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O torcedor do Flamengo vai ter que esperar um pouco 
mais que o previsto para ver Adriano de novo em 
campo com a camisa rubro-negra. O atacante se reu-
niu com os médicos do clube, nesta segunda pela 
manhã, no Rio, e foi avisado da possibilidade de ser 
submetido a nova cirurgia no tendão de Aquiles do pé 
esquerdo. O médico José Luiz Runco aguarda resul-
tados de uma série de exames para confirmar a ne-
cessidade da intervenção. 
http://esportes.br.msn.com/futebol/adriano-pode-ser-submetido-a-mais-uma-

cirurgia-no-tornozelo-esquerdo 

 

1) A cerca do termo grifado no fragmento abaixo é 
CORRETO afirmar que: 
 

“O torcedor do Flamengo” 
 
A) Classifica-se morfologicamente como locução 
substantiva e sintaticamente como locução adjetiva; 
B) Classifica-se morfologicamente como adjetivo e 
sintaticamente como predicativo do sujeito; 
C) Possui apenas classificação morfológica que é de 
uma locução prepositiva; 
D) Classifica-se morfologicamente como locução ad-
jetiva e sintaticamente como adjunto adnominal; 
E) A classificação do termo só pode ser uma que é a 
de complemento nominal. 
 
2) Os termos em destaque no fragmento abaixo pos-
sui RESPECTIVA classificação: 
 
“O torcedor do Flamengo vai ter que esperar um pou-
co mais que o previsto para ver Adriano de novo em 
campo com a camisa rubro-negra.” 
 
A) Conjunção integrante e conjunção integrante; 
B) Pronome relativo  e pronome indefinido; 
C) Preposição e pronome relativo; 
D) Conjunção explicativa e partícula de realce; 
E) Partícula expletiva de realce nos dois casos. 
 

O milagre 
 
Naquela cidade as romarias começaram quando cor-
reu o boato do milagre. É sempre assim. Começa 
com um simples boato, mas logo o povo sofredor, 
coitadinho, e pronto a acreditar em algo capaz de mi-
norar sua perene chateação passa a torcer para que 
o boato se transforme numa realidade, para poder 
fazer o milagre a sua esperança. 
Dizia-se que ali vivera um vigário muito piedoso, ho-
mem bom, tranquilo, amigo da gente simples, que 
fora em vida um misto de sacerdote, conselheiro, mé-
dico, financiador dos necessitados e até advogado 
dos pobres, nas suas eternas questões com os pode-
rosos. Fora, enfim, um sacerdote na expressão do 
termo: fizera de sua vida um apostolado. Um dia o 
vigário morreu. 

[ ... ] 
 O quarto do vigário ficou sendo uma espécie de mo-
numento à sua memória, já que a prefeitura local não 
tinha verba para erguer sua estátua. 
E foi quando um dia... ou melhor, uma noite, deu-se o 
milagre. No quarto dos fundos da venda, no quarto 
que fora do padre, na mesma hora em que o padre 
costumava acender uma vela para ler seu breviário, 
apareceu uma vela acesa. 
- Milagre!!! – quiseram todos. 
E milagre ficou sendo, pois uma senhora que tinha o 
filho doente logo se ajoelhou do lado de fora do quar-
to, junto à janela, e pediu pela criança. Ao chegar em 
casa, depois do pedido – conta-se -, a senhora en-
controu o filho brincando, fagueiro. 
[ ... ] 
Vinham gente de longe pedir! Chegava povo de tudo 
quanto é canto e ficava ali plantado, junto à janela, 
aguardando a luz da vela. Outros padres, coronéis, 
até deputados, para oficializar o milagre. E quando 
eram mais ou menos seis da tarde, hora em que o 
bondoso sacerdote costumava acender sua vela... a 
vela se acendia e começavam as orações. Ricos e 
pobres, doentes e saudáveis, homens e mulheres, 
civis e militares caiam de joelhos, pedindo. 
Com o passar do tempo a coisa arrefeceu. Muitos 
foram os casos de doenças curadas, de heranças 
conseguidas, de triunfos os mais diversos. Mas, como 
tudo passa, depois de alguns anos passara também 
as romarias. Foi diminuindo a fama do milagre e ficou, 
apenas, mais folclore na lembrança do povo. 
O lugarejo não mudou nada. Continua igualzinho co-
mo era, e ainda existe, atrás da venda, o quarto que 
fora do padre. Passamos outro dia por lá. Entramos 
na venda e pedimos ao português, seu dono, que vive 
há muitos anos atrás do balcão, a roubar no peso, 
que nos servisse uma cerveja. O português, então, 
berrou para um pretinho, que arrumava latas de goia-
bada numa prateleira: 
- Ó Milagre, sirva uma cerveja ao freguês! 
Achamos o nome engraçado. Qual o padrinho que 
pusera o nome de Milagre naquele afilhado? E o por-
tuguês explicou que não, que o nome do pretinho era 
Sebastião. Milagre era apelido- E por quê? – pergun-
tamos 
- Porque era quem acendia a vela, no quarto do pa-
dre. 

