
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI)

Aplicação: 20/09/2009
Duração da prova: 04 (quatro) horas 

INSTRUÇÕES:

• O candidato receberá do fiscal: 
o Um caderno de questões contendo 50 (cinquenta) 

questões objetivas de múltipla escolha com cinco (05) 
alternativas e uma única correta; 

o Após 1 (uma) hora, um cartão de respostas 
personalizado; 

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do 
cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do 
cargo informado no ato da inscrição; 

• Ao início da prova, verifique, no caderno de questões, se a 
quantidade e a numeração das questões estão corretas; 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer essa prova. Faça-a 
com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo inclui 
a marcação do cartão de respostas; 

• Não será permitido ao candidato copiar os assinalamentos 
feitos no cartão de respostas; 

• Somente será permitido ao candidato retirar-se da sala de 
prova após 01 (uma) hora do seu início;

• O caderno de questões (provas) só poderá ser levado pelo 
candidato quando faltarem 30 (trinta) minutos para o término 
da prova;

• O cartão de respostas NÃO poderá ser dobrado, amassado, 
rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas; 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de 
respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica 
preta (preferencialmente) ou azul, o espaço a ela 
correspondente, conforme exemplo a seguir: 

                                

• Os três (03) últimos candidatos de cada sala somente 
poderão retirar-se do local simultaneamente;

• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença 
do fiscal de sala.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto 1 
ÉTICA, MORAL, POLÍTICA E CIDADANIA
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A ética não se confunde com a moral. A 
moral é a regulação dos valores e 
comportamentos considerados legítimos por 
uma determinada sociedade, um povo, uma 
religião, uma certa tradição cultural etc. Há 
morais específicas, também, em grupos 
sociais mais restritos: uma instituição, um 
partido político... Há, portanto, muitas e 
diversas morais. A moral é um fenômeno 
social particular, que não tem compromisso 
com a universalidade. Mas, então, todas e 
quaisquer normas morais são legítimas? 
Não deveria existir alguma forma de 
julgamento da validade das morais? Existe, 
e essa forma é chamada de ética. A ética é 
uma reflexão crítica sobre a moralidade. A 
ética é um conjunto de princípios e 
disposições, cujo objetivo é balizar as ações 
humanas. A ética existe como uma 
referência para os seres humanos em 
sociedade, de tal modo que esta possa se 
tornar cada vez mais humana. A ética pode 
e deve ser incorporada pelos indivíduos, 
sob a forma de atitudes do dia-a-dia. A 
ética, tanto quanto a moral, não é um 
conjunto de verdades fixas, imutáveis. A 
ética é dinâmica, se amplia e se adensa. 
Para se entender como isso acontece na 
história da humanidade, basta lembrar que 
a escravidão já foi considerada “natural”. 
Entre a moral e a ética há uma tensão 
permanente: a ação moral busca uma 
compreensão e uma justificação crítica, e a 
ética, por sua vez, exerce uma permanente 
vigilância crítica sobre a moral. Política é a 
ação humana que tem por objetivo a 
realização plena dos direitos e, portanto, da 
cidadania para todos. O projeto da política é 
o de realizar a ética, fazendo coincidir com 
ela a realização da vontade coletiva dos 
cidadãos, o interesse público. A função ética 
da política é eliminar, numa ponta, os 
privilégios de poucos; na outra ponta, as 
carências de muitos; e instaurar o direito 
para todos. São inegáveis os 
aprimoramentos das instituições políticas no 
Brasil, ao longo da sua história. Mas são 
inegáveis também as traições de uma parte 
da classe política contra essas instituições, 
o povo e o mandato que lhes foi confiado. 
Requer-se, pois, o exercício da cidadania 
ativa e criativa, tanto pelos políticos quanto 
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pelos cidadãos: reforçando-se e 
aprimorando-se as instituições políticas, 
fazendo-as valer de direito e de fato. A 
cidadania ativa, como luta pelos próprios 
direitos e pelos direitos do outro, é o 
exercício cotidiano da ética na política. O 
princípio fundamental que constitui a ética é 
este: o outro é um sujeito de direitos e sua 
vida deve ser digna tanto quanto a sua deve 
ser. O fundamento dos direitos e da 
dignidade do outro é a sua própria vida e a 
sua liberdade (possibilidade) de viver 
plenamente. As obrigações éticas da 
convivência humana devem pautar-se não 
apenas por aquilo que já temos, já 
realizamos, já somos, mas também por tudo 
aquilo que poderemos vir a ter, a realizar, a 
ser. As nossas possibilidades de ser são 
parte de nossos direitos e de nossos 
deveres. A atitude ética é uma atitude de 
amor pela humanidade.  
(Carlos Mesquita, 
carlosmesquita.blogspot.com) 

