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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 
Os benefícios que o chocolate traz à saúde 
23 de março de 2010 
 
Considerado um "pecado" para quem está de dieta, o 
chocolate tem sido saudado como um alimento nutritivo, 
graças aos altos níveis de antioxidantes contidos nele. 
Uma outra substância encontrada no cacau, matéria-prima 
do chocolate, conhecida como teobromina, é vista com 
otimismo pela comunidade médica, já que auxilia na 
manutenção do sistema nervoso. 
 
Um estudo recente realizado pela Imperial College London 
mostrou que o chocolate pode auxiliar no tratamento de 
tosses frequentes. Um outro composto, a feniletilamina, 
tem um importante papel na hora de melhorar o humor, 
enquanto os antioxidantes protegem a pele contra os raios 
UV. 
 
O chocolate preto, informou a pesquisa, também pode 
ajudar o sistema cardiovascular, por conta das substâncias 
contidas no cacau. Os benefícios à saúde são tantos que 
alguns médicos têm recomendado o consumo de 
chocolate no tratamento de algumas doenças. 
 
01. O autor afirma que o chocolate tem altos níveis de 
antioxidantes. Ele quer dizer que esse alimento: 
 

a) Possui elementos químicos em sua produção. 
b) Contém substâncias que inibem a oxidação. 
c) Inibe a produção de dióxido de carbono pelo 

organismo. 
d) Cura várias doenças. 
e) Evita várias doenças. 

 
02. Segundo o texto: 
 

a) O cacau, quando é matéria-prima do chocolate, é 
responsável pela cura de inúmeras doenças 
cardiovasculares. 

b) Os antioxidantes que estão presentes no 
chocolate foram considerados únicos 
responsáveis pela mudança de aspecto científico 
do chocolate. 

c) Algumas doenças serão tratadas exclusivamente 
com substâncias retiradas do cacau. 

d) Pesquisando os benefícios do alimento, cientistas 
perceberam que uma de suas substâncias auxilia 
o sistema nervoso. 

e) As doenças do sistema nervoso encontraram sua 
cura através do uso da teobromina. 

 
03. Quanto aos verbos no texto: 
 

I. ‘contidos’, ‘encontrada’ e ‘conhecida’, funcionam 
como adjetivos (qualificadores) 

II. A forma verbal ‘mostrou’ denota a 
inconclusividade da pesquisa no período do qual 
faz parte. 

III. ‘tem’, no segundo parágrafo, está no modo 
indicativo tempo presente usado para afirmação 
de uma verdade. 

 
 

Marque a afirmação correta sobre os itens I, II e III acima: 
 

a) III está em desacordo com a norma padrão da 
língua. 

b) Só I e III estão corretas. 
c) A II está errada porque define incorretamente o 

emprego da forma verbal. 
d) A I está incorreta por ignorar a conjugação à qual 

os verbos pertencem. 
e) Todas as afirmações contêm alguma inverdade. 

 
 
TEXTO 2 
 
O que torna os processadores Intel® Core™ 
2010 inteiramente novos tão inteligentes? 

 
Tecnologia Intel® HD Graphics1 
Prepare-se para encher os olhos com uma 
experiência visual impressionante. A tecnologia 
Intel® HD Graphics proporciona imagens mais 
nítidas, cores mais vibrantes e áudio e vídeo 
que parecem reais. E ela é integrada; não há 
necessidade de adicionar uma placa gráfica 
separada.  
 
 
04. Assinale a alternativa que NÃO contém uma 
característica da linguagem predominante no texto: 
 

a) O objetivo da mensagem é persuadir o 
destinatário, influenciando sua opinião sobre um 
produto dentre os demais. 

b) A mensagem emprega a linguagem típica da 
função conativa embora a linguagem mais 
adequada pra esse tipo de texto seja a apelativa. 

c) É comum empregar-se verbos no imperativo. 
d) Os verbos usados explicitam aquilo que o autor 

almeja conseguir: a adoção de determinada 
postura por parte do destinatário. 

e) A mensagem é centralizada no receptor. 
 
05. ‘E ela é integrada; não há necessidade de adicionar 
uma placa gráfica separada.’ 
 