Stanislaw Ponte Preta, Gol de padre. 

 
3) A estrutura oracional em destaque no fragmento 
abaixo possui o mesmo valor da estrutura da letra: 
 
“Dizia-se que ali vivera um vigário muito piedoso.” 
 
A) Começa com um simples boato, mas logo o povo 
sofredor, coitadinho; 
B) A acreditar em algo capaz de minorar sua pere-
ne chateação; 
C) Com o passar do tempo a coisa arrefeceu; 
D) A torcer para que o boato se transforme numa 
realidade; 

PORTUGUÊS 
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E) O quarto do vigário ficou sendo uma espécie de 
monumento. 
 
4) A razão pela qual ocorre o sinal de indicativo de 
acento grave no fragmento abaixo, justifica-se em 
detrimento da mesma regra da alternativa: 
 
“Vinham gente de longe pedir! Chegava povo de tudo 
quanto é canto e ficava ali plantado, junto à janela.” 
 
A) Abrimos a porta à picareta; 
B) Quanto às assertivas, aponte a correta; 
C) Assistirei à peça teatral hoje; 
D) Ao retornar à terra da minha infância te ligarei;  
E) Quando chegar à casa me avise. 
 
5) A palavra em destaque no fragmento abaixo pode 
ser substituída sem alteração de sentido pela palavra: 
 
“Com o passar do tempo a coisa arrefeceu.” 
 
A) Esfriou; 
B) Morreu; 
C) Calou-se; 
D) Caiu no esquecimento; 
E) Entusiasmar. 
 
6) O emprego da vírgula no fragmento abaixo se justi-
fica pelas mesmas razões da alternativa: 
 
“E milagre ficou sendo, pois uma senhora que tinha o 
filho doente logo se ajoelhou do lado de fora do quar-
to.” 
 
A) Ó Milagre, sirva uma cerveja ao freguês! 
B) Dizia-se que ali vivera um vigário muito piedoso, 
homem bom, tranquilo, amigo da gente simples; 
C) Começa com um simples boato, mas logo o povo 
sofredor; 
D) No quarto dos fundos da venda, no quarto que fora 
do padre, na mesma hora em que o padre costumava 
acender uma vela para ler seu breviário; 
E) Continua igualzinho como era, e ainda existe, atrás 
da venda, o quarto que fora do padre. 
 

CHARGE PARA AS QUESTÕES 7 E 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) As vírgulas presente no primeiro período podem 
ser substituídas sem alteração de sentido gramatical 
por: 
 
A) Aspas; 
B) Parênteses; 
C) Ponto final; 
D) Colchetes; 
E) Dois pontos. 
 
