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Cargo: Bibliotecário 
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o texto abaixo e responda o que se pede.  
 

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não 
ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do 
ano, quando o impacto da crise financeira internacional sobre a 
economia brasileira determinou a reordenação dos principais 
condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a 
condução da política econômica preservasse a estabilidade 
econômica e as condições necessárias ao processo de 
crescimento sustentado.  
(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, 
com adaptações)  
 
01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa 
corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:  
a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações 

significativas institucionais que, no paralelismo entre 
políticas cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo 
da promoção de contas públicas refere-se ao desempenho 
do governo.  

b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações 
institucionais significativas, paralelamente à continuidade do 
esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das 
contas públicas, no que se refere à política cambial e 
monetária.  

c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais 
relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à 
política monetária, de forma paralela à continuação no 
empenho governamental na realização de efetivo ajuste de 
contas públicas.  

d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações 
institucionais significativas, no que se refere às políticas 
cambial e monetária, paralelamente à continuidade do 
empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das 
contas públicas.  

 
02. A palavra ratificou,em “A evolução dos fundamentos ao 
longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:  
a) Confirmou  
b) Corrigiu  
c) Alterou  
d) Reuniu  
 
03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, 
porém de significados diferentes. Palavras como retificar e 
ratificar são conhecidas pelo nome de:  
a) Sinônimos  
b) Homônimos homógrafos  
c) Parônimos  
d) Homônimos homófonos  
 
04. Por crescimento sustentado entende-se:  
a) O aumento da população  
b) A deflagração da crise financeira  
c) O aumento da capacidade produtiva  
d) A condução da política econômica  
 
05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.  
a) No entanto, a piora acentuada das cenários econômico e 

político internos desde a última análise – com o surgimento 
de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de 
crescimento do PIB em 2001.  

b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% 
do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao 
mesmo período, do ano passado.  

c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao 
longo do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a 
economia brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo 
período do ano passado.  

d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com 
o crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa 
anterior de 4,20%.  

 
(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central 
do Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)  
 
06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a 
mesma classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um 
grupo de trabalho...”:  
a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”  
b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”  
c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”  
d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”  
 
07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um 
grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:  
a) Dos substantivos  
b) Dos adjetivos  
c) Dos advérbios  
d) Dos verbos  
 
08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, 
sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou 
modificação no seu significado, por:  
a) Um grupo trabalhador  
b) Um trabalho de grupo  
c) Um trabalho grupal  
d) Um grupo de trabalhadores  
 
09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do 
ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no 
Presente do Indicativo, teremos:  
a) Não ratifica  
b) Não ratifique  
c) Não ratificando  
d) Não se ratifique  
 
10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:  
a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.  
b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.  
c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.  
d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.  
 
11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é 
acentuada graficamente:  
a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens  
b) Traiu, legua, assim, tenis  
c) Flores, ruim, sozinho, voo  
d) Orquídea, grau, açucar virus  
 
12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome 
pessoal oblíquo.  
a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.  
b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem 

expressão”.  
c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.  
d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.  
 
13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma 
mais adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e 
correção.  
a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.  
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b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.  

c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedistas.  

d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. 
Uma delas homenageia os para-quedistas.  

 
Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:  
 

“O tumulto começou quando os manifestantes 
jogaram bombas na direção do portão principal. Os policiais 
tentaram conter a multidão e foi preciso agir com energia. 
Quando explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão 
Padilha pediu reforço, porém a situação já estava fora de 
controle”.  

(Caros Amigos, junho / 2006)  
 
14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras 
grifadas são, respectivamente:  
a) As – la – a – lo  
b) Nas – la – ela – o  
c) Nas – ela – a – lo  
d) As – ela – ela – o  
 
15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, 
fazendo a necessária concordância com o sujeito.  
I) Eu a __________ desagradável. (supor – pretérito perfeito do 
indicativo)  
II) Outro tanto não __________ as pessoas presentes. (dizer – 
pretérito perfeito do indicativo)  
III) Vós o __________. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)  
IV) Do lado direito __________ bancos. (haver – pretérito 
imperfeito do indicativo)  
A sequência correta é:  
a) Supus, disseram, pedireis, havia  
b) Supunha, diziam, pedis, haviam  
c) Supus, diriam, pediste, haveria  
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam  
 
16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-
se corretamente grafadas:  
a) Altesa, obsessão, cidra, seara  
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje  
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará  
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. O portal desenvolvido pela Comissão Nacional de Energia 
Nuclear que busca facilitar a identificação e consulta a 
periódicos eletrônicos é chamado de: 
a) BIREME 
b) LIVRE 
c) SCIELO 
d) ALEPH 
 
18. O processo de deterioração de filmes antigos relacionado a 
condições de armazenamento e que pode provocar desde o 
encolhimento até a total destruição do filme é conhecido como 
a: 
a) “Síndrome do Vinho” 
b) “Síndrome do Shampoo” 
c) “Síndrome de Freud” 
d) “Síndrome do Vinagre” 
 
19. A norma da ABNT usada para elaboração de Referências 
Bibliográficas é a NBR: 
a) 6027 
b) 6023 
 

c) 10520 
d) 12225 
 
20. No Brasil, o Dia do Bibliotecário é comemorado no dia: 
a) 12 de Abril 
b) 12 de Maio 
c) 12 de Agosto 
d) 12 de Março 
 
