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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 
 
 
 

O retorno dos brasileiros 
 

Ao final do século XX, alterou-se o fluxo migratório no Brasil: ao invés de receber a força de trabalho dos imigrantes (o 
que sempre ocorreu e possibilitou a formação multiétnica do nosso povo), o País passou a exportar mão-de-obra. Na década 
de 80, por causa da recessão econômica, acompanhada de elevada inflação, poucas oportunidades de trabalho e baixos 
salários, estima-se que 2,6 milhões de cidadãos emigraram, número que aumentou gradualmente, até chegar nossa “diáspora” 
a cerca de 2% da população total. 

Em anos recentes, porém, com o crescimento da economia brasileira, aliado às crises que afetam os polos de 
desenvolvimento mundial, o número de emigrantes caiu significativamente. Assistimos, assim, a uma nova inversão dos fluxos 
migratórios, caracterizada não apenas pelo retorno dos brasileiros, mas também pela entrada de novos imigrantes que estão 
desembarcando no Brasil. 

A nacionalidade brasileira encontra-se dentre aquelas que mais têm solicitado apoio do Programa de Retorno 
Voluntário da Organização Internacional para as Migrações (OIM). Geralmente, o projeto inicial dos emigrantes brasileiros é o 
de ficar pouco tempo no exterior, investir no Brasil e retornar logo que consigam fazer alguma poupança, conforme comprovam 
as remessas de dinheiro. Enquanto a Europa e os EUA registram milhões de desempregados, o Brasil tem hoje taxas de 
desemprego de aproximadamente 6%, consideradas próximas do chamado pleno emprego. 

Por outro lado, segundo dados do Ministério da Justiça, o número de estrangeiros em situação regular no Brasil 
aumentou em 52,4% no último semestre e continua crescendo. Passou de 961 mil registros em 2010 para 1,466 milhão até 
junho de 2011. Parece um número elevado, mas ainda é muito inferior à força de trabalho que o Brasil pode absorver, tendo 
em vista a forte demanda de empresas brasileiras por profissionais de alta qualificação. 

Além dos aspectos econômicos, fatores políticos e sociais relevantes, como a crescente visibilidade internacional do 
País, os grandes eventos esportivos programados para os próximos anos, a tradição de receptividade e a plena democracia 
fazem do Brasil um país de portas abertas para o imigrante. Como diz o Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão, "o Brasil 
tem tradição de receptividade. Somos vistos como um país aberto, democrático, receptivo. O Brasil sempre foi um país de 
imigração”. 
 

Embaixador Luiz Henrique Fonseca. http://milao.itamaraty.gov.br/pt-br/mensagens_do_consul-geral.xml. Acesso em 26/05/2012. Adaptado. 

 
 

01. O Texto 1 dá ao leitor uma visão clara, principalmente: 

A) das consequências de uma formação multiétnica para a nação brasileira. 
B) das cidades brasileiras em que há mais oportunidades de emprego.  
C) das últimas mudanças ocorridas no movimento migratório em nosso país.  
D) de como se dá a valorização da nacionalidade brasileira no exterior. 
E) das consequências, para a nossa economia, de sermos um país aberto à imigração. 

02. No final do 1º §, lê-se: “até chegar nossa “diáspora” a cerca de 2% da população total.” Acerca do emprego do termo 
destacado, é correto afirmar que: 

A) o autor tem consciência de que o está utilizando em contexto no qual ele normalmente não é utilizado; daí a opção 
por empregá-lo entre aspas. 

B) ele está sendo empregado com valor hiperbólico, para expressar a ideia de “ponto máximo do desespero” a que 
chegaram os brasileiros. 

C) a escolha desse termo, cujo emprego se restringe aos judeus, indica que o autor é profundo conhecedor da história 
desse povo. 

D) com ele, o autor pretendeu expressar a ideia de “quantidade máxima”. As aspas revelam que se trata de um 
estrangeirismo. 

E) com esse termo, o autor pretendeu se referir ao estado de tristeza coletiva, consequência de um povo perder o 
sentimento de nacionalidade.  

 
 
 
 
 

http://milao.itamaraty.gov.br/pt-br/mensagens_do_consul-geral.xml
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03. Em relação ao futuro, o autor demonstra otimismo, 
pois, segundo ele: 

 

A) o Brasil tem plenas condições de empregar 
qualquer imigrante que aqui chegue, ainda que 
sem qualificação. 