8) Ao levar em consideração que o pedido do último 
balão está sendo feito à segunda pessoa do singular, 
ele deve ser grafado de acordo com as diretrizes gra-
maticais que se encontra: 
 
A) Dá-me uns óculos; 
B) Dai-me uns óculos; 
C) Dê-me um óculos; 
D) Dêi-me um óculos; 
E) Dái-me um óculos. 
 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 9 E 10 
 
Aconteceu na Avenida Copacabana, esquina de San-
ta Clara. Uma jovem senhora chamou o guarda e a-
pontou o homem, encostado a um poste:— Prenda 
este homem, que ele está se portando inconveniente-
mente. Era um homem magro, pálido, vestido em ca-
simira velhinha. Não tinha cara de gente má. Ao con-
trário, seus olhos eram doces e mendigos. O policial 
segurou o homem pela lapela. O homem não se me-
xeu. Apenas levantou os olhos e perguntou: - Por 
quê? A senhora estava uma fúria e dizia num fôlego 
só:— Há uma hora este cidadão me segue. Começou 
na lotação. Desceu quando eu desci. Entrei numa loja 
e ele entrou também. Andei um quarteirão e ele an-
dou também. Entrei no mercadinho e ele entrou tam-
bém...— E lhe disse alguma coisa?— Não. Só olhava. 
O guarda soltou a lapela do homem. O homem agra-
deceu. O guarda dirigiu-se ainda à mulher:— Mas ele 
só olhava?— Sim. Mas olhava de maneira obscena. 
O guarda perguntou, então, ao homem:— Você olha-
va de maneira obscena?— Sim. Não sei mentir. Mas 
qualquer um no meu lugar faria o mesmo. 0 senhor já 
viu ela andar? 0 guarda viu depois, quando a mulher 
desistiu da prisão do seu espectador e foi andando. 
Não se deve explicar muito, mas é preciso que se 
diga: era uma moça brasileira. Uma moça de formato 
brasileiro, com movimentos brasileiríssimos. Dessas 
que deviam ter, como certos automóveis, uma tabule-
ta às costas, onde se lesse: "Amaciando". 
 

Antônio Maria 
http://www.sitenotadez.net/cronicas/ 
 
9) A respeito do texto, pode-se concluir CORRETA-
MENTE que: 
 
A) O texto lido apresenta características dissertativas; 
B) Ao substituir o “que” pela conjunção “pois” em: 
“Prenda este homem, que ele está se portando incon-

www.pciconcursos.com.br
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venientemente” o enunciado foge as diretrizes grama-
ticais; 
C) O acento grave em: uma tabuleta às costas. Ocor-
re por indicar uma circunstância de instrumento; 
D) As palavras destacadas em: brasileiríssimos. 
Dessas que deviam ter, como certos automóveis. 
São acentuadas pelo mesmo motivo; 
E) Os adjetivos e o artigo possuem mesmas caracte-
rísticas morfológicas do nome a que se referem em: 
Era um homem magro, pálido. 
 
10) Os verbos em destaque no fragmento abaixo es-
tão classificados CORRETAMENTE na alternativa: 
 
“O guarda dirigiu-se ainda à mulher: — Mas ele só 
olhava? — Sim. Mas olhava de maneira obscena.” 
 
A) Pretérito imperfeito os dois; 
B) Pretérito imperfeito e Pretérito perfeito; 
C) Pretérito imperfeito e Pretérito mais que perfeito; 
D) Pretérito perfeito e Pretérito imperfeito; 
E) Pretérito mais que perfeito e Pretérito perfeito. 

11) Assinale a alternativa que NÃO constitui um ór-
gão da ONU (Organização das Nações Unidas): 
 
A) Conselho de Segurança; 
B) Assembléia Geral; 
C) Conselho de Tutela; 
D) Conselho Econômico e Social; 
E) Conselho de Reabilitação dos Países Emergentes. 
 
12) A globalização constitui por alguns fatores, cujos 
principais estão: o desenvolvimento das tecnologias 
da informação e comunicação e o desenvolvimento 
dos meios de transporte, que proporciona a troca de 
informações e produtos cada vez mais rápidos pelo 
mundo. A seguir, analise as proposições sobre as 
consequências da globalização e marque a alternati-
va CORRETA: 
 
I. A integração e independência econômica cada vez 
maiores entre os países, regiões e continentes. 
II. A concentração da economia mundial nas mãos 
das grandes corporações de empresas transnacio-
nais.  
III. O aumento da concorrência entre as empresas em 
nível nacional e internacional. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) I e II; 
B) I, apenas; 
C) II e III; 
D) III, apenas; 
E) I, II e III. 
 
