
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Língua Portuguesa  

 
TEXTO 1 
 

Variação e mudança 
 

      A maioria absoluta dos brasileiros alfabetizados ou 
letrados tem uma ideia completamente equivocada do que 
seja uma língua. Para eles, língua é a que a escola ensina, 
ou o que está nos manuais do tipo "não erre mais". O resto 
é erro. Todos consideram que as variantes são erros. 

Ocorre que o que a escola ensina também é mais 
ou menos variado. E depende muito também do 
desempenho linguístico dos professores. Como eles são 
membros da sociedade, são afetados pelas mudanças que 
a língua sofre com o correr do tempo, de forma que seu 
"português" é, de alguma forma, o português de seu tempo. 
O que não é necessariamente ruim. 

Isto quer dizer que o português que os professores 
falam e mesmo o que escrevem não é necessariamente o 
português dos livros adotados nas escolas. O que vale para 
professores de português vale também para os das outras 
disciplinas, claro. E vale também para os jornalistas e para 
as personalidades que eles entrevistam, tenham elas a 
formação que tiverem (em geral, são especialistas em 
alguma coisa, sempre especialistas). É só ouvir os debates 
ou os programas de entrevistas para verificar isso. 

Dou dois exemplos banais. Duvido que haja 10% 
de professores ou falantes letrados que profiram o dito 
futuro (“aplicarei minha poupança em ações da empresa 
X”). Todos dizem “vou aplicar”. Outro exemplo? Quase 
ninguém diz “nós”. Diz-se “a gente”. Ou não é? Quem não 
fala assim que atire a primeira pedra. Não vou dizer que 
todos falam sempre assim porque sei que uma língua 
sempre apresenta variação.  

Alguns entrevistados, ou jornalistas, dirão, talvez, 
de vez em quando, no meio da conversa, “falaremos disso 
na próxima entrevista”, claro, sendo mais formais. Em 
compensação, alguns também dirão “vamo falá disso na 
próxima veiz”, sendo bem mais informais. E ninguém nota 
que falou errado durante a entrevista. Por quê? Porque 
ninguém fala errado mesmo! Isso não é erro. Esse é o 
português falado culto do Brasil hoje. É um fato. Só isso. 

O que muita gente não entende – ou não quer 
entender, porque significaria perder uma boa teta! –  é que 
a variação tem tudo a ver com a mudança. Todos acham 
normal que aquila tenha derivado para águia, que asinus 
tenha derivado para asno, mas acham ridículas formas 
como fosfro (para fósforo), xicra e chacra (para xícara e 
chácara), embora a regra antiga que explica a mudança, e 
a atual que explica a variação sejam a rigor a mesma (os 
falantes seguem regras, não erram!!!). Sem contar que 
dizem, numa boa, sem se dar conta do que fazem, xicrinha 
e chacrinha. Quá! Variação tem tudo a ver com mudança. 
Mas, se entendêssemos isso, muita gente perderia uma 
grana preta!! 

Pode até ser que o preconceito racial diminua com 
o tempo ou que venha a se manifestar de forma diferente, 
menos agressiva, mais "cordial" (como sugere o caderno 
especial da Folha de 23/11/2008). Mas o preconceito 
linguístico está mais firme do que nunca (mais ou menos 
sutil): Fernando de Barros e Silva escreveu na Folha 
(24/11/2008) que o "pobrema" é mais embaixo. Por que 
uma forma linguística popular representa um problema mais 
embaixo? É lá embaixo que está o povo? E o colunista diz 
isso logo em uma época em que ficou claro que o problema 
é bem mais em cima!! 

A FSP, aliás, é useira e vezeira em referir-se a 
autoridades menos letradas como "otoridade" e a políticos 
nordestinos como aqueles que exercem o "pudê". Não se 
dá conta do que há nisso de preconceito? E de burrice? 
 

Sírio Possenti. Texto disponível em: 
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI3355716-EI8425,00-

Variacao+e+mudanca.html. Acesso em 24/12/2011. Adaptado. 

01. Com o Texto 1, seu autor pretendeu defender 
principalmente a ideia de que: 

A) “talvez o preconceito racial diminua com o 
tempo ou se manifeste de forma mais cordial.” 

B) “o português que os professores falam e 
escrevem não é o mesmo dos livros.” 

C) “todos acham normal que aquila tenha derivado 
para águia e que asinus tenha derivado para 
asno.” 

D) “uma língua sempre apresenta variação, e 
variação tem tudo a ver com mudança.” 

E) “os brasileiros têm uma ideia completamente 
equivocada do que seja uma língua.” 

