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Cargo: Bibliotecário 
 
Língua Portuguesa 
 
 Para responder o que se pede, leia o texto abaixo: 
O Futuro de Ferran Adriá 
 O mais influente chef da atualidade não derramou uma 
lágrima no funeral de seu mítico restaurante, o pequeno El Bulli, 
posicionado entre a montanha e o mar da Costa Brava da 
Espanha. Catalão de 49 anos, Ferran Adriá se dividiu entre doses 
de melancolia velada e visível entusiasmo na noite de 30 de julho, 
quando abriu pela última vez, as portas do seu celebrado templo 
gastronômico. “Pela lógica, este seria um dia triste”, disse. “Mas 
não é. Hoje comemoramos a continuação do El Bulli, agora 
espalhado pelo mundo.” 
(Revista Época, 08/08/2011. p.19) 
 
01. A profissão da personagem do texto é: 
a) Jornalista 
b) Cozinheiro 
c) Dono de restaurante 
d) Chef de cozinha 
 
02. Entende-se que o restaurante El Bulli é muito bem conceituado 
por: 
a) “Pela lógica, este seria um dia triste.” 
b) “O mais influente chef da atualidade não derramou uma 

lágrima.” 
c) “... as portas do seu celebrado templo gastronômico.” 
d) “... agora espalhado pelo mundo.” 
 
03. A expressão “templo gastronômico” indica 
a) Que o referido restaurante é muito famoso. 
b) Que o restaurante é dirigido por um religioso. 
c) Que há nas imediações do restaurante um templo gastronômico. 
d) Que o restaurante abriga um templo budista. 
 
04. Há um discurso direto em: 
a) “O mais influente chef da atualidade não derramou uma lágrima 

no funeral de seu mítico restaurante.” 
b) “Pela lógica, este seria um dia triste.” 
c) “Ferran Adriá, catalão de 49 anos.” 
d) “... as portas de seu celebrado templo gastronômico.” 
 
05. O restaurante El Bulli ficava situado 
a) Na Catalunha 
b) Na Costa Brava 
c) Entre a montanha e o mar da Costa Brava 
d) Espalhado pelo mundo 
 
06. Há quantas orações em “O mais influente chef da atualidade 
não derramou uma lágrima no funeral de seu mítico restaurante, o 
pequeno El Bulli.” 
a) Três  
b) Duas 
c) Uma 
d) Nenhuma, porque não é um período 
 
07. São substantivos próprios, no texto 
a) Catalão e Ferran Adriá 
b) Costa Brava da Espanha e El Bulli 
c) Ferran Adriá e Hoje 
d) El Bulli e Pela lógica 
 
08. O “chef” do texto ficou triste. Isso pode ser confirmado por: 
a) “... não derramou uma lágrima.” 
b) “... quando abriu, pela última vez, as portas de seu celebrado...” 
c) “... pela lógica, este seria um dia triste...” 
d) “... Ferran Adriá se dividiu entre doses de melancolia velada e 

visível entusiasmo na noite de 30 de julho...” 
 

09. Em “Hoje comemoramos a continuação do El Bulli, agora 
espalhado pelo mundo.” Existe: 
a) A certeza de que o restaurante fechou definitivamente as portas. 
b) Uma firmação de que ele será reaberto em muitos lugares do 

mundo, e não apenas na Espanha. 
c) Uma imensa alegria confirmada pela expressão “hoje 

comemoramos.” 
d) A afirmação de que ele foi fechado, mas ficará para sempre na 

memória de seus freqüentadores. 
 