Texto 2 

Charge produzida pela aluna Bruna Pupin, da 8ª 
série do F II; critica a falta de ética na política

Texto 3 - Frase do Betinho: 
 O Brasil tem fome de ética e passa fome em 
consequência da falta de ética na política. 

1) Segundo o autor do 1º texto: 

(A) a política tem como função ética diminuir as 
desigualdades sociais 
(B) a moral e a ética são fenômenos sociais 
individuais 
(C) toda classe política é responsável pelas 
traições contra as instituições políticas no Brasil
(D) a moral garante o direito para todos 
(E) a ética deve ser pautada no presente 



2) Os três textos apresentados têm como tema a 
questão da ética. O nome do recurso que permite 
estabelecer uma espécie de diálogo entre textos é: 

(A) metalinguagem 
(B) interdisciplinaridade 
(C) citação 
(D) contextualização 
(E) intertextualidade 

3) O termo “balizar” (linha 18), empregado pelo 
autor do 1º texto, significa: 

(A) observar 
(B) limitar 
(C) vigiar 
(D) analisar 
(E) qualificar 

4) Observando a charge (texto 2), vemos na 
placa a frase “Compro votos”. Quanto à 
predicação, o verbo da oração é classificado 
como: 

(A) transitivo indireto 
(B) intransitivo 
(C) transitivo direto 
(D) transitivo direto e indireto 
(E) de ligação 

5) Na frase “O Brasil tem fome de ética e passa
fome em consequência da falta de ética na 
política”, as palavras destacadas são 
classificadas morfologicamente como: 

(A) substantivo, preposição, verbo, preposição, 
adjetivo, substantivo 
(B) adjetivo, preposição, advérbio, preposição, 
adjetivo, substantivo 
(C) adjetivo, conjunção, verbo, conjunção, 
substantivo, substantivo 
(D) substantivo, conjunção, verbo, preposição, 
substantivo, substantivo 
(E) substantivo, preposição, advérbio, 
preposição, substantivo, substantivo 

6) A ética é uma reflexão crítica sobre a 
moralidade. A ética é um conjunto de princípios e 
disposições, cujo objetivo é balizar as ações 
humanas. A ética existe como uma referência 
para os seres humanos em sociedade, de tal 
modo que esta possa se tornar cada vez mais 
humana. 

No trecho acima, ao usar o pronome esta (linha 
21), o autor fez uso de um recurso de coesão 
para a retomada de um termo. O termo retomado 
foi: 

(A) sociedade 
(B) ética 
(C) reflexão 
(D) moralidade 
(E) ações humanas 

7) Nas frases “A ética não se confunde com a 
moral” e “A falta de ética deixa as pessoas com 
o moral abalado”, as palavras destacadas são 
consideradas: 

(A) homônimas homófonas 
(B) homônimas homógrafas 
(C) antônimas 
(D) parônimas 
(E) homônimas perfeitas 

8) A falta de ética na política causa a miséria da 
população. 
Passando a frase acima para a voz passiva, 
teremos: 

(A) a miséria da população causa-se pela falta de 
ética na política 
(B) a miséria da população vem sendo causada 
pela falta de ética na política 
(C) a miséria da população tem sido causada 
pela falta de ética na política 
(D) a miséria da população é causada pela falta 
de ética na política 
(E) a miséria da população está sendo causada 
pela falta de ética na política 