02. Podem-se reconhecer, para o Texto 1, todas as 
finalidades abaixo, EXCETO a de: 

A) emocionar o leitor por meio da linguagem. 
B) criticar o posicionamento de um certo jornal. 
C) ensinar ao leitor alguns fenômenos linguísticos. 
D) expor as ideias do autor acerca de tema atual. 
E) marcar a posição do autor sobre um consenso. 

03. Analise as proposições a seguir, acerca de aspectos 
da textualidade presentes no Texto 1.  

1) O autor finaliza o primeiro parágrafo com uma 
generalização, à qual ele se opõe nos parágrafos 
seguintes. 

2) No quinto parágrafo, o autor explicita sua posição 
a favor da visão de que todos os brasileiros falam 
errado, uma vez ou outra.  

3) O fenômeno da intertextualidade pode ser 
exemplificado com o enunciado final do trecho: 
“Outro exemplo? Quase ninguém diz “nós”. Diz-
se “a gente”. Ou não é? Quem não fala assim 
que atire a primeira pedra.”.  

4) O trecho: “Esse é o português falado culto do 
Brasil hoje.”, apresenta elementos cuja função é 
a de localizá-lo espacial e temporalmente. 

 

Estão corretas: 
 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 3 e 4, apenas. 

04. Mais especificamente no segundo parágrafo do texto, 
o autor faz referência:  

A) à importância da escola como elemento 
unificador das línguas. 

B) ao fraco desempenho linguístico que têm os 
professores de português. 

C) ao caráter sociocultural que, de modo geral, as 
línguas apresentam. 

D) ao fato de a classe dos professores ser a mais 
afetada pelas mudanças linguísticas. 

E) ao "português" anacrônico que falam os 
professores, nas escolas. 



05. “Pode até ser que o preconceito racial diminua com o 
tempo ou que venha a se manifestar de forma 
diferente, menos agressiva, (...). Mas o preconceito 
linguístico está mais firme do que nunca”. Analisando 
as relações semânticas que se evidenciam nesse 
trecho, é correto afirmar que elas estão mantidas em:  

A) Pode acontecer de o preconceito racial diminuir 
com o tempo ou vir a se manifestar de forma 
diferente, menos agressiva, (...), já que o 
preconceito linguístico está mais firme do que 
nunca. 

B) Embora seja possível que o preconceito racial 
diminua com o tempo ou venha a se manifestar 
de forma diferente, menos agressiva, (...), o 
preconceito linguístico está mais firme do que 
nunca. 

C) O preconceito racial pode diminuir com o tempo 
ou vir a se manifestar de forma diferente, 
menos agressiva, (...), contanto que o 
preconceito linguístico esteja mais firme do que 
nunca. 

D) O preconceito racial pode diminuir com o 
tempo, ou vir a se manifestar de forma tão 
diferente, tão menos agressiva, (...) que o 
preconceito linguístico estará mais firme do que 
nunca. 

E) Uma vez que é possível que o preconceito 
racial diminua com o tempo ou que venha a se 
manifestar de forma diferente, menos 
agressiva, (...), o preconceito linguístico está 
mais firme do que nunca. 

06. Segundo o autor do Texto 1, “Quase ninguém diz 
“nós”. Diz-se “a gente”.” No que se refere às regras da 
concordância para essas duas formas, analise os 
enunciados a seguir. 

1) Nós pretendemos se mudar assim que nosso 
apartamento ficar pronto.  

2) A gente realmente gosta de almoçar junto todo 
dia. 

3) É certo que se nos propusermos a fazer  
qualquer coisa, faremos.  

4) Só é possível a gente nos encontrar a semana 
que vem.  
 

    Estão corretos: 
 

A) 2 e 3, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4.  

07. “A FSP, aliás, é useira e vezeira em referir-se a 
autoridades menos letradas como "otoridade" e a 
políticos nordestinos como aqueles que exercem o 
‘pudê’”. Com a expressão destacada, o autor 
pretendeu dizer que a FSP se refere a autoridades 
menos letradas como "otoridade" e a políticos 
nordestinos como aqueles que exercem o ‘pudê’: 

A) com muito sarcasmo. 
B) sem nenhum respeito. 
C) com bastante frequência. 
D) de maneira pouco cordial. 
E) sem fundamento em dados reais. 

08. O autor inicia seu texto afirmando que a maioria dos 
brasileiros “tem uma ideia completamente equivocada 
do que seja uma língua”. O termo destacado aparece 
sem acento gráfico em obediência ao que determina o 
último Acordo Ortográfico, segundo o qual não devem 
mais ser grafadas com acento as palavras destacadas 
abaixo, EXCETO: 

A) União Europeia. 
B) boias salva-vidas. 
C) assembleia solene. 
D) joias importadas. 
E) herois famosos. 