10. Por “gastronomia” entende-se: 
a) A ciência que estuda os gastrônomos 
b) A ciência dos astros 
c) A ciência do turismo ao redor do mundo 
d) A arte de preparar iguarias 
 
11. Na palavra INFLUENTE há respectivamente: 
a) 9 letras e 9 fonemas 
b) 7 letras e 7 fonemas 
c) 9 letras e 7 fonemas 
d) 7 letras e 9 fonemas 
 
12. No pretérito mais-que-perfeito do indicativo, “Ferran Adriá se 
dividiu entre doses de melancolia velada e visível entusiasmo na 
noite de 30 de julho”, esta oração ficará: 
a) Ferran Adriá dividira-se entre doses de melancolia velada e 

visível entusiasmo na noite de 30 de julho. 
b) Ferran Adriá de dividiu entre doses de melancolia velada e 

visível entusiasmo na noite de 30 de julho. 
c) Ferran Adriá tinha se dividido entre doses de melancolia velada 

e visível entusiasmo na noite de 30 de julho. 
d) Ferran Adriá se dividia entre doses de melancolia velada e 

visível entusiasmo na noite de 30 de julho. 
 
13. Em “melancolia velada e visível entusiasmo”, as classes das 
palavras são, respectivamente. 
a) Substantivo – advérbio – preposição – advérbio – adjetivo  
b) Substantivo – substantivo – preposição – advérbio – substantivo  
c) Adjetivo – substantivo – conjunção – advérbio – substantivo 
d) Substantivo – adjetivo – conjunção -  adjetivo – substantivo  
 
14. Em “Pela lógica, este seria um dia triste.” Há 
a) 2 verbos 
b) 3 verbos 
c) Nenhum verbo 
d) Um verbo 
 
15. Em “funeral de seu mítico restaurante”, a palavra grifada 
significa, no texto 
a) Exéquias 
b) Fechamento 
c) Morte 
d) Difusão 
 
16. A pontuação encontra-se correta em: 
a) Descrever é recriar na imaginação do leitor a imagem de um ser 

qualquer, um homem, um animal, um objeto, um lugar, através 
de uma detalhada enumeração das características desse ser. 

b) No texto dissertativo, há predominância da defesa de uma ideia, 
ou seja, um ponto de vista. Portanto o texto dissertativo tem 
objetivos distintos, se comparado a descrição e a narração. 

c) Descrição é o “retrato verbal” das pessoas, coisas ou 
ambientes, trabalhando assim, a imagem, permitindo uma 
visualização daquilo que está sendo descrito. 

d) A descrição é uma das formas de representação da realidade, 
por meio de palavras; realidade esta, que pode ser concreta ou 
fictícia. 
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Conhecimentos Específicos 
 
17. No processo de seleção de coleções, deve-se ser mais 
detalhista e rigoroso nas bibliotecas: 
a) Hospitalares. 
b) Públicas. 
c) Universitárias. 
d) Especializadas. 
 
18. O desenvolvimento de coleções sofreu uma grande expansão 
nos últimos anos. O principal fator responsável por essa expansão 
foi: 
a) Telemarketing. 
b) Explosão bibliográfica. 
c) Propaganda via internet. 
d) Anúncios em jogos de futebol. 
 
19. Em um registro MARC, os três principais elementos são: 
a) Série, líder e dados. 
b) Diretório, dados e campos variáveis. 
c) Líder, diretório e campos variáveis. 
d) Códigos, dados e líder. 
 
20. Os cursos oferecidos por bibliotecários à comunidade 
orientando quanto ao uso da biblioteca faz parte: 
a) Do desenvolvimento de coleções. 
b) Da educação indireta de usuários. 
c) Do estudo de comunidade. 
d) Da educação formal de usuários. 
 
21. Segundo o AACR2, o ponto inicial para a descrição de 
documentos em bibliotecas deve ser: 
a) Forma física. 
b) Página de rosto. 
c) Autoridade relativa. 
d) A edição. 
 
22. Pelo catálogo topográfico, arquiva-se as fichas: 
a) Pelo título. 
b) Pelo número de classificação, também conhecido por número 

de chamada. 
c) Pela editora. 
d) Pela data de publicação. 
 
23. Insetos bibliófilos são agentes biológicos que atacam 
documentos impressos. Dentre esses podemos destacar: 
a) Louva Deus, barata e mosca. 
b) Gafanhoto, mariposa e besouro. 
c) Traça, barata e cupim. 
d) Formiga, vespa e bactéria. 
 