 

13) Leia o texto abaixo e responda CORRETAMEN-
TE: 
 
“A visão (...) da realidade brasileira mostra uma socie-
dade bem mais complexa do que a ênfase da esquer-
da no atraso fazia supor. Nas canções (...) o Brasil 
aparece como uma sociedade marcada pela combi-
nação do arcaico e do moderno. A combinação do 
arcaico e do moderno diz respeito, também, aos dife-
rentes momentos políticos vividos pelo país. Para os 
artistas (...)  uma produção cultural que pretenda re-
presentar no plano artístico a sociedade brasileira não 
pode deixar de incorporar os elementos estrangeiros 
que esta mesma sociedade incorpora.” (COELHO, 
1989, p.163). 
 
A qual movimento artístico, surgido no período ditato-
rial, o texto se refere: 
 
A) Tropicália; 
B) MPB; 
C) Jovem Guarda; 
D) Rock and Roll; 
E) Bossa Nova. 
 
14) As Cataratas do Iguaçu, que apresenta um con-
junto de cerca de 270 quedas de água no Rio Iguaçu, 
estão localizadas: 
 
A) No Mato Grosso, na fronteira com o Paraguai; 
B) No Paraná, na fronteira com o Paraguai; 
C) No Acre, na fronteira com a Bolívia; 
D) No Paraná, na fronteira com a Argentina; 
E) No Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Para-
guai. 
 
15) Relacione os monumentos com seus RESPECTI-
VOS países de localização: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
A ordem CORRETA é: 
 
A) 1.Peru – 2.México – 3.Jordânia – 4.Espanha; 
B) 1.México – 2.Peru – 3.Espanha – 4.Jordânia; 
C) 1.México – 2.Peru – 3.Jordânia – 4.Espanha; 
D) 1.Espanha – 2.Peru – 3.Jordânia – 4.México; 
E) 1.Jordânia – 2.Peru – 3.México – 4.Espanha. 
 
16) No dia 31 de março deste ano, os principais mo-
numentos e pontos turísticos das principais cidades 
do Brasil tiveram suas luzes apagadas por 1 hora, 
para participar da Hora do Planeta 2012. Esse evento 
tem por finalidade simbólica: 
 
A) Diminuir os gastos de energia elétrica dos monu-
mentos; 
B) Chamar a atenção das autoridades para o fato de 
que não se necessita iluminação nos monumentos; 
C) Refletir a questão energética e sua distribuição 
democrática, tendo em vista que em muitas localida-
des ainda não se tem energia elétrica; 
D) Repensar os gastos do dinheiro público com a 
construção de monumentos, enquanto muitas pesso-
as moram em barracões, em péssimas condições de 
vida; 
E) Refletir e incentivar ações sustentáveis e promover 
o uso adequado da energia. 
 
 
 
 

17) Leia o trecho da letra “Carta a Mãe Africa”, do 
GOG, e responda CORRETAMENTE: 
 
“Me imagino arrancado dos seus braços 
Que não me viu nascer, nem meus primeiros passos 
O esboço! É o que tenho na mente do teu rosto 
Por  aqui  de t i  f al am mui to  pouco 
E penso... Qual foi o erro cometido? Por que fizeram 
com a gente isso? O plano fica claro... É o nosso su-
miço O que querem os partidários, os visionários dis-
so Eis a questão...” 
 
Além de criticar o racismo e o preconceito racial no 
Brasil, o autor no trecho acima, expressa seu descon-
tentamento quanto: 
 
A) A Diáspora Africana; 
B) As mortes de africanos; 
C) Ao pouco conhecimento que nós brasileiros temos 
da África; 
D) Aos partidos políticos no tempo da escravidão; 
E) Ao tráfico de crianças africanas durante o período 
colonial. 
 
18) Assinale a alternativa que apresenta uma caracte-
rística que compõe a vegetação do município de São 
José dos Ramos: 
 
A) Caatinga Hiperxerófila; 
B) Caatinga Autrófila; 
C) Caatinga Endógena; 
D) Caatinga Celostrófila; 
E) Caatinga Razômica. 
 