 
TEXTO 2 

 
(Disponível em: 

http://variacoeslinguisticas.blogspot.com/2011/01/um-pouco-sobre-
o-que-os-linguistas.html. Acesso em 06/01/12.) 

09. Com base no Texto 2 e em relação à nossa língua, é 
correto afirmar que “a língua da gente” é a língua que: 

A) é autorizada pelos manuais e gramáticas da 
língua portuguesa. 

B) usamos em nosso dia a dia, para nos 
comunicar com as pessoas.  

C) aprendemos exclusivamente na escola, nas 
aulas de língua portuguesa.  

D) está prescrita pelas regras do bem falar e do 
bem escrever. 

E) não tem regras e é falada apenas pelos jovens, 
na comunicação entre eles.  

10. Está implícita, no Texto 2, uma crítica: 

A) à adoção de palavras estrangeiras por falantes 
do português.  

B) ao excesso de estudos que é imposto pelas 
escolas às crianças.  

C) à precariedade do ensino, atualmente, em 
nossa sociedade. 

D) à artificialidade da linguagem empregada nos 
livros didáticos. 

E) ao baixo nível de leitura que se vê, hoje, no 
sistema escolar brasileiro. 

 
 
 

Ema vê a  
mesa da sala 
de estar. 

MAMÃE, O QUE É 
SALA DE ESTAR? 

    É LIVING 

 AH, 
BOM! 

AFINAL, POR QUE ELES 
NÃO ESCREVEM ESSES 
LIVROS NA LÍNGUA DA 
GENTE? 



História e Geografia de Igarassu 

11. Observando através de uma perspectiva histórica as 
características econômicas do Município de Igarassu, 
percebemos que até os anos 1960, este município 
possuía o perfil de uma típica cidade da Zona da Mata 
pernambucana (um pequeno núcleo urbano e uma 
zona rural centrada no cultivo da cana-de-açúcar e do 
coco-da-baía). Que órgão possibilitou a instalação de 
indústrias de grande porte na cidade?  

A) SUDAM. 
B) SUDENE. 
C) FETAPE. 
D) IAPI. 
E) CONTAG. 

12. Acerca de algumas igrejas do período colonial do 
Município de Igarassu, assinale a alternativa correta. 

A) A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos, localizada nas ruínas do sítio 
histórico de Igarassu, foi construída com o intuito 
de cultuar os santos negros da Igreja Católica. 

B) A Igreja e o Convento de Santo Antônio foram 
construídos pelos holandeses como forma de 
culto ao santo de devoção. 

C) A Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, 
construída em meados do século XVI, foi sede 
dos autos da Inquisição, em Igarassu.   

D) A Igreja de São Cosme e Damião foi construída 
nesse período por determinação de Maurício de 
Nassau. Hoje, esta igreja é considerada a mais 
antiga do país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E) A Igreja do Sagrado Coração de Jesus foi 
construída pelos holandeses como forma de 
agradecimento pela vitória nas batalhas contra os 
colonos. 

13. O donatário _______, ao tomar posse de sua 
capitania, travou um combate com os índios _______. 
Após uma série de combates, finalmente os 
portugueses conseguiram repelir os índios para o 
interior. Atualmente, o Município de Igarassu é 
considerado o ______ núcleo de povoamento do país. 
 

As palavras que completam corretamente o trecho 
acima são, respectivamente: 

A) Duarte Coelho – tupinambás – terceiro. 
B) Joaquim Nabuco – caetés – primeiro. 
C) Euzébio de Queirós – tupi – segundo. 
D) Duarte Coelho – caetés – primeiro.  
E) Joaquim Nabuco – caetés – segundo. 

14. O Município de Igarassu, por estar situado na parte 
oriental do Estado de Pernambuco, numa faixa de 
baixas latitudes, e apresentar altitudes modestas, 
possui um clima que pode ser considerado como: 

A) quente e subúmido com chuvas de inverno. 
B) quente e  úmido com chuvas de outono-inverno. 
C) subquente e úmido com chuvas de inverno-

primavera. 
D) quente e úmido com evaporação anual superior à 

precipitação. 
E) quente e subúmido com verões chuvosos e  

primavera com estiagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Examine atentamente a imagem de satélite a seguir, onde se pode visualizar os municípios de Itapissuma e Igarassu. 

 

 

A foz desse importante rio que desemboca no Atlântico, indicada pela seta, é do tipo: 

A) estuário. 
B) delta interior. 
C) recife arenítico. 
D) banco coralígeno. 
E) laguna. 

 



Informática Básica  

16. Com relação aos aplicativos do Sistema Operacional 
Windows, correlacione a segunda coluna de acordo 
com a primeira. 

 

1) Windows Explorer (   ) É um tradicional editor 
de texto simples e 
rápido, mas sem muitos 
recursos. 