B) a previsão de que grandes eventos esportivos 
aconteçam em nosso país é o único fator capaz 
de aumentar a entrada de imigrantes.  

C) as grandes remessas de dinheiro enviadas pelos 
brasileiros que estão fora do País confirmam que 
a poupança tende a se estabilizar.  

D) as taxas de desemprego no Brasil são, 
atualmente, semelhantes às da Europa e dos 
EUA, as quais são consideradas próximas do 
“pleno emprego”. 

E) diversos aspectos do Brasil, dentre os quais os 
políticos, os sociais e os econômicos, contribuem 
para incrementar a imigração. 

 

04. “Geralmente, o projeto inicial dos emigrantes 
brasileiros é o de ficar pouco tempo no exterior, 
investir no Brasil e retornar logo que consigam fazer 
alguma poupança”. Nesse trecho, o segmento 
sublinhado insere uma relação semântica de: 

A) causa. 
B) tempo. 
C) condição. 
D) proporção. 
E) finalidade. 

05. Analise as proposições abaixo, acerca de alguns 
elementos linguísticos empregados no Texto 1. 

1) No trecho: “ao invés de receber a força de trabalho 
dos imigrantes (...), o País passou a exportar mão-
de-obra.”, a expressão destacada expressa uma 
ideia de „substituição‟. 

2) No trecho: “Na década de 80, por causa da 
recessão econômica, acompanhada de elevada 
inflação, poucas oportunidades de trabalho e baixos 
salários, estima-se que 2,6 milhões de cidadãos 
emigraram”, o segmento destacado apresenta ao 

leitor várias causas que motivaram a emigração de 
muitos cidadãos brasileiros. 

3) No trecho: “Assistimos, assim, a uma nova inversão 
dos fluxos migratórios, caracterizada não apenas 
pelo retorno dos brasileiros, mas também pela 
entrada de novos imigrantes que estão 
desembarcando no Brasil”, as expressões 
destacadas marcam uma oposição entre as ideias 

apresentadas. 

4) “Por outro lado, segundo dados do Ministério da 
Justiça, o número de estrangeiros em situação 
regular no Brasil aumentou em 52,4%”. Com a 
expressão destacada nesse trecho, o autor sinaliza 
que considera encerrado o assunto de que vinha 
tratando, e vai agora introduzir um novo assunto. 

Estão corretas: 

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

06. Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, 
analise os enunciados abaixo. 

1) À ideia de voltarem sem emprego fixo resistem 
muitos brasileiros que estão fora do País. 

2) Poucos estudos fazem referência àqueles 
brasileiros que estão felizes fora do Brasil. 

3) Nos anos 80, o êxodo de brasileiros deveu-se à 
um conjunto de condições adversas.  

4) Geralmente, os estrangeiros desconhecem as 
instituições às quais podem recorrer no exterior. 

 
Estão corretos os enunciados: 

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

07. Assinale a alternativa na qual as regras da 
concordância (verbal e nominal) foram atendidas. 

A) Fontes seguras comprovam que, hoje, há muito 
menas pessoas querendo deixar o Brasil.  

B) Poucos brasileiros haveria de deixar o País se 
lhes fosse oferecido boas condições de vida. 

C) Foi necessário muitas mudanças para que os 
brasileiros decidissem retornar ao País. 

D) A crise internacional está grande: falta empregos, 
e as oportunidades, agora, são escassas. 

E) Já faz mais de 20 anos que os brasileiros não 
optam por emigrar do País. 

08. Todos os segmentos destacados nos trechos a seguir 
têm valor de adjetivo, EXCETO: 

A) Na década de 80 [...], estima-se que 2,6 milhões 
de cidadãos emigraram. 

B) [...] com o crescimento da economia brasileira, 
aliado às crises que afetam os polos de 
desenvolvimento mundial, o número de 
emigrantes caiu. 

C) Assistimos, assim, a uma nova inversão dos 
fluxos migratórios, caracterizada não apenas pelo 
retorno dos brasileiros, mas também pela entrada 
de novos imigrantes que estão desembarcando 
no Brasil. 

D) Parece um número elevado, mas ainda é muito 
inferior à força de trabalho que o Brasil pode 
absorver. 

