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Cargo: Bibliotecário 
 
Língua Portuguesa 

                                   
Brasil Paleolítico 

 
 Entre os fatores que caracterizam um país 

subdesenvolvido, como o Brasil, está o contraste clamoroso nos 
níveis de vida da população. O exemplo das famílias que 
habitam em cavernas, na fronteira do Piauí com o Ceará, mostra 
que subdesenvolvido e injusto são conceitos suaves para definir 
a nação. 

 O fato de famílias viverem há mais de uma geração, 
quase como homens do período paleolítico desafia qualquer 
aspecto que possa sustentar um perfil minimamente moderno e 
igualitário da sociedade. Para esses poucos lavradores, o fogo 
ainda é uma arma vital. 

 Enquanto em partes do país a agroindústria produz para 
o mercado externo com padrões internacionais, esses 
trabalhadores cultivam apenas o minimamente necessário para a 
sobrevivência de suas famílias. O “homem das cavernas” 
brasileiro convive ainda com cobras dentro de sua precária 
moradia sem ter muito o que fazer para evitá-la.  

 Enquanto alguns reclamam do exíguo espaço dos 
apartamentos modernos, estes moram entre fendas de rochas, 
encolhidos pelo teto baixo, ameaçados por desabamentos e sem 
o menor instrumento que permita identificar traços de uma 
habitação do século 20. Não dormem sobre camas, mas sobre 
jiraus. Caneta, xampu e sabonete são seus objetivos de desejo. 

 Para um país que enfrenta sérias contradições sociais, 
os habitantes das serras da Ibiapaba e Grande retratam de 
maneira mais impressionante o quanto são profundas as 
disparidades nacionais. Não se trata de tornar esse caso, 
chocante, mas localizado, um emblema nacional. Ainda assim, 
ele está a lembrar o quanto ainda tem de ser feito para chegar à 
modernidade. 

     Folha de São Paulo, 
22 de fevereiro de 1996. 
 
01. Pode-se afirmar sobre o texto que: 
I. O primeiro parágrafo introduz e delimita o assunto do texto. 
II. O segundo parágrafo desenvolve o exemplo que é indicado no 
final do primeiro. 
III. No quarto parágrafo há um aprofundamento da noção de 
contraste entre um nível de vida com certo conforto e a vida dos 
“habitantes das cavernas” piauienses. 
Assinale a correta. 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 

 
02. Qual o melhor significado para o adjetivo “internacionais”, no 
terceiro parágrafo? 
a) Que pode ser aceito em todos os países do mundo, inclusive 

os altamente desenvolvidos. 
b) Refere-se ao que é produzido em outros países para o 

mercado externo. 
c) Refere-se àquilo que é produzido pelos agricultores piauienses 

para exportação. 
d) Que o mercado externo determina padrões para o que é 

produzido para a sobrevivência do “homem das cavernas” 
brasileiro. 

 
03. No primeiro período do último parágrafo os adjetivos “sérias” 
e “profundas” têm um peso argumentativo que pode ser 
entendido como: 
a) Minimização da gravidade das contradições e disparidades 

nacionais. 
b) Apelo apaixonado para a solução das contradições e 

disparidades nacionais. 

c) Intensificação da gravidade das contradições sociais e das 
disparidades nacionais. 

d) Suavização da gravidade das contradições e disparidades 
nacionais. 

 
04.  Assinale a frase que apresenta um erro de concordância 
nominal. 
a) O porteiro disse-lhe meias verdades. 
b) A entrada do aeroporto ficou meia congestionada. 
c) A garota ficou meio constrangida com a situação. 
d) Ele sai sempre que o relógio bate meio-dia e meia. 
 
05. Assinale a opção cujos elementos destacados nas palavras a 
seguir são respectivamente sufixo, prefixo e radical. 
a) emplacar – enriquecer – impune. 
b) semear – subterrâneo – bebedouro. 
c) socialismo – exportação – empobrecer. 
d) gorduroso – cafeteira – ajeitar. 
 
06. Em qual das opções abaixo a transposição do discurso direto 
para o indireto está incorreta? 
a) D.D. A esposa confirmou: 
   − Meu marido não esteve em casa ontem. 
     D.I A esposa confirmou que seu marido não estivera em casa 

no dia anterior. 
 
b) D.D. O rapaz garantiu: 
             − Eu levarei as compras para o senhor daqui a pouco. 
     D.I. O rapaz garantiu que levava as compras para ele daqui a 

pouco. 
 
c) D.D. – Minha mãe vai gostar desse livro – disse o garoto. 
    D.I. O garoto disse que sua mãe iria gostar daquele livro. 
 
d) D.D – Faça-me um favor. Não espalhe – pediu-lhe a vítima. 
    D.I. A vítima pediu-lhe que ele lhe fizesse um favor: não 

espalhasse.  
 