19) Segundo o CPRM (Serviço Geológico do Brasil), 
o município de São José dos Ramos encontra-se in-
serido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Pa-
raíba, e tem como seus principais tributários os ria-
chos: 
 
A) Mogeiro, Jurema, Curimataú e Riachão; 
B) Água Doce, Mogeiro, Riachão e Santana; 
C) Santana, Riachão, Curimataú e Mogeiro; 
D) Riachão, Mogeiro, São Pedregoso e Curimataú; 
E) Mogeiro, Riachinho, Curimataú e Santana. 
 
20) Por meio da Lei estadual nº 5897, São José dos 
Ramos foi elevado à categoria de município em: 
 
A) 29 de abril de 1994; 
B) 31 de abril de 1994; 
C) 18 de abril de 1994; 
D) 25 de abril de 1994; 
E) 14 de abril de 1994. 
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21) Analise as assertivas abaixo. 
  
I. A coletânea de textos de disposições legais, índices 
e ementários de legislação ou jurisprudência são ins-
trumentos da documentação jurídica, o que, por si só, 
faculta ao bibliotecário o conhecimento dos mecanis-
mos legais do País. 
II. Na seleção de acervo o preço não deve ser consi-
derado como um critério relevante, haja vista que a 
informação não tem preço.   
III. Dentre as técnicas de vocabulário controlado, o 
controle de sinonímia, homonímia e quase-sinonímia 
preconiza que se adote a forma substantiva, masculi-
na e singular dos termos. 
  
A alternativa CORRETA é: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 
C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) Nenhuma alternativa é correta. 
 
22) Analise as assertivas abaixo. 
  
I. A complexidade do desenvolvimento próprio de um 
sistema automizado de serviço bibliotecário e o tempo 
gasto acarretam um custo elevado e geralmente não 
compensa financeiramente. 
II. Zope plone, wikipece e wordpress são alguns dos 
principais sistemas de informação automatizados. 
III. Arquivos de extensão pdf, exe e dll são alguns dos 
principais suportes para que documentos digitalizados 
sejam visualizados pelo usuário final.  
  
A alternativa CORRETA é: 
  
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
23) Analise as assertivas abaixo. 
  
I. Diagnóstico organizacional é um processo sistema-
tizado, com tempo e espaço definidos, de avaliação 
de serviços em organizações. 
II. Bibliotecas setorizadas devem ater seu foco no 
planejamento operacional. 
III. O organograma linear de responsabilidade consi-
dera a estrutura informal  da biblioteca, visto levar em 
conta as relações e os tipos de autoridade que devem 
existir quando mais de um responsável contribui para 
a execução de um.  
  
 
 

A alternativa CORRETA é: 
  
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
24) Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Resumos indicativos descrevem sobre que tipo de 
assunto trata o documento; 
B) Resumos informativos procuram sintetizar a subs-
tância do documento; 
C) Resumo crítico tem como principal característica o 
uso de análise do conteúdo do documento; 
D) Os resumos indicativos, por possuírem natureza 
indicativa, são os mais indicados em áreas acadêmi-
cas, sendo os mais recomendados para a documen-
tação; 
E) O conhecimento do assunto, a experiência e a ca-
pacidade e compreensão de leitura são fatores que 
influenciam na qualidade da indexação. 
  
25) Associe os tipos de relação com suas definições: 
 
I. Relação associativa. 
II. Relação de coordenação. 
III. Relação lógica. 
IV. Relação ontológica. 
V. Relação partitiva. 
VI. Relação sequencial. 
  
A. Relação que pode ser observada nos objetos indi-
viduais e estabelecida no plano conceitual por meio 
de um processo de abstração. 
B. Relação não-hierárquica entre conceitos e classes. 
C. Relação hierárquica baseada em uma identidade 
parcial da intenção dos conceitos genéricos, específi-
cos e coordenados. 
D. Relação entre conceitos e classes que são subor-
dinados a um mesmo conceito ou classe. 
E. Relação ontológica de dependência entre dois con-
ceitos concernentes a objetos com proximidade tem-
poral ou espacial. 
F. Relação que se dá por abstração e baseia-se na 
similaridade das características entre conceitos. 
  