Assinale a alternativa que contém uma nova disposição do 
período sem mudar-lhe o sentido: 
 

a) ‘E ela é integrada e por isso não há necessidade 
de adicionar uma placa gráfica separada.’ 

b) ‘E ela é integrada se não há necessidade de 
adicionar uma placa gráfica separada.’ 

c) ‘Não há necessidade de adicionar uma placa 
gráfica separada caso ela seja integrada.’ 

d) ‘não há necessidade, nem ela é integrada, de 
adicionar uma placa gráfica separada.;  

e) ‘E ela é integrada; mas há necessidade de 
adicionar uma placa gráfica separada.’ 
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Texto 3 
 

     
 
06. A partir da leitura e interpretação do texto podemos 
concluir que: 
 

I. As expressões da língua atuam em dois planos 
distintos: o figurativo e o literal. 

II. A incompreensão se dá devido a duas 
concepções diferentes da mesma língua, 
provavelmente ligadas à variante social. 

III. As palavras estabelecem entre si relações de 
sentido e, no caso da charge revelaram intenções 
e expectativas opostas dos interlocutores. 

 
Podemos considerar correta(s): 
 

a) Todas. 
b) Apenas a III. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) Apenas II. 

 
07. Marque a alternativa correta acerca da análise 
linguística do texto: 
 

a) Houve desvio da norma padrão no emprego do 
pronome demonstrativo na fala do motorista por 
representar um elemento que está próximo de 
quem se fala. 

b) Se houvesse a troca da forma verbal ‘vai’, por 
alguma das formas do verbo ‘chegar’, não teria 
havido incompreensão por parte do interlocutor. 

c) O emprego da conjunção condicional ‘si’, está de 
acordo com a norma padrão da língua. 

d) No caso de ‘mais’, em lugar da conjunção 
adversativa foi empregado um advérbio de 
intensidade. 

e) Em lugar de ‘vai fazê’, o emprego da forma ‘fará’, 
solucionaria o problema de incompreensão de 
todo o enunciado. 

 
TEXTO 4 
 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida: 
na mesma cabeça grande 
que a custo é que se equilibra, 
no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas 
e iguais também porque o sangue, 
que usamos tem pouca tinta. 
 

E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, 
mesma morte severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte 
de fome um pouco por dia 
(de fraqueza e de doença 
é que a morte severina 
ataca em qualquer idade, 
e até gente não nascida). 
 
08. ‘o sangue, 
que usamos tem pouca tinta.’ 
 
Qual a melhor análise do período acima? 
 

a) O autor criou uma metáfora para caracterizar a 
anemia do sangue dos retirantes. 

b) Podemos afirmar que ao referir-se apenas à 
coloração do sangue com sendo ele todo, o autor 
empregou o recurso da metonímia. 

c) Ao afirmar ‘sangue que usamos’ o autor 
empregou a figura da personificação. 

d) O autor empregou para caracterizar o sangue 
expressão usual no linguajar do povo nordestino 
criando uma paráfrase da mesma. 

e) O autor deu uma nova roupagem a um texto já 
conhecido. É o recurso que denominamos como  
‘intertexto’. 

 
09. Assinale a alternativa correta acerca do emprego dos 
vocábulos “Severino” e ‘severina’ e sua relação. 
 

a) ‘severina’ é um predicativo do sujeito ‘Severino’ e 
ambos significam a mesma coisa. 

b) “Severino” é um adjunto adnominal, palavra que 
serve para individualizar todos os retirantes. 
‘severina’, é sua forma feminina. 

c) “Severino” é substantivo próprio e ‘severina’ um 
adjetivo, tendo esses termos significados 
semelhantes já que ‘severina’ caracteriza todo 
aquele que vive como “Severino”. 

d) Sintaticamente a palavra ‘severina’ é um adjunto 
adnominal e seu significado advém da própria 
exclusão do sujeito oracional ‘Severino.’ 

e) Tanto ‘Severino’ quanto ‘severina’ particularizam 
seres de um único grupo e seus significados se 
confundem dentro do próprio texto. 