07. Marque a frase cuja regência verbal esteja incorreta. 
a) Obedeço velhas tradições. 
b) Não desobedeço a meus princípios. 
c) O tenente obedeceu ao general. 
d) O sargento obedeceu-lhe. 
 
08. A oração coordenada destacada em Joga-se comida fora; 
perde-se, pois, muita vitamina é: 
a) Assindética. 
b) Sindética conclusiva. 
c) Sindética explicativa. 
d) Sindética adversativa. 
 
09. Qual das alternativas apresenta em destaque uma oração 
subordinada adverbial causal? 
a) Ela o odeia desde que ele a traiu. 
b) Emprestar-te-ei o livro desde que você o devolva amanhã. 
c) Desde que ele se mudou para Goiás, nunca mais voltou aqui. 
d) Desde que o documento é falso, é melhor entregá-lo à polícia. 
 
10. Em qual das orações a vírgula foi usada para marcar a elipse 
do verbo? 
a) Não demores, meu filho. 
b) Nossas ricas tradições, não as respeitamos mais. 
c) Nós trabalhamos com fatos e vocês, com hipóteses. 
d) São Paulo, 10 de janeiro de 1999. 
 
11. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado está 
sendo empregado como predicativo do objeto. 
a) Eram todos objetos antigos. 
b) Coisas assustadoras ocorreram lá. 
c) Os professores ficaram satisfeitos. 
d) Considero sua proposta extravagante. 
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12. Assinale a alternativa cujo emprego da crase está incorreto. 
a) Fez a lição à força. 
b) À medida que caminhava, os corpos apareciam. 
c) Dirigiu-se à sala escura. 
d) Dei à ela tudo que um coração deseja. 

 
13. Assinale a afirmação incorreta quanto às regras de 
acentuação gráfica. 
a) Os ditongos éi e ói devem ser acentuados nas palavras 

paroxítonas como em asteróide e estréia. 
b) Acentuam-se os ditongos abertos tônicos éu(s), éi(s), ói(s) em 

palavras oxítonas como em pastéis e troféus. 
c) A palavra friíssimo deve receber acento por ser uma 

proparoxítona. 
d) A palavra Guaíra recebe o acento no i pois este vem 

precedido de ditongo crescente e forma sílaba sozinho. 
 
14. Qual a opção cujas palavras têm dois fonemas a menos que 
letras? 
a) tóxico – tamanho. 
b) bochecha – assessor. 
c) piscina – recessivo. 
d) recessivo – máximo. 
 
15. Assinale a alternativa em que há erro de ortografia. 
a) A cerração dificultava a visibilidade. 
b) Extático é sinônimo de pasmado. 
c) Ele não sabia dicenir o certo e o errado. 
d) Tinha verdadeira obsessão pelo poder. 
 
Leia o texto. 
 
                            O Google do Japão 
 

O Google do Japão encontrou uma forma lúdica de 
mostrar como funciona Street View, recurso disponível no Google 
Maps que permite “viajar” por várias cidades do mundo sem sair 
da frente do monitor. Uma animação mostra um carro munido de 
uma câmera fazendo fotos em sequência de vários pontos de 
uma cidade. Depois, as imagens são levadas ao laboratório e 
processadas eletronicamente para dar a sensação de que você 
está passeando por uma rua real. Ele já foi visto quase 300 mil 
vezes. 
Época, São Paulo, 9 nov. 2009.  
 
16. Sobre o texto pode-se afirmar: 
I. A primeira oração destacada é uma oração subordinada 
adverbial condicional reduzida de infinitivo. 
II. A oração “para dar a sensação...” expressa finalidade. 
III. A oração “de que você está passando por uma rua real” é 
uma oração subordinada substantiva completiva nominal. 
a) I, II e III. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I e II. 
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. A instituição responsável pela elaboração de normas técnicas 
no Brasil é o (a): 
a) INMETRO 
b) UNESCO 
c) ABNT 
d) EBSCO 
 