9) Observe: 
I A ética e a moral não se confunde 
II Ao longo dos anos, os valores e a moral foram 
abalados 
III As obrigações éticas devem serem 
preservadas 
IV Abalada ética e valores  
V Sempre vão haver princípios e valores na 
sociedade 

Há casos INCORRETOS de concordância: 

(A) apenas em IV 
(B) apenas em I 
(C) em I, III e V 
(D) em I e III 
(E) em III e IV 



10) Observe os versos da canção “Gente”, de 
Caetano Veloso: 

(...) 
Gente quer comer 
Gente quer ser feliz 
Gente quer respirar ar pelo nariz (...) 
A repetição da palavra gente no início de cada 
verso constitui uma figura de linguagem 
denominada: 

(A) metáfora 
(B) anáfora 
(C) hipérbato  
(D) apóstrofe 
(E) metonímia 

NOÇÕES DE NFORMÁTICA 

11) A arquitetura básica de um computador é 
formada pelos componentes: 

(A) Software, Dispositivos de Entrada, 
Dispositivos de Saída, Processador 
(B) Dispositivos de Entrada, Dispositivos de 
Saída, HD, Circuitos 
(C) RAM, Memória, Dispositivos de Entrada, 
Dispositivos de Saída 
(D) Processador, Memória, Circuitos integrados 
(E) Memória, Processador, Dispositivos de 
Entrada, Dispositivos de Saída 

12) Analise as afirmativas abaixo sobre o 
Sistema Operacional: 

I Comanda somente a parte de hardware do 
computador 
II É responsável pelo gerenciamento, 
funcionamento e execução de todos os 
programas, pois, sem ele, o computador não tem 
“vida” 
III É um software importante, porém não é 
essencial para o funcionamento geral do 
computador 
IV É o tradutor/interpretador das nossas 
interações com o computador, facilitando as 
ações e assimilações entre ambos 
V São vários, dentre eles podemos citar: 
Windows Vista, Pascal, Linux 

(A) as afirmativas I e III são verdadeiras 
(B) as afirmativas II e IV são verdadeiras 
(C) as afirmativas II, IV e V são verdadeiras 
(D) apenas a afirmativa IV é verdadeira 
(E) apenas a afirmativa III é verdadeira 

13) Localiza-se em memória secundária e é 
utilizado(a) tipicamente em ambiente multitarefa 
para armazenar dados e programas que não são 
necessários imediatamente, mas que devem ficar 
disponíveis a qualquer momento. Trata-se do(a): 

(A) memória cache 
(B) memória ROM 
(C) memória virtual 
(D) registrador 
(E) memória RAM 

14) Os pacotes Microsoft Office e BrOffice são 
compostos por softwares aplicativos que nos 
auxiliam nas mais diversas tarefas 
computacionais. Assinale, então, a alternativa em 
que são descritas somente planilhas eletrônicas: 

(A) BrOffice Calc e Excel 
(B) Word e BrOffice Calc 
(C) Excel e BrOffice Base 
(D) BrOffice Math e Excel 
(E) Power Point e BrOffice Calc 

15) Estando em um documento do Microsoft 
Word, com um texto selecionado, mantendo 

pressionada a tecla 
 Ctrl

 e pressionando a tecla 

, o texto selecionado: 

(A) diminui 
(B) fica em negrito 
(C) muda de cor 
(D) fica em Itálico 
(E) aumenta 

16) Protocolos são a base do funcionamento da 
Internet. Eles são regras para trocas de 
informações que garantem que computadores se 
comuniquem de forma eficiente. Há diversos 
protocolos. Aquele responsável direto e 
específico para a transferência de arquivos é: 

(A) FTP 
(B) HTTP 
(C) DNS 
(D) DSN 
(E) WWW 



17) Sobre os vírus de computador, marque a 
alternativa INCORRETA: 