 
10. Assinale a alternativa correta: 
 

a) Podemos afirmar que em ‘mesma morte severina’, 
o advérbio concorda com o  substantivo 
‘severina’. 

b) Em ‘ e se somos severinos’, há uma conjunção 
subordinativa integrante. 

c) ‘que é a morte’  ‘que’ é partícula de realce 
possuindo função sintática definida. 

d) ‘morte igual’. O adjetivo ‘igual’ é um predicativo do 
sujeito. 

e) ‘antes’, em todas as vezes que aparece no texto, 
é adjunto adnominal de tempo. 
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2ª Parte – Informática   

 
 
11. A tela inicial do windows é também  chamada de Área 
de trabalho ou Desktop. Dela partimos para abrir os 
programas e arquivos de trabalhos que desejamos. 
Assinale abaixo os ícones que são instalados juntamente 
com o programa: 
 

a) Meu computador, Lixeira, Internet Explorer. 
b) Meu computador, Meus documentos, Winzip. 
c) Lixeira, Meus documentos, Menu principal, 

eureka. 
d) Meu computador, impressoras, tarefas 

agendadas. 
e) Painel de controle, Lixeira, Internet Explorer. 

 
12. No windows XP temos o ícone meu computador que ao 
clicá-lo aparecem várias pastas, tais como: 
 

a) Painel de controle, Lixeira, Internet Explorer. 
b) Disquete 3½ (A:), ( C: ), ( D:). 
c) Disquete 3½ (A:), ( C: ), winzip. 
d) Drivers, Lixeira, menu principal (D: ). 
e) Conexões Elógica, Lixeira, Impressoras. 

 
13. Para alterar, programas na tela do Windows XP, sem 
usar a Barra de Tarefas, basta usar as teclas: 
 

a) ctrl + alt + tab 
b) ctrl + shift + tab 
c) Alt + tab 
d) Ctrl + esc 
e) Ctrl + tab 

 
14. Todos os aplicativos (programas) que rodam em 
ambiente Windows, praticamente, também têm seus 
próprios programas de ajuda. Essa ajuda pode ser 
solicitada simplesmente teclando-se: 

 
a) f10 
b) f11 
c) alt + f1 
d) f1 
e) ctrl + shift + f1 

 
15. No Microsoft Word 2003, quando há necessidade de 
alterar algo no documento, primeiro marcamos o texto que 
será modificado: isto se chama selecionar. Existem outras 
formas de selecionar textos como: 
 

I. Com Dois cliques sobre uma palavra ela ficará 
maiúscula. 

II. Com um clique ao lado esquerdo de uma linha, 
seleciona a linha. 

III. Com dois cliques ao lado esquerdo de uma linha, 
seleciona a palavra. 

IV. Três cliques ao lado esquerdo de qualquer linha, 
seleciona o texto. 

V. Mantêm a tecla Ctrl pressionada e utiliza as teclas 
com setas (acima,abaixo, direita e esquerda) para 
movimentar o cursor. 

 
 
 
 
 
 

Quais das alternativas estão corretas: 
 

a) I, II, III, IV. 
b) I, II e IV. 
c) II, IV e V. 
d) Somente a alternativa IV. 
e) Somente a II e IV. 

 
16. No Microsoft Word 2003 existem várias opções de 
formatação de um texto. Sobre a opção Tabulação é 
correto afirmar que: 

a) Serve para definir a posição do texto, na régua, 
como se fossem colunas. 

b) Com esta opção podemos desenhar mais linhas e 
colunas em nossa tabela, basta clicar segurar e 
arrastar, para desenhar um linha. Quando não 
precisar mais dela, deixe-a desativada. 

c) Para escolhermos um estilo de linha que 
queremos aplicar em nossa Tabela, basta 
escolher e da um clique onde vai ser aplicado. 

d) Permite-nos inserir uma nova tabela. 
e) Torna Duas ou mais células em apenas uma. 

 
17. No Microsoft Excel uns dos elementos que compõem 
sua estrutura é a Célula. Qual das opções abaixo define 
bem esse elemento do Excel. 
 

a) É o cruzamento de uma coluna com uma linha. 
b) É um conjunto de informações agrupadas de 

forma organizada sob um critério preestabelecido. 
c) Formulário é um recurso que possibilita efetuar 

tarefas de cadastramento edição remoção e 
pesquisa de registros em uma base de dados. 

d) É uma folha de cálculo disposta em forma de 
tabela, na qual poderão ser efetuados 
rapidamente vários tipos de cálculos 
matemáticos, simples ou complexos. 

e) Lista as faixas nomeadas no arquivo. Deve-se 
utilizá-lo durante a criação de uma fórmula ou 
durante o uso de Caixas de Diálogo que 
necessitem de endereçamento de células. 