2) Painel de Controle (   ) Usa-se para acessar 
outros computadores 
pela rede. 

3) Notepad (   ) Colocam informação e 
diversão (tais como 
notícias, fotos, jogos e 
as fases da Lua) 
diretamente na área de 
trabalho. 

4) Conexão de área 
de trabalho remota 

(   ) Usa-se para criar 
pastas, copiar arquivos 
e excluir arquivos. 

5) Gadgets (   ) Usa-se para instalação 
de periféricos, 
personalização de 
mouse e teclado e 
criação de contas de 
usuários. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 5, 1, 2, 4, 3. 
B) 5, 1, 4, 2, 3. 
C) 4, 3, 2, 1, 5. 
D) 3, 4, 5, 2, 1. 
E) 3, 4, 5, 1, 2. 

17. Distribuição (ou “distros”) Linux é um sistema 
operacional incluindo o Kernel Linux e outros softwares 
de aplicação, formando um conjunto. Qual das 
alternativas abaixo representa uma distribuição Linux? 

A) Androide. 
B) Mac OS. 
C) Windows 7. 
D) Ubuntu. 
E) Blackberry OS. 

18. Em relação ao sistema Linux, analise as proposições a 
seguir. 

1) GNOME e KDE são exemplos de interfaces 
gráficas do Linux.  

2) O Linux é um software livre porque seu código-
fonte está disponível para qualquer usuário, e 
pode-se alterá-lo para adequá-lo a necessidades 
específicas, sem ter de pagar. 

3) No ambiente gráfico do Linux, pode-se editar um 
arquivo fazendo duplo-clique nele ou 
selecionando-o e pressionando Enter. Isso inicia 
o aplicativo padrão que lida com esse tipo de 
arquivo. 

4) Não é possível, dentro do gerenciador de 
arquivos do KDE (Konqueror), executar ações 
sobre os arquivos, tais como colar, copiar e 
recortar. 

 
 

Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4. 
E) 2 e 4. 

19. Com relação ao Microsoft Word do Sistema 
Operacional Windows, correlacione a segunda coluna 
de acordo com a primeira. 

1) WordArt (   ) Recurso usado para se 
inserir um texto em 
uma parte inferior de 
todas as páginas de um 
documento. 

2) Assistente de 
mala direta 

(   ) Estrutura de linhas, 
colunas e células, 
semelhante à do Excel, 
que organiza e alinha 
informações, permitindo 
formatar as linhas e o 
texto a ser preenchido. 

3) Rodapé (   ) Copia características 
da fonte do texto 
selecionado. 

4) Tabela (  ) Permite a criação de 
cartas-modelo para o 
envio de correspondên- 
-cia. Nesse processo, 
uma fonte de dados é 
um arquivo que contém 
os dados que variam 
em cada cópia de um 
documento mesclado. 

5) Ferramenta 
Pincel 

(   ) Produz letras 
estilizadas. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 4, 1, 2, 5. 
B) 3, 4, 5, 2, 1. 
C) 4, 3, 2, 1, 5. 
D) 4, 3, 5, 1, 2. 
E) 5, 4, 3, 2, 1. 

20. Com relação à equivalência de função dos aplicativos 
do Microsoft Office (Windows)  e do OpenOffice 
(Linux), correlacione a segunda coluna de acordo com 
a primeira. 

1) Word (   ) Calc 
2) Excel (   ) Impress 
3) Power Point (   ) Base 
4) Access (   ) Write 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 2, 3, 1, 4. 
B) 4, 3, 2, 1. 
C) 2, 3, 4, 1. 
D) 4, 3, 1, 2. 
E) 3, 4, 1, 2. 

 
 
 



21. Considere a planilha abaixo criada no Microsoft Excel. 

 
 

Se digitarmos a formula =A1+A2/B1*B2 na célula A3 e 
pressionarmos a tecla ENTER, o resultado mostrado é: 

A) 14 
B) 7 
C) 21 
D) 5,22 
E) 8 

22. Considerando os serviços da rede mundial (Internet), 
correlacione a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

1) Google 
Chrome 

(   ) Gerenciador de e-mail 

2) Outlook (   ) Browser 

3) Orkut (   ) Rede interna de alguma 
instituição ou empresa em 
que geralmente o acesso 
ao seu conteúdo é restrito. 

4) Skype (   ) Site de relacionamento 

5) Intranet (   ) Serviço oferecido na 
internet, permitindo 
comunicação de voz e 
vídeo entre os usuários do 
software. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 2, 1, 5, 4, 3. 
B) 1, 2, 5, 3, 4. 
C) 2, 1, 5, 3, 4. 
D) 1, 2, 5, 4, 3. 
E) 1, 2, 3, 4, 5. 