(A) são programas de computador 
(B) podem corromper ou apagar dados no 
computador 
(C) usam o programa de e-mail para se espalhar 
para outros computadores  
(D) são mensagens que chegam aos 
destinatários sem que estes as tenham solicitado 
(E) podem ser disfarçados como anexos de 
imagens engraçadas, cartões de felicitações ou 
arquivos de áudio e vídeo 

18) Considerando vários aspectos sobre 
segurança de computador, marque a opção 
INCORRETA: 

(A) Firewall é um mecanismo que atua como 
"defesa" de um computador ou de uma rede, 
controlando o acesso ao sistema por meio de 
regras e a filtragem de dados 
(B) Worms é o termo utilizado para descrever um 
método de ataque, através do qual alguém faz 
uso da persuasão, muitas vezes abusando da 
ingenuidade ou confiança do usuário, para obter 
informações que podem ser utilizadas para ter 
acesso não autorizado a computadores ou 
informações 
(C) Kaspersky e AVG são exemplos de antivírus 
disponíveis no mercado 
(D) o spyware é um software que recolhe 
informações pessoais sem o seu conhecimento 
ou permissão 
(E) uma senha (password) na Internet, ou em 
qualquer sistema computacional, serve para 
autenticar o usuário, ou seja, é utilizada no 
processo de verificação da identidade do usuário, 
assegurando que este é realmente quem diz ser 

19) Um navegador (também conhecido como 
web browser ou simplesmente browser) é um 
programa que habilita seus usuários a 
interagirem com documentos HTML hospedados 
em um servidor Web. Dentre os navegadores 
mais utilizados, podemos citar: 

(A) Internet Explorer e Mozilla Firefox 
(B) Windows Explorer e Adobe Acrobat 
(C) Outlook Express e Windows Vista 
(D) Mozilla Firefox e Outlook Express 
(E) Internet Explorer e Mozilla Thunderbird 

20) Pequenas informações que os sites visitados 
por você na internet podem armazenar em seu 
navegador, visando diversos fins, tais como: 
manter listas de compras ou listas de produtos 
preferidos em sites de comércio eletrônico etc., 
são denominadas de: 

(A) links 
(B) upload 
(C) cookies 
(D) backup 
(E) pop-up 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) No Brasil, os números internacionais 
padronizados para livros (ISBN) e para  
periódicos (ISSN) são atribuídos, 
respectivamente, pelos seguintes organismos. 

(A) Biblioteca Nacional e IBICT 
(B) Arquivo Nacional e IBICT 
(C) Biblioteca Nacional e Arquivo Nacional 
(D) IBICT e CAPES 
(E) Arquivo Nacional e CAPES 

22) Sobre estudo de usuário, é correto afirmar: 

(A) avaliar empréstimo e devolução realizados 
(B) determinar a quantidade dos usuários 
(C) estimular o uso dos serviços de referência  
(D) desenvolver o hábito de leitura 
(E) ajustar os serviços da biblioteca às 
necessidades dos usuários 

23) Os sistemas eletrônicos de gerenciamento de 
bibliotecas compreendem vários modos e 
desempenham várias funções. Das funções 
citadas abaixo, a que NÃO pertence a nenhum 
dos modos, é de: 

(A) informação comunitária 
(B) serviços de notificações correntes 
(C) catálogo em linha de acesso público 
(D) empréstimos entre bibliotecas 
(E) controle de publicações seriadas 



24) Diz-se que um sistema como a Classificação 
Decimal de Dewey, em que as ideias, os 
conceitos, são representados em suas múltiplas 
relações de coordenação, subordinação 
superordenação, é: 

(A) notacional 
(B) complexo 
(C) hierárquico 
(D) filosófico 
(E) decimal 

25) As funções gerenciais de um sistema de 
informação exige habilidades. Segundo Motta 
(1998, p.27), as habilidades administrativas são: 

(A) as de cunho gerencial 
(B) as de empenho por parte dos profissionais 
bibliotecários 
(C) os gerentes não são aquelas pessoas 
meditativas e disciplinadas 
(D) capacidade analítica, de julgamento de 
decisão e liderança e de enfrentar riscos 
(E) as habilidades são conseguidas através da 
experiência do dia-a-dia 