 
18. Qual das opções abaixo diz respeito sobre o uso de 
Fórmulas no Microsoft Excel 2003: 
 

a) São expressões que podem ser criadas nas 
planilhas, e permitem a realização automática de 
cálculos, á medidas que os dados são inseridos. 

b) Quando se opta pelo cálculo manual, deixa-se de 
efetuar o cálculo automaticamente como é o seu 
padrão, esperando que se finaliza após a inclusão 
de todos os valores e fórmulas. 

c) Serve para melhorar o posicionamento de títulos 
(rótulos) nas células. 

d) Oferece uma gama de Funções Matemática, que 
nos auxiliem a resolver problemas com a 
apresentação e o uso de valores numéricos. 

e) Esta Função retorna o valor absoluto de um 
número. O valor absoluto de um número é o 
próprio número sem o respectivo sinal (+ ou -). 
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19. Sobre a Internet é correto afirmar que: 
 

a) Endereço IP é o sistema de segurança utilizado 
para limitar a entrada de tráfego externo 

b) HTML é uma rede mundial que interliga  PC’s, 
que possui uma identidade própria 

c) Ciberespaço é o conjunto das redes de 
computadores interligadas e de toda a atividade 
aí existente, espécie de planeta de virtual, onde 
as pessoas se relacionam virtualmente por meios 
eletrônicos. 

d) WAN é o utilizador dos serviços de um 
computador, normalmente registrado através de 
um login e um password. 

e) Dial – Up é a ligação total à internet, através de 
uma linha dedicada, ou outro meio de 
comunicação permanente. Assim, todos os 
serviços da Internet estão disponíveis no 
computador que possua esse tipo de ligação. 

 
20. Quais das alternativas abaixo está correta sobre o 
Painel de controle do Windows XP: 

 
a) A opção Conexão de Redes como o próprio nome 

já diz, você configura a Rede Local de seu 
computador. Configurar o FireWall do Windows, 
configurar uma conexão remota, entre outras 
coisas. 

b) Ferramentas Administrativas essa opção serve 
para configurar a barra de tarefas, que está 
localizada na parte inferior do seu monitor, junto 
com o botão Iniciar do Windows. 

c) Contas de Usuário com essa opção é possível 
personalizar a aparência do Windows e da área 
de trabalho para cada usuário do computador. Ter 
suas próprias listas de favoritos da Web e sites 
visitados recentemente. 

d) Opções da Internet Aqui você pode alterar 
algumas configurações do computador, tais como, 
inverter o botão do mouse de Destro para 
Canhoto, exibir Teclado Virtual na tela caso você 
esteja com o Teclado quebrado, você pode 
acionar a movimentação do Mouse através do 
teclado também por essa ferramenta. 

e) Sistema esta ferramenta exibe os dispositivos de 
mídia portáteis de seu computador, o que vem a 
ser esses dispositivos? São aparelhos como 
PEN-Drives, MP3 Players, Câmera Digital com 
suporte a MP3, e outros. 

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
21. Sobre a História da Biblioteca, assinale a alternativa 
incorreta.  

 
a) As bibliotecas antigas e medievais eram, enfim, 

lugares contrários à idéia de democracia. No 
entanto, não podemos negar que elas 
preservaram, guardando e copiando manuscritos, 
hoje tão fundamentais para o nosso entendimento 
histórico. 

b) Na Europa Ocidental, a literatura foi preservada 
graças, sobretudo, à ação das bibliotecas dos 
mosteiros, como o de San Milan de la Cogolla e de 
Ripoll, na Espanha, e o de Fulda, na Alemanha. 

c) Na Grécia muitas bibliotecas eram locais de 
encontro de letrados que aí consultavam os 
manuscritos, podendo levá-los para casa.  

d) A biblioteca de Alexandria surge no período 
helenístico.  

e) N.d.a. 
 

22. Primeira referência à existência de biblioteca pública: 
 

a) Biblioteca de Alexandria.  
b) Biblioteca de Pérgamo. 
c) Biblioteca de Atenas. 
d) Biblioteca do Monte Cassino.  
e) Biblioteca de Bobbio.  

 
23. Considere (V) para afirmativa verdadeira e (F) para 
falsa.  

 
(    ) 01 Com o aparecimento das bibliotecas das Escolas 

Catedrais e das Universidades, os scriptoria e as 
bibliotecas monásticas tornam-se os únicos 
centros da vida intelectual.  

(    ) 02 Na Idade Média, nas prateleiras das bibliotecas 
universitárias só tinha lugar o livro selecionado, o 
exemplar. 