A única associação CORRETA é: 
 
A) I-B; II-D; III-F; IV- E; V-C; VI- A; 
B) I-B; II-C; III-F; IV- A; V-D; VI- E; 
C) I-B; II-D; III-F; IV-A; V-C; VI-E; 
D) I-D; II-F; III-B; IV- E; V-C; VI- A; 
E) I-D; II-C; III-B; IV- E; V-F; VI- A. 
  
26) Assinale a única alternativa CORRETA sobre IN-
DEXAÇÃO e RESUMO: 
 
A) A linguagem documentária pode ser formulada de 
modo aleatório; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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B) Em indexação, os conceitos são representados por 
símbolos os quais substituem os assuntos; 
C) A paráfrase é bastante útil ao fazer um resumo, 
uma vez que realiza a tradução: da linguagem natural 
para a linguagem técnica; 
D) O resumo crítico indica ou descreve sobre o que 
trata o documento; 
E) Para a indexação pré-coordenada, é difícil repre-
sentar a multimensionalidade das relações entre os 
termos.  
  
27) Em geral, são etapas da indexação, EXCETO: 
 
A) O conhecimento prévio do documento; 
B) A determinação do tema principal do documento;  
C) A avaliação da qualidade do conteúdo do docu-
mento; 
D) A verificação da pertinência da descrição; 
E) A formalização da descrição quando o sistema 
prevê regras especiais de apresentação ou de escri-
ta.  
 
28) Sobre ESTUDOS DE USUÁRIOS, assinale a úni-
ca alternativa INCORRETA: 
 
A) São objetivos dos estudos de usuários: coletar da-
dos para criar e/ou avaliar produtos e serviços infor-
macionais e entender melhor o fluxo da transferência 
da informação; 
B) Questionários são utilizados para estudos quantita-
tivos, já as entrevistas para os qualitativos; 
C) Dentre a entrevista, o questionário e a observação, 
a entrevista é o método mais utilizado e permite a 
captação de reações e sentimentos do entrevistado; 
D) Na abordagem alternativa, o usuário é o elemento 
central dos sistemas de informação; 
E) Na coleta de dados da análise do conteúdo, a fase 
inicial é quantitativa.  
  
29) Sobre ESTUDOS DE USUÁRIOS, analise as as-
sertivas abaixo: 
 
I. Conhecer as necessidades de informação dos usu-
ários significa conhecer fatos da sua vida cotidiana e, 
também, entender o verdadeiro significado que a in-
formação tem para esses indivíduos. 
II. O conhecimento das necessidades de informação 
permite compreender porque as pessoas se envol-
vem num processo de busca da informação. 
III. O termo usabilidade substituiu o termo user frien-
dly que tinha conotações objetivas.  
IV. Um usuário da informação ou grupo de usuários 
pode ser definido como aquele indivíduo ou coletivo 
que, necessitando de informação, utiliza-a. 
  
Assinale a única alternativa CORRETA: 
 
A) Todas estão corretas; 
B) Apenas I e II estão corretas; 
C) Apenas I, II e III estão corretas; 
D) Apenas I, II e IV estão corretas; 

E) Apenas I, III e IV estão corretas. 
 
30) A referência pode aparecer, EXCETO: 
 
A) No rodapé; 
B) No cabeçalho; 
C) No fim do texto ou do capítulo; 
D) Em lista de referência; 
E) Tecedendo resumos, resenhas e recensões. 
 
31) De acordo com a ABNT NBR 6023, analise as 
assertivas abaixo: 
  
I. O(s) nome(s) do(s) autor(es) de várias obras refe-
renciadas sucessivamente, na mesma página, pode
(m) ser substituído(s), nas referências seguintes à 
primeira, por um traço sublinear (equivalente a seis 
espaços) e ponto. 
 II. No caso de tradução feita com base em outra tra-
dução, não se indica, além da língua do texto traduzi-
do, a do texto original. 
III. Não é recomendada a inclusão de notas com in-
formações complementares, ao final da referência, 
sem destaque tipográfico. 
IV. Quando o documento for publicado em mais de 
uma unidade física, ou seja, mais de um volume, indi-
ca-se a quantidade de volumes, seguida da abreviatu-
ra v. 
  