18. O principal objetivo do formato MARC é: 
a) Disponibilizar os nomes dos autores de várias obras 
b) Fornecer dados sobre os ISBNs dos livros pesquisados 
c) Descrever o local de uma obra impressa 
d) Servir como formato padrão para o intercâmbio de registros 

bibliográficos e catalográficos 

19. Em um registro MARC, o campo 020 representa: 
a) O LCCN 
b) O ISBN 
c) O CALCO 
d) O ALEPH 
 
20. A política desenvolvida por bibliotecas visando o crescimento 
de sua coleção e levando em conta a racionalidade tanto na 
aquisição como no descarte é conhecido (a): 
a) Desbaste de Coleções 
b) Lista de Desiderata 
c) Formação e desenvolvimento de coleções 
d) Carta Convite 
 
21. A catalogação também é comumente conhecida como: 
a) Indexação 
b) Representação Descritiva 
c) Análise Sintática 
d) Resumo 
 
22. O Código de Catalogação Anglo-Americano é conhecido pela 
sigla: 
a) ISSN 
b) MARC 
c) ISBN 
d) AACR2 
 
23. Melvil Dewey foi o responsável pela criação do (a): 
a) CDD 
b) CDU 
c) CDA 
d) CDB 
 
24. A CDD é composta por dez classes principais. Dentre essas, 
a classe 700 representa: 
a) Filosofia 
b) Ciências Aplicadas 
c) Artes 
d) Línguas 
 
25. Henri La Fontaine e Paul Otlet desenvolveram o (a): 
a) Classificação Decimal de Berlim 
b) Classificação Decimal Universal 
c) Classificação Universal de Paris 
d) Classificação Universal de Atenas 
 
26. Pela ABNT é 6023/2002, quando temos mais de três autores 
em uma referência bibliográfica usamos o termo: 
a) Apud 
b) Ibidem 
c) Et al 
d) Opus 
 
27. Quando o local da publicação é desconhecido é usada a 
abreviação: 
a) S.l. 
b) S.n. 
c) S.b. 
d) S.e. 
 
28. A biblioteca eletrônica desenvolvida pela FAPESP e apoio da 
BIREME é o (a): 
a) COMUT 
b) SCIELO 
c) ALEPH 
d) SOPHIA 
 
29. A Biblioteca do Congresso (Library of Congress) localiza-se 
em: 
a) Boston 
b) Detroit 



3 

 

c) Las Vegas 
d) Washington 
 
30. A obrigação de um editor de enviar um ou mais exemplares 
de qualquer obra impressa em seu território para um deposito 
especifico é chamado de: 
a) Depósito Legal 
b) Deposito Nacional 
c) Deposito de Material Bibliográfico 
d) Deposito Internacional 
 
31. O bibliotecário responsável pela idealização das cinco leis da 
biblioteconomia foi: 
a) José Mindlin 
b) Shyiali Ranganathan 
c) Dewey 
d) Charles Darwin 
 
32. Tabela Cutter é usada para classificar: 
a) Editoras 
b) Assuntos 
c) Autores 
d) Cidades 
 
33. No Brasil, a Biblioteca Nacional encontra-se: 
a) Em São Paulo 
b) Em Brasília 
c) Em Porto Alegre 
d) No Rio de Janeiro 
 
34. O conjunto de elementos de uma obra escrita ( titulo, autor, 
editora) visando sua identificação é um(a): 
a) Resumo 
b) Citação 
c) Referência Bibliográfica 
d) Sumário 
 
35. O Comut é: 
a) Um programa de busca de autores 
b) Um programa brasileiro de comutação bibliográfica 
c) Um programa de computação gráfica 
d) Um programa de photoshop 
 
36. Uma biblioteca sem infra-estrutura física e que oferece 
materiais na forma digital é uma: 
a) Biblioteca Matrix 
b) Biblioteca Digital 
c) Biblioteca Universitária 
d) Biblioteca Virtual 
 
37. A pesquisa que se dá por tentativa e erro e é realizada em 
qualquer ambiente é a: 
a) Pesquisa Acadêmica 
b) Pesquisa Empírica 
c) Pesquisa de Campo 
d) Pesquisa de Mercado 
 
38. A lista das páginas em que os erros aconteceram, seguidas 
das correções em um trabalho acadêmico, é conhecida por: 
a) Desiderata 
b) Gravata 
c) Pósdata 
d) Errata 
 
39. O conhecimento que se adquire na vida cotidiana, sem o 
auxílio de pesquisa e estudos, é conhecido como: 
a) Conhecimento Científico 
b) Conhecimento Empírico 
c) Conhecimento Popular 
d) Conhecimento Cancioneiro 
 

40. A ABNT 6023:2002 trata de: 
a) Resumos 
b) Citações em documentos 
c) Sumários 
d) Informação e documentação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