E) Somos vistos como um país aberto, democrático, 
receptivo. O Brasil sempre foi um país de 
imigração. 
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09. De fato, não foi muito grande a mudança operada pelo 
último Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Ele 
prevê, por exemplo, que algumas palavras não sejam 
mais grafadas com acento agudo. São exemplos de 
palavras que tiveram sua grafia alterada: 

A) heroi e pinceis. 
B) Piaui e caqui. 
C) abençoo e doi. 
D) feiura e europeia. 
E) meia e papeis. 

 
 
TEXTO 2 
 

 
 
(Imagem disponível em www.leonidantas.blogspot.com. 
Acesso em 26/05/2012.) 

10. A resposta da mãe revela que ela não consegue 
perceber, principalmente, que: 

A) seu filho, como qualquer criança, tem 
necessidade de socialização. 

B) um direito básico de seu filho está sendo 
desrespeitado.  

C) seu filho demonstra um grande potencial para a 
escrita literária. 

D) depende inteiramente dela o processo de 
alfabetização de seu filho.  

E) o ensino público, no País, está carente de 
crianças que, de fato, querem aprender. 
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Conhecimentos Gerais - 
Atualidades 

11. As recentes eleições realizadas, na França, trouxeram 
expectativas que se chocaram com a condução 
administrativa e política de Sarkozy. Com o novo 
governo socialista, houve um(a): 

A) quebra nas ideias mais conservadoras e 
mudanças nas negociações sobre a crise 
econômica na Europa. 

B) fortalecimento dos partidos socialistas no mundo 
ocidental ajudando na superação imediata da 
instabilidade social. 

C) acordo entre França e Alemanha que levaram ao 
surgimento de um novo parlamento europeu. 

D) mudança na estratégia que define as relações 
com os Estados Unidos que causou tensões. 

E) melhoria nas relações com os muçulmanos com 
o fim das leis que impunham sanções autoritárias 

12. Vivemos numa sociedade que estimula o consumo e a 
competição. Nessa sociedade o sistema capitalista 
consegue ser hegemônico e: 

A) livrar-se das crises mais profundas, mantendo a 
supremacia inquestionável dos Estados Unidos. 

B) conviver com instituições democráticas que 
evitem autoritarismo e preconceitos raciais da 
colonização. 

C) manter políticas que busquem resolver certos 
conflitos e assegurem uma tradição na república 
histórica. 

D) globalizar-se, com certas resistências, 
promovendo a venda de mercadorias que 
movimentam o mercado internacional. 

E) realizar mudanças sociais que derrubaram os 
governos autoritários do Oriente Médio, com suas 
religiões politeístas. 

13. A violência urbana parece não temer as ações dos 
governos. No México, o chamado crime organizado: 

A) tem atuado no narcotráfico, não tolerando 
denúncias e eliminando seus opositores de forma 
brutal, mas com atuação regional. 

B) mantém ligações com o mercado de drogas 
internacional, embora esteja em fase de 
decadência. 

C) exerce grande poder na formação do governo 
central, corrompendo ministros e deputados sem 
resistência. 

D) dedica-se ao roubo de mercadorias vindas do 
exterior, não se envolvendo com o mercado de 
drogas. 

E) é liderado por políticos dos governos anteriores 
com intenções revanchistas. 

 

 

14. As instituições políticas buscam redefinir suas 
estratégias diante das inúmeras denúncias de 
corrupção e da falta de ideias políticas que promovam 
mudança efetivas. No Brasil: 

A) os partidos fazem alianças pragmáticas, mas 
qualquer forma de autoritarismo, mostrando 
interesses democráticos. 

B) as realizações do governo se ressentem de mais 
profundidade nas áreas sociais, com ampliação 
da participação popular. 

C) o Partido dos Trabalhadores firmou-se no poder 
central com a ajuda do PTB e PMDB, sem 
dissonâncias e resistências. 

D) a democracia tem se fortalecido devido ao 
surgimento de novas lideranças comprometidas 
com o social. 

E) existe uma tradição republicana atuante que não 
nega suas vinculações com a democracia da 
época de Vargas. 

15. O governo de Obama não conseguiu empolgar a 
sociedade norte-americana como muitos esperavam. 
Obama: 

A) fez reformas que assustaram os conservadores  
e trouxeram turbulências sérias nas relações 
entre negros e brancos. 

B) enfrenta dificuldades para se reeleger, embora 
conte com a admiração especial dos democratas 
mais radicais. 

C) realizou mudanças na economia, condenadas 
pelos países europeus, provocando uma crise 
diplomática. 

D) tornou-se um defensor de ideias socialistas, 
criando tensões no interior dos democratas que o 
acompanham. 