Assinale a alternativa CORRETA: 
  
A) Apenas II, III e IV estão corretas; 
B) Apenas I, III, e IV estão corretas; 
C) Apenas I, II e IV estão corretas; 
D) Apenas I e IV estão corretas; 
E) Apenas I e II estão corretas. 
  
32) De acordo com a ABNT NBR 6023, assinale a 
única alternativa INCORRETA: 
 
A) A monografia é um item não seriado, isto é, item 
completo, constituído de uma só parte, ou que se pre-
tende completar em um número preestabelecido de 
partes separadas; 
B) A referência é constituída de elementos essenciais 
e, quando necessário, acrescida de elementos com-
plementares; 
C) Os títulos dos periódicos podem ser abreviados; 
D) Em: “GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no 
Brasil. Niterói: EdUFF, 1998”, não existem elementos 
complementares; 
E) No caso de obra consultada online são também 
essenciais as informações sobre o endereço eletrôni-
co, apresentada entre os sinais <>, precedido da ex-
pressão Disponível em: e a data de acesso ao docu-
mento, precedida da expressão Acesso em:, obrigato-
riamente acrescida dos dados referentes a hora, mi-
nutos e segundos. 
  
33) Assinale a única alternativa CORRETA: 
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A) De acordo com a ABNT NBR 6029, as identifica-
ções das ilustrações, qualquer que seja seu tipo, de-
vem aparecer na parte superior precedida da palavra 
designativa, seguida do seu número de ordem de  
ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do res-
pectivo título e/ou legenda explicativa e da fonte; 
B) De acordo com a ABNT NBR 6024, o indicativo de 
seção é alinhado na margem esquerda, precedendo o 
título, dele separado por um espaço; 
C) De acordo com a ABNT NBR 6029, os elementos 
do verso da folha de rosto devem ser impressos na 
seguinte ordem: a) direito autoral; b) título original; c) 
direito de reprodução do livro, folheto ou parte deles; 
d) outros suportes disponíveis; dados internacionais 
da catalogação-na-publicação (CIP); 
D) A ABNT NBR 6029 tem o objetivo de estabelecer 
um sistema de numeração progressiva das seções de 
documentos escritos, de modo a expor numa sequên-
cia lógica o inter-relacionamento da matéria e a per-
mitir sua localização; 
E) De acordo com a ABNT NBR 6024, é facultativo 
ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o indi-
cativo de seção ou de seu título.  
 
34) Sobre CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL 
(CDU), marque alternativa INCORRETA: 
  
A) O bibliotecário Melvil Dewey, em 1876, popularizou 
a notação decimal utilizada pela primeira vez pelo 
físico André Marie Ampère que a utilizou com a finali-
dade de expressar conceitos de classificação docu-
mentária; 
B) Paul Otlet, advogado belga, tomou conhecimento 
da Classificação Decimal de Dewey e obteve autori-
zação de Melvil Dewey para sua tradução para o fran-
cês; 
C) Até 31/12/1991, a FID - Federação Internacional 
de Informação e Documentação foi o centro adminis-
trativo e controlador da CDU; 
D) No Brasil, em 1901, o engenheiro Vitor da Silva 
Freire publicou um folheto explicativo, sob o nº 54 da 
série de publicações do então Institute International 
Bibliographie (IIB), divulgando as vantagens do Siste-
ma de Classificação de Bruxelas; 
E) No Brasil, em 1999, o Instituto Brasileiro de Infor-
mação em Ciência e Tecnologia (IBICT) publicou as 
tabelas sistemáticas – Parte 1 da Edição-padrão In-
ternacional em Língua Portuguesa.  
 
35) Assinale a alternativa CORRETA sobre a CDU: 
 
A) O sinal + (adição) serve para adicionar números da 
tabela; 
B) Os dois pontos duplos: subdividem com maiores 
detalhes um número da tabela principal; 
C) Os dois pontos: são empregados quando se pre-
tende indicar a desnecessidade da inversão dos ele-
mentos do composto; 
D) O subagrupamento é representado pela barra incli-
nada; 
E) O símbolo aspas “...” indica ‘ver também’.  