(    ) 03 A partir do século XVI, os livros deixam de ser 
guardados em nos armaria e passam a ser 
acorrentados para permitir consulta local, 
evitando o roubo.  

 
A seqüência correta, de 01 a 03, é:  

 
a) V – V – V.  
b) F – F – F.  
c) F – V – V.  
d) V – F – V.  
e) V – F – F.  

 
24. Fundada em 965, foi a terceira biblioteca do mundo 
islâmico, contava com 400 mil volumes:  
 

a) Biblioteca de Córdoba.  
b) Biblioteca de Alexandria.  
c) Biblioteca de Pérgamo. 
d) Biblioteca do Monte Cassino.  
e) Biblioteca de Bobbio.  

 
25. No século XV é inventada na Alemanha a imprensa de 
caracteres móveis. O primeiro livro impresso por esta nova 
tecnologia é:  

 
a) A Bíblia de Gutemberg.  
b) A República de Platão. 
c) A Divina Comédia de Dante Alighieri. 
d) Sobre o Céu , Aristóteles. 
e) Da origem dos animais de Aristóteles.  

 
26. A biblioteca moderna , onde os livros estão 
principalmente para uso público, só chegou com a difusão 
da imprensa no século:  

 
a) V 
b) XV 
c) XX 
d) XVI 
e) XIV 
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27. Os catálogos internos podem ser: 
 

I. De identidade, organizado pelos nomes dos 
autores e entidades.  

II. De assuntos, organizado pelos assuntos dos 
livros.  

III. Catálogo de número de classificação  
IV. Catálogo de séries e títulos uniformes 

 
a) I – II – III.  
b) II – III.  
c) I – III – IV.  
d) II – IV.  
e) I – II – III – IV. 

 
28. Assinale a alternativa incorreta. 

a) Cada livro será devidamente etiquetado com o 
número de chamada e carimbado, antes de ir 
para o acervo.  

b) Nas bibliotecas que possuem sistemas 
informatizados, o treinamento para o uso do 
catálogo é imprescindível. 

c) É comum as bibliotecas oferecerem visitas 
guiadas, para uma ambientação inicial com os 
novos alunos. 

d) Bibliotecas universitárias se deparam com a 
necessidade constante de treinar e orientar os 
usuários, especialmente os calouros, no uso do 
sistema de gerenciamento de livros e depois de 
encontrar o livro no sistema, como encontrá-lo 
nas estantes. 

e) Catálogo é o local onde estão ordenadas as 
fichas catalográficas. 

 
29. É uma atividade que consiste em fazer leituras de 
jornais, revistas e periódicos em geral a fim de selecionar 
matérias de interesse para a instituição ou para os 
usuários individualmente. 
 

a) Clipping 
b) Empréstimo 
c) Pesquisa 
d) Looking 
e) Letter  

 
30. O arquivamento de nomes obedece às regras, 
chamadas regras de alfabetação, que são as seguintes, 
EXCETO:  
 

a) Nos nomes de pessoas físicas, considera-se o 
último sobrenome e depois o pronome. 

b) Sobrenomes compostos de um substantivo e um 
adjetivo ou ligados por hífen se separam.  

c) Os sobrenomes formados com as palavras Santa, 
Santo ou São seguem a regra dos sobrenomes 
compostos por um adjetivo e um substantivo. 

d) As iniciais abreviativas de pronomes têm 
precedência na classificação de sobrenomes 
iguais. 

e) Os sobrenomes que exprimem grau de 
parentesco como Filho, Júnior, Neto, Sobrinho 
são considerados parte integrante do último 
sobrenome, mais não são considerados na 
ordenação alfabética. 

 
 

31. Assinale a regra INCORRETA sobre as regras de 
alfabetação:  

 
a) Os artigos e preposições tais como a, o, de, d’, da, 

do, e, um, uma, não são considerados. 
b) Os títulos são considerados na alfabetação. São 

colocados após o nome completo, entre 
parênteses. 

c) Os nomes estrangeiros são considerados pelo 
último sobrenome, salvo nos casos de nomes 
espanhóis e orientais. 

d) As partículas dos nomes estrangeiros podem ou 
não ser consideradas. O mais comum é considerá-
las como parte integrante do nome, quando 
escritas com letra maiúscula. 

e) Os nomes de firmas, empresas, instituições e 
órgãos governamentais devem ser transcritos 
como se apresentam, não se considerando, porém 
para fins de ordenação, os artigos e preposições 
que se constituem. Admite-se, para facilitar a 
ordenação, que os artigos iniciais sejam colocados 
entre parênteses após o nome. 