24. A deterioração que ocorre em fotografias coloridas causando a 
fragilização do papel, alteração da cor e o esmaecimento de 
corantes é a deterioração: 
a) Química. 
b) Biológica. 
c) Vegetal. 
d) Física. 
 
25. Para orientação sobre citações em documentos é utilizada a: 
a) NBR 6034. 
b) NBR 2034. 
c) NBR 10719. 
d) NBR 10520. 
 
26. Em biblioteconomia, a ação de retirada de obras do acervo 
para guardá-las e possibilitar uma avaliação de necessidade para 
o público e tornar o ambiente mais limpo e apenas com as obras 
mais utilizadas recebe o nome de: 
a) Desiderata. 
b) Descarte. 

c) Desbaste. 
d) Remoção. 
 
27. O catálogo topográfico é organizado por número de chamada e 
indica: 
a) O endereço dos usuários de uma biblioteca. 
b) A localização de todos os itens do acervo. 
c) Os livros mais vendidos pelas editoras no mês anterior. 
d) O ranking das revistas mais lidas no mês em uma biblioteca. 
 
28. Plataforma Lattes é: 
a) Um banco de dados que reúne os alunos com empréstimos de 

material bibliográfico em atraso em uma biblioteca. 
b) Um banco de dados reunindo informações financeiras de alunos 

de uma instituição de ensino superior. 
c) Um banco de dados que reúne currículos atualizados dos 

pesquisadores brasileiros, coordenada pelo CNPQ. 
d) Um banco de dados que reúne informações pessoais de 

clientes de uma instituição de ensino. 
 
29. O bibliotecário Melvil Dewey foi o responsável pela criação 
do(a): 
a) Altavista. 
b) Dicionário. 
c) Sistema de Classificação Decimal. 
d) Google. 
 
30. A Biblioteca de São Paulo, inaugurada em 2010, foi construída 
onde antes funcionava o (a): 
a) Pavilhão da Bienal. 
b) Casa de Detenção do Carandiru. 
c) Memorial da América Latina. 
d) Parque do Ibirapuera. 
 
31. A maior biblioteca brasileira, localizada na cidade do Rio de 
Janeiro, é a: 
a) Biblioteca Nacional. 
b) Biblioteca Mário de Andrade. 
c) Library of Congress. 
d) Biblioteca Monteiro Lobato. 
 
32. O AACR2 trata sobre: 
a) Classificação. 
b) Catalogação. 
c) Indexação. 
d) Etiquetação. 
 
33. Pela tabela PHA conseguimos extrair: 
a) O assunto. 
b) O local da obra. 
c) O número do autor. 
d) O tombo de um livro. 
 
34. A NBR 6023 é a Norma Técnica da ABNT usada para: 
a) Resumos. 
b) Referências Bibliográficas. 
c) Sumários. 
d) Citações. 
 
35. A biblioteca mais famosa da Antiguidade foi a: 
a) De Barcelona. 
b) De Atenas. 
c) De Alexandria. 
d) De Nairóbi. 
 
36. No trabalho com planilhas o programa indicado é o: 
a) Microsoft Excel. 
b) Power Point. 
c) Corel Draw. 
d) Instagram. 
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37. O número de classes principais da Classificação Decimal de 
Dewey são: 
a) 10. 
b) 17. 
c) 20. 
d) 22. 
 
38. A arrumação nas estantes, onde os livros são arrumados por 

seus números de chamada é conhecida como: 
a) Sequencial. 
b) Monocromática. 
c) Relativa. 
d) Enfileirada. 
 
39. Dos itens citados abaixo, qual deles é um software para 
unidades de informação: 
a) Scielo. 
b) Sophia. 
c) Marc 21. 
d) CDU. 
 
40. O Google é: 
a) Uma rede social desenvolvida por Mark Zuckerberg. 
b) Uma empresa multinacional americana de serviços online e 

software, fundada por Larry Page e Sergey Brin. 
c) Uma empresa de vendas online de eletrônicos fundada por 

Daniel Saverin. 
d) É o maior site de bate-papo do Reino Unido, fundado por 

Andrey Andreev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