 
 
 
 
 

23. Considere o programa write do openoffice. Para criar 
cartas ou e-mails padronizados que serão enviados 
para uma grande quantidade de destinatários, deve-se 
utilizar o recurso de: 

A) Formatar – Estilos e formatação. 
B) Ferramentas – Personalizar. 
C) Formatar – Página. 
D) Inserir – Arquivo. 
E) Ferramentas – Assistente de mala direta. 

24. Com relação aos serviços encontrados na Internet, 
analise as proposições abaixo. 

1) Na configuração das ferramentas de correio 
eletrônico, tais como Mozilla Thunderbird ou 
Outlook, é indispensável informar os nomes dos 
servidores responsáveis pelo envio de e-mail com 
o protocolo SMTP e o nome do servidor  para  ler 
e-mail usando POP ou IMAP. 

2) O visualizador de páginas Internet Explorer e o 
Mozilla Firefox permitem um modo de navegação 
denominado de seguro, em que existe garantia 
de envio e recebimento de dados de forma 
criptografada. 

3) WWW.GOOGLE.COM.BR é o endereço IP da 
página de busca muito utilizada na Internet. 

4) Um blog é um site cuja estrutura permite a 
atualização rápida a partir de artigos, ou posts. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 2, 3 e 4, apenas. 
B) 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1 e 2, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A) 137 
B) 685 
C) 138 
D) 658 
E) 139 

 

 

Um recurso interessante do BrOffice.org Calc é o preenchimento automático de células. Considere a planilha abaixo, 
na qual foi selecionado o intervalo de células A1 até J1, e preenchido através do menu Editar – Preencher –Series. 
 

Assinale a opção que representa o resultado da fórmula =SOMA(A1;J1). 
 



 

Conhecimentos Específicos 

26. Segundo a Federação Internacional de Documentação 
(FID), “Documentação” se define como: 

A) o processo de reunir, classificar e difundir 
documentos em todos os campos da atividade 
humana.  

B) a ciência que estuda os aspectos do uso e da 
disseminação da informação através de serviços 
e produtos informacionais.  

C) a área que trata da análise, do planejamento, da 
implementação, da organização e da 
administração da informação em bibliotecas, 
bancos de dados, centros de documentação, 
sistemas de informação e sites, entre outros. 

D) um conjunto de princípios, conceitos e técnicas a 
serem observados na produção, organização, 
guarda, preservação e uso de documentos em 
arquivos. 

E) a expressão utilizada para descrever um sistema 
que reúne pessoas, máquinas e métodos 
organizados como instrumentos de coleta, 
processamento, transmissão e disseminação de 
informação para usuários. 

27. Analise as definições abaixo. 

1) É o resultado do processamento, manipulação e 
organização de dados que represente uma 
modificação no conhecimento de quem a recebe. 

2) É o conhecimento inscrito, gravado sob a forma 
escrita (impressa ou numérica), oral ou 
audiovisual. 

3) É o significado transmitido a um ser consciente 
por meio de uma mensagem inscrita em um 
suporte espaço-temporal impresso, sinal elétrico, 
onda sonora etc. 

 

A(s) definição(ões) que pode(m) acertadamente ser 
atribuída(s) a “informação” é(são): 

A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3.  

28. Assinale a alternativa que não é um componente do 
planejamento bibliotecário. 

A) Diagnóstico estratégico. 
B) Projeto executivo. 
C) Plano de trabalho. 
D) Avaliação de serviços. 
E) Gerenciamento eletrônico de documentos.  

29. O processo gerencial que considera os câmbios 
voluntários de valores para garantir a sobrevivência 
das organizações, reconhecido como uma combinação 
de técnicas que trabalham em benefício desse 
processo de troca eficiente e dos atores que nela 
interagem denomina-se: 

A) cultura organizacional. 
B) gestão da informação e do conhecimento.  
C) marketing.  
D) disseminação seletiva da informação. 
E) organização & métodos. 

30. “Brainstorm” é um termo aplicado à técnica: 

A) de prospecção de natureza quantitativa que 
envolve pessoas experientes em determinada 
temática visando a identificar tendências. 

B) exploratória que busca determinar situações 
possíveis para organizações e gerar cenários 
futuros alternativos. 

C) que visa à apresentação de conceitos, 
metodologias de trabalho e formulação da missão 
e/ou diretrizes de uma determinada organização. 

D) dirigida à geração de ideias com o objetivo de 
estimular respostas criativas em um grupo de 
pessoas.  

E) exploratória aplicada para determinação de 
tendências futuras, baseando-se no histórico das 
organizações. 

31. São finalidades da ação cultural em bibliotecas: 

1) oferecer condições para o desenvolvimento do 
processo criativo e da capacidade reflexiva 
autônoma dos indivíduos, visando à criação de 
conhecimento novo. 

