e conhecimento expresso nas
crenças e normas, estas definidas correspondem
respectivamente aos conhecimentos:
Explícito, tácito, cultural.
Tácito, administrativo, popular.
Tácito, explícito, cultural.
Explícito, administrativo, religioso.
Cultural, explicito, tácito.
Relacione as colunas, e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
1.
2.
3.
4.
5.

Informação científica
Informação tecnológica
Gestão da informação
Gestão da qualidade
informação em C&T
Gestão de pessoas

em

serviço

26.

a)
b)
c)
d)
e)
27.

Qual é a base de dados editada pelo ISI(Institute
for Scientific Infomation) desde 1964, criada pelo
americano Eugene Garfield, que teve a idéia de
analisar as citações bibliográficas presentes nos
artigos de revistas convenientemente escolhidas e
de definir uma base de referências(...), referência
mundial que define as métricas para classificação
das revistas segundo o seu fator de impacto?
SCI
ABNT
BVS
IBICT
ISO
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a(s) correta(s). Segundo Cabré (1993,1999),
quais são os profissionais que necessitam de
conhecimento para a elaboração dos trabalhos
terminológicos.

de
I.
II.

( )

( )

( )

( )

( )

é o conjunto de conceitos, princípios,
métodos e técnicas utilizados nas práticas
administrativas colocados em execução pela
liderança de um serviço de informação em
C&T para atingir a missão e os objetivos
fixados.
é o conhecimento resultante da pesquisa
que se acrescente ao entendimento
universal existente.
é o conjunto organizado de políticas e
práticas
e
processos
de
gestão
característico da organização nesta era de
competitividade.
é todo tipo de conhecimento relacionado
com o modo de fazer um produto ou prestar
um serviço tendo como objetivo a sua
colocação no mercado.
uma
filosofia
gerencial
voltada
ao
atendimento dos interesses, desejos e
necessidades de clientes internos e
externos das organizações em mercado
acadêmico e produtivo.

a)
b)
c)
d)
e)

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

24.

DADAS AS INFORMAÇÕES:
Adalberto José Kaspary, 1938
Redação oficial: normas e modelos
17ªedição/201p./Edita
Porto Alegre, 2004

a)
b)
c)
d)
e)
25.

a)
b)
c)
d)
e)

assinale a alternativa correta do formato MARC 21
(CAMPOS USADOS)
700,245,260,300,100
100,245,300,700,250
100,245,260,300.650
100,245,250,260,300
700,100,250,300,650
É a forma de fazer negócios por meio da criação e
manutenção de relações entre a infra-estrutura da
organização e os clientes, integrando-os no
projeto, desenvolvimento, produção e processo de
venda.
Marketing.
Planejamento.
Referência.
Serviço.
Gestão.

III.

Profissionais
da
linguagem
e
especialistas(cientistas e técnicos).
Profissionais de informática especialistas
em inteligência artificial.
Profissionais
da
informação
e
documentação.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas II e III estão corretas.
I, II, III estão corretas.

28.

Segundo
Marcondes(2006),
os
principais
componentes de uma Biblioteca digital são:
Tecnologia, coleção, usuário, digitalização, multimídia,
software .
Coleção, recursos humanos, padronização, tecnologia,
digitalização,
garantia
de
direitos
autorais,
preservação do documento digital.
Recursos
humanos,
digitalização,
hardware,
documento digital.
Protocolos,
recursos
humanos,
software,
padronização.
Jornais, livros eletrônicos, usuários, metadados,
digitalização.

a)
b)

c)
d)
e)
29.

Analise a alternativa correta. Dias e Belluzzo(2003),
apresentam
uma
síntese
comparativa
de
indicadores tradicionais e inovadores na gestão de
pessoas em serviço de informação em C&T.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a)
b)
c)
d)
e)

Estabilidade
Individualismo
Relação ganha/ganha
Relação ganha/perde
Diploma certificado
Empregabilidade
Educação continuada
Cargo/função
Carreira definida pela organização
Descentralização

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

30.

a)
b)
c)
d)
e)
31.
a)

b)
c)
d)

e)

32.