21. O Sistema de Classificação Decimal foi criado pelo 
bibliotecário: 
a) Larry Page 
b) Melvil Dewey 
c) Godfrey Milford 
d) Henry Ford 
 
22. O bibliotecário indiano Shiyali Ranganathan foi 
responsável: 
a) Pelas cinco leis da Biblioteconomia 
b) Pela criação da Tabelha PHA 
c) Pela disseminação do termo GED 
d) Pela criação do AACR2 
 
23. A Tabela de Cutter indica: 
a) Assunto de uma obra 
b) Editora de um periódico 
c) Autoria de uma obra literária 
d) Número de páginas de um livro 
 
24. A Tabela Cutter usa para notação: 
a) Aspas e Parênteses 
b) Letras e Números 
c) Hífens e Asteriscos 
d) Acentos e Letras 
 
25. A maior biblioteca particular do Brasil pertenceu em vida à: 
a) Tancredo Neves 
b) Machado de Assis 
c) Moacir Franco 
d) José Mindlin 
 
26. José Mindlin foi o maior: 
a) Bibliotecário brasileiro 
b) Colecionador de bíblias sagradas do País 
c) Bibliófilo do Brasil 
d) Advogado do Recife 
 
27. O Número Internacional Normalizado para as Publicações 
Seriadas que é aceito internacionalmente é conhecido pela 
sigla: 
a) COPEVE 
b) ISSN 
c) ISBN 
d) COMUT 
 
28. O ISBN permite: 
a) Desdobrar capítulos de um periódico científico 
b) Atribuir uma autoria em capítulos de periódicos 
c) Localizar um livro na estante 
d) Individualizar qualquer título de livro, seja em qual idioma for, 

em qualquer que seja seu local de impressão 
 
29. No Brasil, o Centro Nacional da rede responsável pelo 
ISSN é: 
a) O IBICT 
b) A UNESCO 
c) A ABL 
d) A UOL 
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30. Em uma biblioteca, o catálogo topográfico indica: 
a) As decisões de catalogação da equipe 
b) O registro patrimonial 
c) A localização da obra no acervo 
d) Nomes de pessoas ou entidades 
 
31. A CDD organiza o conhecimento em dez classes principais, 
na qual a categoria 400 representa: 
a) Ciências Humanas 
b) Línguas 
c) Ciências Sociais 
d) Religião 
 
32. A empresa que detém a marca registrada e os direitos 
autorais relativos ao Sistema Decimal de Dewey é o(a): 
a) Google 
b) OCLC 
c) EBSCO 
d) AMBEV 
 
33. Sob o ponto de vista da preservação de acervos 
bibliográficos, o acondicionamento faz parte dos procedimentos 
de: 
a) Higienização 
b) Lacração 
c) Conservação 
d) Umidificação 
 
34. O AACR2 tem como objetivo: 
a) Atribuir assuntos aos livros de uma biblioteca 
b) Facilitar o intercâmbio internacional da informação 

bibliográfica por meio da forma escrita convencional ou por 
meio eletrônico 

c) Gerar relatórios de empréstimos e devoluções em um centro 
de informação 

d) Organizar a rotina de atividades de uma biblioteca 
 
35. A tabela auxiliar da CDD que incorpora idéias 
genericamente associadas ao conceito de forma é também 
conhecida por: 
a) Subdivisão Padrão 
b) Subdivisão Hierárquica 
c) Subdivisão Decimal 
d) Subdivisão Política 
 
36. O Editor, segundo o AACR2, é aquele que: 
a) Copia um texto 
b) Prepara para publicação um item que não seja de sua 

autoria 
c) Traduz um texto estrangeiro para ser publicado em seu País 
d) Organiza eventos literários 
 
37. Segundo o AACR2, o Distribuidor é o: 
a) Responsável pela venda de obras literárias para instituições 

de ensino superior 
b) Responsável por organizar workshops com grandes nomes 

da literatura brasileira 
c) Responsável pela avaliação in loco de uma instituição de 

ensino superior 
d) Agente ou agência que detém os direitos de comercialização 

de um item, com ou sem exclusividade 
 
38. O PHL (Personal Home Library)  é um(a): 
a) Programa utilizado para segurança de centros de informação 
b) Uma aplicação web especialmente desenvolvida para 

administração de coleções e serviços de bibliotecas e 
centros de informações 

c) Banco de dados com informações pessoais de clientes de 
uma empresa 

d) Editor de imagens panorâmicas 

39. Na organização de uma tese, dissertação ou trabalhos 
acadêmicos, os elementos textuais são: 
a) Glossário – Apêndice – Anexo 
b) Folha de Rosto – Errata – Dedicatória 
c) Folha de Aprovação – Sumário – Epígrafe 
d) Introdução – Desenvolvimento – Conclusão 
 
40. O tipo de resumo bem curto, elaborado apenas pelo autor 
da obra e por seus editores, onde indicam-se o tema ou 
assunto da obra e suas partes principais é conhecido por: 
a) Resumo Crítico. 
b) Resenha. 
c) Sinopse. 
d) Resumo Descritivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