2) dinamizar atividades de produção cultural e de 
desenvolvimento educacional das bibliotecas. 

3) prover ação educativa nas bibliotecas com vistas 
à transformação dos indivíduos em sujeitos da 
cultura, criadores de novos conhecimentos.  

4) capacitar indivíduos para a geração de renda 
através da ação cultural.  

5) desenvolver programas de leitura, de contação 
de histórias e de cinema na biblioteca. 

 

Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 1 e 3.  
D) 1, 4 e 5. 
E) 3. 

32. O Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) importante 
iniciativa política de fomento à leitura no Brasil. Sobre 
esse Programa, analise as proposições abaixo. 

1) Define-se como um conjunto de projetos, 
programas, atividades e eventos na área do livro, 
leitura, literatura e bibliotecas em 
desenvolvimento no país. 

2) Tem como prioridade fiscalizar e desenvolver 
projetos estruturais nas principais bibliotecas 
brasileiras. 

3) Tem como prioridade transformar a qualidade da 
capacidade leitora do Brasil. 

4) Tem como prioridade trazer a leitura para o dia a 
dia do brasileiro. 

5) Objetiva regular a atividade editorial, 
especialmente no âmbito do livro didático no 
Brasil. 

 

Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1 e 5 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 3 e 4.  
E) 1, 4 e 3. 



33. Sobre a CDD (Classificação Decimal de Dewey), é 
correto afirmar que: 

A) é um sistema de classificação documentária, 
criado no final do século XIX, com base na 
classificação decimal de John Dewey, razão pela 
qual toma seu nome. 

B) é um sistema que contém um elemento facetado 
ou analítico-sintético significativo, usado 
especialmente em bibliotecas especializadas. 

C) é um esquema internacional de classificação de 
documentos baseado na noção de que todo o 
conhecimento pode ser dividido em 10 classes 
principais, e estas podem ser infinitamente 
divididas numa hierarquia decimal. 

D) é hierárquica, em sua estrutura e em sua 
notação, o que significa que em cada nível há 
uma escala de conceitos, denominados ‘classes’, 
que são mutuamente excludentes, e que mantêm 
relação de coordenação uns com os outros.  

E) é um sistema de classificação que mapeia as 
áreas do conhecimento, mostrando seus 
conceitos e relações. É considerada como a 
última classificação genuinamente bibliográfica, 
na moderna acepção do termo. 

34. Sobre a recuperação da informação, analise as 
proposições abaixo. 

1) É a área que se serve de métodos e técnicas para a 
representação, a organização, o armazenamento, a 
busca e a recuperação de itens de informação, com 
o objetivo de facilitar o acesso a documentos 
relevantes à necessidade de informação do usuário.  

2) Trata-se do inventário, identificação e 
planejamento da recuperação do acervo e 
restauração de obras para devolução ao acesso 
nas bibliotecas. 

3) Trata-se da identificação, diagnóstico e 
planejamento do uso de itens de demanda 
reduzida para, com a ajuda da disseminação 
seletiva, devolvê-los ao uso corrente. 

4) Tem por objetivo conservar ou restaurar obras de 
reconhecido valor, selecionando particularmente 
aquelas de maior importância e 
representatividade. 

 

Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 1 e 3.  
C) 2 e 3. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 1, 2 e 4. 

35. Analise as opções abaixo e indique quais delas podem 
ser descritas como ferramentas da recuperação e 
disseminação da informação:  

1) boletins informativos. 
2) listas de referências. 
3) correio eletrônico. 
4) RSS - Really Simple Syndication; 
5) twitter. 

 

Estão corretas: 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5.  

36. Sobre a disseminação da informação, é correto afirmar 
que: 

A) é o serviço de divulgação contínua e regular 
prestado pelos meios de comunicação 
tradicionais sobre as novas aquisições ou 
materiais recebidos pelas bibliotecas. 

B) diz respeito aos instrumentos ou à forma dos 
conteúdos utilizados para a realização do 
processo comunicacional pelas bibliotecas. 

C) a Disseminação Seletiva da Informação recupera 
informações de interesse dos usuários, organiza-
as e as divulga entre os usuários através de 
diversos meios de comunicação.  

D) são sistemas automatizados de alerta. 
E) é um serviço de orientação dos leitores para 

consulta de obras de referência. 

37. A preservação digital consiste em: 

A) ato ou efeito de preservar, que visa garantir a 
integridade e a perenidade de algo, como um 
bem cultural. 

B) garantia de que a informação em meio digital 
permaneça acessível e com qualidades de 
autenticidade suficientes para que possa ser 
interpretada no futuro mesmo recorrendo a uma 
plataforma tecnológica diferente da utilizada no 
momento da sua criação.  