Dada as informações:
Assinale a alternativa correta utilizando o formato
MARC 21 (CAMPOS USADOS)
100, 245, 250, 255, 260, 300, 500
CDR
Livro
Material cartográfico
VHS
DVD
Assinale a referência INCORRETA segundo a
NBR6023/2002:
DANTAS, J. A. ; RODRIGUES, D. Guia prático do
professor. São Paulo: Scipione, 2001. 108p. (Coleção
educação).
LEITE,B. Doenças cardíacas. Revista Brasileira de
Medicina, Rio de Janeiro, v.1 n.4, out. 2004.
MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS. São Paulo:
Globo, 1998. (Economistas hoje,7)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.
Biblioteca central. Normas para elaboração de
trabalhos. Belo Horizonte, 2003.
KELSEN, A. A democracia. 2.ed. São Paulo:
M.Fontes, 2000. 392p.
De acordo com a ABNT, NBR6023/2002, assinale as
referências e assinale a alternativa correta.
I.

II.

III.

IV.

AMARAL, J. R. Sociedade da informação nos
tempos
atuais.
Disponível
em:
WWW.gcsnet.com.br/oamir/civitas>. Acesso
em: 10 jun. 2009
RAMOS, M. A ; SOUSA,L. M. Alegria de viver:
dicas para o seu dia. São Paulo: Atlas, 2007.
128p.
ANTUNES, C. & MARQUES, R. Curso de
direito penal. Rio de Janeiro: J. Olímpio,
2005. 14. ed. 286p.
CAMPOS, E. L. Cultura do feijão. Revista
Ceres, São Paulo, n.12, 2001

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas I e IV estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.

33.

Considere a situação com a classificação Decimal
Universal: Economia da França no século XVI,
escrito em português.
38(44)”17”=69
338(44)”15”=69
338(44)”16”
338”16”(44)
338:44”15”=69

a)
b)
c)
d)
e)
34.

a)
b)
c)
d)
e)
35.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Contabilidade de custos
Artes decorativas
Engenharia de veículos de trânsito
Universidades
Química teórica
Fotografia aérea
Educação de adultos
Teoria atômica
Administração de empresas
Engenharia mecânica em geral

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

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

36.

A classificação CDU,é dividida em classes, e estas
podem ser infinitamente divididas numa hierarquia
decimal. Quantas classes são?
11 classes(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
10 classes(o,1,2,3,4,5,6,7,8,9,)
16 classes(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15)
8 classes(0,1,2,3,4,5,6,7)
10 classes(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

a)
b)
c)
d)
e)
37.

a)
b)
c)
d)
e)
38.

Segundo a AACR2, existem níveis de detalhamento
de descrição do material 1.0D, então qual seria o
nível de descrição correto escrito a seguir:
Título
principal/primeira
indicação
de
responsabilidade. Indicação de edição. Detalhes
específicos do material. Primeiro editor etc., data
da publicação etc. Extensão do item. Notas.
Número normalizado.
Terceiro nível de descrição.
Nível médio de descrição.
Segundo nível de descrição.
Primeiro nível de descrição.
Nível elevado de descrição.
Relacione as colunas, e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relacione as colunas, e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
778.35
378.4
541
658
541.2
621
629
374.7

745
657.47

a)
b)
c)
d)
e)

Qual a tabela de classificação que é derivada da
CDD, também muito utilizada e considerada mais
minuciosa.
Cutter
PHA
CDU
CDC
Vancouver

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

9.
10.

a)
b)
c)
d)
e)

9.
10.

Khakespeare, obras.
Asfalto.Pavimentação.
Estatística da população.
A Bíblia.Sagradas escrituras.
Arte da Ásia Ocidental.
Direito administrativo.
Documentação, Livros, Escritos.
Proteção das e nas construções,
medidas de emergência e precauções.
Argentina.
Molière, obras dramáticas.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

699.8
982
22
820SHAK
7.032.5
342.9
840.2MOL
625.85
312
002

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

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

39.

Na AACR2, 22.1. Escolha do nome diz: A escolha
do nome, base para o estabelecimento do
cabeçalho para um autor pessoal, recai sobre o
nome mais conhecido, seja ele um nome
verdadeiro, um pseudônimo, um título de nobreza,
uma alcunha, iniciais ou qualquer apelativo. Das
formas não adotadas, devem ser feitas remissivas
para as formas adotadas, facilitando a pesquisa e
identificação do autor.
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta os nomes adotados como entrada.
I.
II.
III.
IV.

Aleijadinho.
Paulo Freire.
Santo Antonio.
Duque Estrada.

a)
b)
c)
d)
e)

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

40.

Assinale a alternativa que NÃO faz parte da Política
de Desenvolvimento de Coleções.
Perfil das coleções.
Identificação da missão e dos objetivos institucionais.
Perfil da comunidade.
Normalização das referências bibliográficas.
Avaliação da política.

a)
b)
c)
d)
e)