36) De acordo com o CÓDIGO DE ÉTICA DO PRO-
FISSIONAL BIBLIOTECÁRIO, escolha a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) O bibliotecário deve, em relação aos usuários,  
ater-se ao que lhe compete na orientação técnica da 
pesquisa e na normalização do trabalho intelectual; 
B) O bibliotecário deve, em relação aos cole-
gas, evitar comentários desabonadores sobre a admi-
nistração de colegas que vier a substituir; 
C) O bibliotecário deve, com relação à classe, ser leal 
e solidário, com conivência com erros que venham a 
infringir a ética e as disposições legais que regem o 
exercício da profissão; 
D) O bibliotecário deve interessar-se pelo bem públi-
co e, com tal finalidade, contribuir com seus conheci-
mentos, capacidade e experiência para melhor servir 
à coletividade; 
E) Cumpre ao profissional de Biblioteconomia manter-
se atualizado sobre a legislação que rege o exercício 
profissional da Biblioteconomia, cumprindo-a correta-
mente e colaborando para seu aperfeiçoamento.  
 
37) Assinale a alternativa INCORRETA. Não se per-
mite ao profissional de Biblioteconomia: 
 
A) Assinar documentos que comprometam a dignida-
de da Classe; 
B) Deixar de comunicar aos órgãos competentes as 
infrações legais e éticas que forem de seu conheci-
mento; 
C) Fazer comentários difamatórios sobre a profissão 
e suas entidades; 
D) Violar o sigilo profissional;  
E) No desempenho de cargo, função, ou emprego, 
dignificá-lo moral e profissionalmente.  
 
38) De acordo com o CÓDIGO DE ÉTICA DO PRO-
FISSIONAL BIBLIOTECÁRIO, as transgressões co-
metidas pelo profissional bibliotecário são penaliza-
das através de, EXCETO: 
 
A) Advertência confidencial, em aviso reservado; 
B) Censura confidencial, em aviso reservado; 
C) Suspensão de registro profissional por prazo de 
até 1 (um) ano; 
D) Suspensão de registro profissional por prazo de 
até 2 (dois) anos; 
E) Cassação do registro profissional “ad referendum” 
do Conselho Federal. 
 
39) Assinale a única alternativa CORRETA: 
 
A) Bibliografia retrospectiva é aquela que apenas de-
monstra a referência da documentação; 
B) Bibliografia analítica é aquela que apresenta a re-
ferência e anotações do conteúdo dos textos; 
C) As bibliografias, mesmo quando de bibliografias, 
são fontes secundárias, referindo-se, neste caso, de 
fontes primárias e também secundárias, neste caso, 
outra bibliografia; 
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D) Pode-se definir a bibliografia sinalética como sen-
do a qual visa a localização de publicações anteriores 
sobre determinado assunto; 
E) Os dicionários são fontes primárias por referencia-
rem termos e palavras, bem como os definirem, infor-
mando sobre sua grafia e pronúncia. 
 
40) Assinale a única alternativa INCORRETA: 
 
A) No portal periódico Capes, estão presentes perió-
dicos correntes nacionais, oferecendo acesso aos 
textos completos de trabalhos científicos nacionais e 
internacionais; 
B) A BDJUR, Biblioteca Digital Jurídica, faz parte do 
Programa de Modernização do Sistema Judiciário, 
tratando-se de um consórcio de bibliotecas; 
C) O Ementário Jurídico de determinado órgão consti-
tui-se no conjunto das manifestações jurídicas produ-
zidas pelo mesmo, aprovado pela autoridade com-
pentente, e classificado por assunto, disposto numa 
lista tipo dicionário e enquadradas nesta lista de acor-
do com o assunto/matéria que abordam, com as res-
pectivas ementas; 
D) Diretórios e ementários são fontes de informação 
terciárias; 
E) Os diários oficiais da União não apenas publicam 
leis, como também atos de interesse dos servidores 
da Administração Pública Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