C) proteção salvaguarda, resguardo de ameaças, 
proteção, segurança, seguro, cautela para 
acervos bibliográficos em materiais especiais. 

D) tecnologia da informação aplicada em serviços de 
bibliotecas visando ao sigilo de dados e à invasão 
de conteúdos. 

E) garantia de direito, de liberdade de acesso, de 
segurança da informação assegurada pela 
constituição a todo cidadão nacional. 

38. A literatura especializada recomenda: para que a 
preservação de acervos digitais se dê a contento, os 
gestores dos fundos devem buscar uma visão 
sistêmica do processo, na qual a informação esteja 
protegida pela sua preservação. Indique entre as 
opções abaixo a assertiva dispensável: 

A) assistência de pessoal técnico qualificado. 
B) instituição equipada com laboratório digital e 

recursos tecnológicos.  
C) definição de políticas institucionais de 

preservação da informação. 
D) criação de repositórios seguros organizados e 

administrados segundo padrões reconhecidos 
internacionalmente. 

E) definição de estratégias de interoperabilidade que 
permitam o acesso universal a longo prazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



39. Sobre a expressão “Tecnologia da Informação”, 
analise as proposições abaixo. 

1) É o estudo, design, desenvolvimento, execução, 
suporte ou gestão de sistemas de informação 
mediados por computador, particularmente 
aplicações de software e hardware. 

2) Para a Ciência da Informação, a expressão 
refere-se ao conjunto de instrumentais técnicos e 
lógicos, saberes e fazeres, capacidades e 
habilitações desenvolvidas pelas suas disciplinas 
basilares – a biblioteconomia, a documentação e 
a arquivística –, aplicadas à organização do 
conhecimento. 

3) Refere-se exclusivamente àquelas tecnologias 
desenvolvidas pela Informática e pela Ciência da 
Computação. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas.  
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3.  
E) 3, apenas. 

40. Sobre a digitalização, é correto afirmar que: 

A) pode ser realizada por meio de um scanner ou de 
outros dispositivos de conversão de sinal digital 
para analógico. 

B) é o processo de conversão de informações 
(imagem ou sinal analógico) para o código digital.  

C) no formato digital a informação é organizada em 
unidades de dados denominadas “megabits”. 

D) Conversão de informação digital em analógica 
permite que ela seja processada, armazenada e 
transmitida através de circuitos digitais, 
equipamentos e redes. 

E) os bytes são os dados binários que somente 
dispositivos analógicos como os computadores 
podem processar. 

41. Assinale a alternativa que não se aplica à noção de 
Portal WEB. 

A) É a entrada principal a um sistema gerenciador 
de documentos digitais e funciona como núcleo 
disseminador de conteúdo para outros sites ou 
links, tanto locais quanto externos à organização 
gestora do portal. 

B) Os portais em geral possuem um motor de busca 
e um conjunto de áreas subordinadas com 
conteúdos próprios, uma área de notícias, um ou 
mais fóruns e outros serviços de geração de 
comunidades e um diretório, podendo incluir 
ainda outros tipos de conteúdos. 

C) Uma das funções principais dos portais é a 
gestão de conteúdo (CMS) ou Sistemas 
Gerenciadores de Conteúdo.  

D) Qualquer website de grande porte pode ser 
considerado um Portal. 

E) Os CMS delegam de forma organizada as 
diversas páginas do Portal. 

 

42. Imagens digitalizadas podem gerar arquivos bitmap. 
Aponte entre as alternativas abaixo a que se refere a 
um arquivo desse tipo: 

A) OAI 
B) MP3 
C) GIF 
D) WAW 
E) CRD 

43. O Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) é: 

A) um código do American Standard Code for 
Information Interchange – ASCII – ou padrão 
codificado em caracteres de sete bits 
representam texto em computadores e em 
equipamentos de comunicação. 

B) um programa que analisa as áreas claras e 
escuras formadoras da imagem do texto 
digitalizado, identifica cada letra alfabética ou 
dígito numérico e os converte em caractere de 
texto.  

C) um programa destinado à conversão de textos 
em código ASCII em arquivos do formato Bitmap. 

D) um conjunto de dados binários que os 
computadores e dispositivos analógicos podem 
processar para o formato Bitmap. 

E) um programa que analisa imagem do texto para 
converter e representar documentos 
bidimensionais em um formato analógico. 

44. Repositórios Institucionais (RI) podem ser 
acertadamente descritos como: 

1) sistemas de informação que servem para 
armazenar, preservar, organizar e disseminar 
amplamente os resultados de investigação 
científica de instituições de ensino e pesquisa.  

2) uma coleção de recursos informacionais gerados 
ou coletados por uma organização que podem 
ser acessados com fins de disseminação do 
conhecimento. 