 
32. Conforme o Código de Catalogação Anglo-americano – 
AACR2, revisão 2002, em caso de obra cuja 
responsabilidade é compartilhada por mais de três autores, 
o seu ponto de acesso:  

 
a) Principal é pelo título. 
b) Principal é pelo primeiro autor citado. 
c) Principal é pelo último autor citado. 
d) Principal é pelo segundo autor citado. 
e) Pelo terceiro autor citado (acesso principal) e pelo 

título (acesso secundário). 
 
Texto I:  
 

Posteriormente a ser publicada em separado, é 
incorporada a outras bibliografias compiladas da mesma 
forma e sobre o mesmo tema.  
 
33. O texto I refere-se ao seguinte tipo de bibliografia: 

 
a) Bibliografia universal. 
b) Bibliografia exaustiva. 
c) Bibliografia retrospectiva. 
d) Bibliografia cumulativa. 
e) Bibliografia corrente.  

 
Texto II:  

Busca abranger todos os campos relativos a um 
tema ou área do conhecimento.  
 
34. O texto II refere-se ao seguinte tipo de bibliografia:  

 
a) Bibliografia universal 
b) Bibliografia exaustiva 
c) Bibliografia retrospectiva 
d) Bibliografia cumulativa 
e) Bibliografia corrente  

 
35. Sobre as Leis de Ranganathan, considere (V) para 
afirmativa verdadeira e (F) para falsa.  
 

(    ) 01 Aponta para o livro como um meio e não como 
tendo um fim em si mesmo. 

(    ) 02 o bibliotecário deve fazer o estudo dos usuários, 
observando a clientela para preparar o acervo. 
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(    ) 03 Aponta para a importância da divulgação do livro, 
sua disseminação, antecipando a estética da 
recepção. 

 
A sequência correta, de 01 a 03, é:  
 

a) V – F – F.  
b) V – F – V.  
c) V – V – F.  
d) F – F – V.  
e) V – V – V.  

 
36. Foi concebido por Hans Peter Luhn, da IBM 
Corporation, em 1958, com a finalidade de aperfeiçoar 
serviços de alerta oferecidos por bibliotecas, centros de 
documentação e sistemas especializados de informações 
documentais. Na essência, segundo Housman (1973), este 
procedimento seria a automação de uma função clássica 
da biblioteca tradicional, que consiste em informar ao 
usuário sobre as novas aquisições, compatíveis com seu 
interesse de consulta. 
 

a) Serviço de disseminação seletiva de informação. 
b) Serviço de orientação ao usuário 
c) Serviço de referência 
d) Apoio à leitura 
e) Incentivo à cultura  

 
37. Artigos, livros, relatórios científicos, patentes, 
dissertações e teses são denominados fontes:  
 

a) Primárias 
b) Secundárias 
c) Terciárias  
d) Quarternárias  
e) De referência  

 
38. Bibliografias de bibliografias, os catálogos de catálogos 
de bibliotecas e diretórios são denominados fontes:  
 

a) Primárias 
b) Secundárias 
c) Terciárias  
d) Quarternárias  
e) De referência  

 
39. Conforme a AACR2R, organização ou grupo e pessoas 
que se identificam por determinado nome e agem ou 
podem agir como um todo é um conceito de:  
 

a) Entidade coletiva  
b) Cabeçalho de entrada  
c) Cabeçalho de saída  
d) Cabeçalho de acesso 
e) Pontos de acesso  

 
40. Conforme a Declaração dos Princípios Internacionais 
de Catalogação, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

a) As descrições para todos os tipos de materiais e 
formas controladas de nomes de entidades 
devem ser baseadas, tanto quanto possível, em 
um conjunto comum de regras. 

b) As regras em um código de catalogação não 
devem ser justificáveis.  

c) Um código de catalogação deve levar em 
consideração as entidades, atributos e relações 
tal como definido em modelos conceituais do 
universo bibliográfico. 

d) Os atributos que identificam cada entidade devem 
ser usados como elemento de dados. 

e) Descrições podem ser de diversos níveis de 
detalhamento, dependendo dos objetivos do 
catálogo ou arquivo bibliográfico. 
 

 
 

FIM DO CADERNO 