26) Em uma biblioteca, o marketing é uma 
técnica entendida como gestão: 

(A) do conhecimento 
(B) de pessoa 
(C) de materiais 
(D) administrativa 
(E) de produtos 

27) Atribuídas a Nice Figueiredo na obra 
Metodologias para a promoção do uso da 
informação, considere as seguintes afirmativas 
sobre treinamento de usuários: 

I Os métodos mais adotados ultimamente, em 
bibliotecas modernas, incluem o uso do Portal 
Periódicos CAPES e o uso do SciElo 
II A escolha do método e da melhor mídia 
depende da situação, do assunto, dos 
estudantes, dos professores 
III O programa de treinamento deve se preocupar 
em prover instruções aos usuários para guiá-los 
à melhor utilização possível da biblioteca 
IV O produto final da instrução bibliográfica deve 
ser um estudante ciente do valor da informação e 
instruído sobre as fontes na sua área específica, 
além de capacitado para o planejamento e 
execução de pesquisa bibliográfica e científica 

Assinale alternativa correta. 

(A) somente as afirmativas I e II são verdadeiras 
(B) somente as afirmativas II e III são 
verdadeiras 
(C) somente as afirmativas I, II e IV são 
verdadeiras 
(D) somente as afirmativas I e IV 
(E) somente as afirmativas II, III e IV são 
verdadeiras 

28) É um padrão de identificação de documentos 
em redes eletrônicas (leia-se: Internet), que 
ainda informa metadados e fornece uma ligação 
para o documento em si: 

(A) DOI 
(B) ISSN 
(C) ISBD 
(D) ISBN 
(E) ISBD(M) 

29) Analise os itens abaixo sobre resumo crítico: 
       
I É a apresentação concisa dos pontos principais 
do documento 
II É que traz entre-títulos, como histórico, 
método, objetivo, resultado e conclusões para 
facilitar a rápida visualização do texto 
III É aquele redigido por especialistas, que além 
de fazer o resumo do documento, dão suas 
opiniões sobre o documento resumido 
IV Informa as finalidades, metodologia, 
resultados e conclusões do documento, de forma 
que este possa, dispensar a consulta ao original 

A sequência correta, respectivamente, é: 

(A) F, V, F, V 
(B) V, F, V, F 
(C) F, F, V, F 
(D) F, F, F, V 
(E) F, V, F, F 



30) Analise as opções acerca de Disseminação 
Seletiva da Informação (DSI): 

I A DSI é um serviço personalizado e atualizado, 
direcionado ao usuário ou a um grupo de 
usuário, que fornece em intervalos regulares 
listas de citações das publicações mais recentes 
na sua área de interesse 
II Os serviços de DSI não precisam ser 
avaliados, pois a necessidade de informação de 
cada usuário já foi definida no contexto de busca 
da informação 
III A DSI envolve uma série de fatores que 
contribuem para que o usuário gaste menos 
tempo com o exame e a seleção da literatura 
corrente 
IV O que distingue a DSI de outros serviços de 
alerta é o desenvolvimento do perfil do usuário, 
que pode ser prontamente modificado com a 
mudança da necessidade de informação 

Estão corretas, respectivamente, apenas as 
opções: 

(A) II, III, IV 
(B) I, III, IV 
(C) I, II, III 
(D) IV, II, III 
(E) III, I   

31) O marketing, em unidade de informação, 
pode ser entendido como modo de: 

(A) gestão de pessoas  
(B) gestão administrativa 
(C) gestão de conhecimento 
(D) gestão de materiais 
(E) gestão financeiro 

32) Em julho de 2003, foi publicada a 22ª edição 
de Classificação Decimal de Dewey (CDD), 
concebida na década 1870 por Melvil Dewey. 
Com relação aos direitos autorais da CDD, é 
correto afirmar que pertecem, desde 1988, à: 

(A) OCLC 
(B) ASTM 
(C) IFA 
(D) ISO 
(E) DIN 

33) O sistema de recuperação de informação 
MARC é: 