3) denominação que se refere a qualquer Banco de 
Dados com informação de interesse institucional. 

4) Repositórios são bibliotecas digitais que operam 
serviços de redes sociais. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1, 3 e 4. 
B) 1 e 3. 
C) 2 e 3. 
D) 1, 2 e 3.  
E) 1, 2 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45. A sigla PDF reporta-se a: 

A) Pattern Document Free – Padrão de documentos 
livres, criados para representar documentos 
independentemente do aplicativo em que foi 
criado. 

B) Pattern Document Free – Padrão livre para 
documentos, criado para representar documentos 
independentemente do hardware e do sistema 
operacional usados originalmente. 

C) Portable Document Format – Padrão criado para 
representar documentos independentemente do 
sistema operacional usado na criação original do 
documento. 

D) Padrão aberto desenvolvido para representar 
documentos bidimensionais independentemente 
do aplicativo, do hardware e do sistema 
operacional em que foi criado originalmente.  

E) Portable Document Format – Padrão proprietário 
do Adobe System criado para estabelecimento da 
interoperabilidade entre dois sistemas de 
informação. 

46. A expressão Open Access identifica uma corrente de 
pensamento que defende estratégias que incrementem 
o acesso e a visibilidade da produção científica de 
instituições, de uma área do conhecimento, ou de um 
País. O Open Access significa: 

A) acesso livre para qualquer publicação. 
B) publicação “livre” de barreiras de acesso, ao 

menos no que diz respeito ao pagamento de 
taxas, ou qualquer restrição decorrente de 
direitos autorais ou licença de uso.  

C) documentos disponíveis na Internet, que têm 
acesso livre. 

D) documentos acessíveis, livres ou não de direitos 
autorais. 

E) qualquer publicação difundida em meio livre. 

47. Interoperabilidade é definida na literatura como um dos 
mais importantes componentes dos sistemas de 
informação automatizados. Sobre a interoperabilidade, 
é incorreto afirmar que: 

A) é a capacidade de um sistema se comunicar de 
forma transparente com outro sistema, mesmo 
quando não possuem bases tecnológicas 
comuns. 

B) sistemas interoperáveis, por razão de segurança 
de dados, não são aplicáveis ao comércio 
eletrônico, ou e-commerce.  

C) para um sistema ser considerado interoperável, é 
fundamental que ele trabalhe com padrões 
abertos, universalmente reconhecíveis. 

D) o Z39.50 é um protocolo de interoperabilidade 
desenvolvido por um consórcio liderado pela 
Biblioteca do Congresso Americana. 

E) o Z39.50 é um protocolo que ajuda na 
recuperação e transferência de dados de formato 
bibliográfico entre processadores ligados em rede 
e permite que diferentes recursos informacionais 
apresentem-se e sejam utilizados pelo usuário da 
mesma maneira. 

48. Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) é 
eficientemente definido como o conjunto de 
tecnologias e procedimentos que servem para captar, 
armazenar, gerenciar, distribuir e preservar 
informações não estruturadas. Sobre o GED, é 
incorreto afirmar que: 

A) sistemas GED permitem aos usuários acessar os 
documentos de forma ágil e segura, via SRI, 
navegadores Web ou por meio de intranet 
corporativa. 

B) a Gestão de documentos é uma ferramenta 
indispensável para a Gestão do Conhecimento. 

C) a Microfilmagem é um das mais importantes 
tecnologias aplicadas ao GED.  

D) permite controlar eficientemente e preservar os 
conhecimentos produzidos por uma organização 
através da organização de sistemas eletrônicos 
de documentação. 

E) a Digitalização é uma das principais estratégias 
do Gerenciamento Eletrônico de Documentos. 

49. “Fonte de informação” pode ser entendida como: 

A) produtos e serviços de comunicação. 
B) bibliotecas e arquivos. 
C) arquivos e museus. 
D) qualquer recurso que responda à demanda de 

informação de usuários.  
E) nenhuma das alternativas acima. 

50. “Bases de dados” podem ser definidas como um 
conjunto de registros dispostos em estrutura regular 
que possibilita a reorganização dos mesmos e facilita a 
produção de informação nova. Sobre bases de dados, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) Uma base de dados é uma entidade na qual é 
possível armazenar dados de maneira 
estruturada. 

B) Bases de dados normalmente agrupam registros 
não utilizáveis para um mesmo fim.  

C) Base de dados é qualquer recurso eletrônico que 
responda à demanda de informação de usuários. 

D) Os dados das bases devem poder ser utilizados 
por programas, por utilizadores diferentes. Assim, 
a noção básica de dados é acoplada geralmente 
a uma rede. 

E) Denomina-se sistema de informação toda a 
estrutura que agrupa os meios organizados para 
compartilhar dados. 

 
 