(A) software 
(B) arquivo 
(C) hardware 
(D) formato 
(E) registro 

34) O composto do número de classificação do 
número correspondente ao sobrenome do autor, 
às iniciais do título da obra  e ao sobrenome do 
autor, equivale ao endereço do material na 
estante que denominamos de: 

(A) número de classificação 
(B) número  de Cutter 
(C) número de chamada 
(D) número de registro 
(E) número de  tombamento 

35) De acordo com a NBR 6023 da ABNT, 
indique a referência correta: 

(A) EVARISTO, A. M. A indústria da informação 
no Brasil. Perspect. Cienc. Inf., Belo Horizonte, 
v.4, n.2, p. 137-138, jul. / dez. 2006 
(B) EVARISTO, A. M. A indústria da informação 
no Brasil. Perspect. Cienc. Inf., Belo Horizonte, 
n.2, v.4, jul. / dez. p. 137-138, 2006 
(C) EVARISTO, A. M. A indústria da informação 
no Brasil. Perspectiva em Ciências da 
Informação, Belo Horizonte, jul. / dez., v.4, n.4, p. 
137-138, 2006 
(D) EVARISTO, A. M. A indústria da informação 
no Brasil. Perspectivas em Ciências da 
Informação, Belo Horizonte, v.4, n.2, p. 137-138, 
jul. / dez. 2006 
(E) EVARISTO, A. M. A indústria da informação 
no Brasil. Perspectiva em Ciências da 
Informação, Belo Horizonte, v.4, n.3, 2006. jul / 
dez. p. 137-138 

36) O termo “apud” é empregado, após uma 
citação, para informar ao leitor que: 

(A) o texto reproduzido é uma citação de citação 
(B) a frase ou o termo citado foi reproduzido 
exatamente como no original 
(C) a citação foi originalmente publicada em 
outra língua 
(D) o texto reproduzido é resultado de duas ou 
mais publicações distintas 
(E) o texto foi recolhido de vários trechos de uma 
mesma publicação 



37) A formação da coleção de referência 
especializada de uma biblioteca deve ser uma     
tarefa: 

(A) dos especialistas e usuários 
(B) do bibliotecário, dos usuários e 
especializados 
(C) do bibliotecário juntamente com os usuários, 
através de uma comissão 
(D) do bibliotecário e dos usuários 
(E) do bibliotecário e funcionários 

38) As características básicas de um módulo de 
catalogação de um sistema informatizado de 
gerenciamento de bibliotecas são: 

(A) interfase de acesso público, manutenção e 
registros bibliográficos 
(B) entrada de dados, importação e controle de 
autoridade 
(C) monitoramento, recuperação e organização 
da informação 
(D) acesso à internet, controle de publicações e 
de circulação 
(E) processamento em linha, tratamento técnico 
e inventário    

39) Os gráficos de organização em unidades de 
informação que representam a divisão do     
trabalho, a hierarquia e coordenação é: 

(A) fluxogramas 
(B) diagrama 
(C) funcionograma 
(D) organogramas funcionais 
(E) organogramas 

40) Numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

1ª coluna   2ª coluna
1 Elemento Pré-textual (  ) Capa 
2 Elemento Textual  (  ) Desenvolvimento 
3 Elemento Pós-textual (  ) anexos 

(  ) folha de rosto 
(  ) introdução 

A sequência numérica correta, de cima para 
baixo, é: 

(A) 1 - 2 - 3 - 1 - 2 
(B) 1 - 3 - 2 - 2 - 3 
(C) 3 - 3 - 2 - 1 - 2 
(D) 1 - 2 - 1 - 3 - 2 
(E) 2 - 1 - 2 - 3 - 1 

41) Existem diferenças fundamentais na 
administração de unidade de informação 
orientada para o produto e orientada para o 
markenting. Em relação a esta última, a atitude 
da biblioteca em relação ao usuário é a seguinte: 

(A) estabelece ações para a eficiência 
operacional 
(B) concentra-se na geração do produto ou 
serviço de informação 
(C) ajusta-se às necessidades dos usuários 
(D) espera-se as solicitações dos usuários 
(E) avaliam-se as necessidades de informação 
dos usuários 

42) Segundo a amplitude de seu acervo, as 
bibliotecas podem ser: 

(A) fechadas ou de livre acesso 
(B) gerais e especializadas 
(C) circulantes ou ambulantes 
(D) escolares e universitárias 
(E) infantis e escolares 

43) Os sistemas de gerenciamento de bibliotecas 
devem apoiar o bibliotecário nas atividades de 
administração dos serviços e gestão do acervo. 
O sistema de circulação de materiais em 
biblioteca: 

(A) fornece informações sobre a disponibilidade 
de documentos 
(B) empréstimo de documentos em domicílio 
(C) mantém os arquivos de registros de itens que 
foram encomendados 
(D) controla a entrada e importação de dados e a 
lista de autoridade  
(E) disponibiliza a interface de acesso público do 
OPAC (Online Public Access Catalog) 

44) A exigência, por lei, de ser efetuada a 
entrega a um órgão público de um ou mais 
exemplares de toda publicação editada em um 
país chama-se: 

(A) controle bibliográfico 
(B) catalogação na fonte 
(C) numeração produzida internacional para 
livros 
(D) bibliografia nacional 
(E) depósito legal 



45) De acordo com a NBR 6023, nas teses, 
dissertações ou outro trabalhos acadêmicos, é  
correto indicar: 

(A) os dados mencionados na folha de referência 
bibliográfica 
(B) o tipo de documento (tese, dissertação, TCC) 
e assunto do trabalho 
(C) os dados existentes na folha de aprovação e 
o nome do orientador 
(D) o grau, a vinculação acadêmica, o local e a 
data da defesa 
(E) a bibliografia consultada e local e data da 
defesa 

46) De acordo com a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT NBR 6029:2006), uma  
publicação não periódica que contém, no mínimo 
cinco e no máximo 49 páginas, excluídas as 
capas, e que é objeto de Número Internacional 
Normalizado para Livro (ISBN), é denominada 
de: 

(A) folheto 
(B) periódico 
(C) livro 
(D) tese 
(E) monografia 

47) No processo de seleção de acervo, as 
considerações que devem ser enfocadas 
seguem os seguintes critérios: 

(A) assunto, edição, formato e restauração 
(B) tamanho, acesso, conservação e preço 
(C) fornecedor, higienização, impressão e 
linguagem 
(D) indexação, preservação, usuário e preço 
(E) assunto, usuário, documento e preço 

48) Para formulação de objetos, na elaboração 
de um projeto, devem ser considerados cinco 
princípios. São eles: 

(A) coerência, custos, etapas, estrutura e 
motivação 
(B) aceitabilidade, exequibilidade, custos, etapas 
e simplicidade 
(C) coerência, aceitabilidade, estrutura, 
motivação e simplicidade 
(D) coerência, aceitabilidade, exequibilidade, 
motivação e simplicidade 
(E) coerência, motivação, custos, estrutura e 
simplicidade 

49) De acordo com o AACR2, se uma pessoa for 
conhecida por mais de um nome: 

(A) deve-se, em todo caso, fazer pesquisa do 
nome certo 
(B) deve-se optar pelo nome pelo qual a pessoa 
quer ser mais conhecida, de acordo com seu(s) 
biógrafo(s) 
(C) deve-se escolher aquele pelo qual ela for 
nitidamente mais conhecida 
(D) e, se os nomes mudaram ao longo do tempo, 
deve-se optar pelo nome pelo qual a                 
pessoa foi inicialmente mais conhecida 
(E) deve-se ignorar a questão e descrever cada 
obra pelo nome do autor, tal como nele constar 

50) A instituição que provê um serviço de 
computação bibliográfico, fornecendo cópias de 
documentos indexados em suas bases de dados, 
denomina-se: 

(A) The Sciences 
(B) Institute for Scientific Information 
(C) Bitish Libray Document Supply Centre 
(D) Information on Demond 
(E) Cument Contents 