E) frustrou muitos eleitores, mas caminha para 
reafirmar sua condição de presidente dos 
Estados Unidos. 
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16. A Organização das Nações Unidas tem atuado 
procurando resolver as questões internacionais e 
cuidar da ampliação dos direitos humanos. A atuação 
da ONU é: 

A) marcada por conflitos internos que evitam 
qualquer eficácia na sua gestão no século atual. 

B) submetida  à vontade das grandes potências, 
sendo administrada de acordo com as pressões 
norte-americanas. 

C) eficaz em algumas áreas, ajudando a conhecer 
situações de muitos países e propor alternativas 
mais urgentes. 

D) subordinada à política dos países capitalistas não 
interferindo nos problemas das regiões mais 
pobres. 

E) importante na resolução dos problemas na 
saúde, não conseguindo ser respeitada pelos 
países do Oriente Médio. 

17. Walter Salles é um cineasta brasileiro com grande 
destaque internacional. Seu último filme participou do 
festival de Cannes e obteve destaque. O filme de 
Salles: 

A) conseguiu resumir os acontecimentos marcantes 
da  época de Richard Nixon, inclusive sua 
renúncia política. 

B) fez uma crítica ao populismo existente no Brasil 
na época de Vargas, mostrando a importância 
dos meios de comunicação. 

C) analisou a vida nas cidades brasileiras mais 
violentas e sua relação com o tráfico de drogas 
pesadas 

D) retratou as dificuldades existentes no sertão 
nordestino, seus costumes e a forma da 
população se rebelar contra os políticos. 

E) adaptou o livro “On the Road”, com cuidado 
estético relevante e boa aceitação da crítica e da 
plateia. 

18. Uma das obras marcantes do modernismo denunciava 
a opressão e a violência do fascismo com grande 
beleza estética e um simbolismo significativo. Estamos 
nos referindo a: 

A) Guernica. 
B) Harmonia em Vermelho. 
C) O Retrato de Dora Maar. 
D) O Cão. 
E) Seara com Ciprestes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. As conquistas da ciência têm entusiasmado grupos e 
incentivado a ampliação das pesquisas e movimentado 
os intercâmbios culturais no mundo contemporâneo. A 
organização da ciência atual: 

A) garante eficácia que beneficia à população sem 
haver hierarquias ou influência do mercado. 

B) está vinculada às grandes universidades norte-
americanas, sem atuação nos outros países do 
Ocidente. 

C) tem ligações com a formação de um mercado 
internacional e a obtenção de lucros expressivos. 

D) passa por uma crise marcantes, devido ao 
desinteresse geral das grandes potências com 
suas universidades. 

E) assegura a neutralidade do conhecimento e 
reforça o cuidado ético com o anúncio das 
pesquisas. 

20. O aumento do poder de divulgação das redes sociais 
vem modificando as mobilizações políticas e facilitando 
a organização de protestos. As redes sociais: 

A) atuam, com destaque, nos países ricos da 
Europa, não tendo repercussão nos países da 
América Latina. 

B) atingem uma parte pequena da população 
mundial, sendo usada para comunicar recados e 
fofocas sociais nos países pobres. 

C) crescem no mundo político  e tendem a ser um 
veículo expressivo para as negociações políticas. 

D) dependem de uma tecnologia sofisticada que se 
encontra numa fase pouco produtiva e 
decadente. 

E) preocupam-se com assuntos políticos que se 
restringem ao domínio dos partidos socialistas e 
democráticos. 
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Conhecimentos Específicos 

21. Sobre a International Standard Bibliographic 
Description (ISBD), analise as afirmativas abaixo. 

1) A partir da RIEC, em 1969, criou-se um padrão 
internacional de descrição bibliográfica, 
denominado ISBD. 

2) As decisões da RIEC foram incorporadas a todos 
os códigos de catalogação, a partir dos anos 70, 
inclusive ás AACR2. 

3) A ISBD dividiu as informações denominadas 
descritivas em oito áreas, isto é, cada uma das 
unidades de informação dentro de uma área. 

4) Em estreita consonância com as ISBDs, as 
AACR2, parte I, voltadas à descrição 
bibliográfica, dividiram-se em 13 capítulos. 

 

Estão corretas: 

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

22. Sobre Metadados, analise as afirmativas abaixo. 

1) A Marca METADATA® se registrou na Oficina de 
Patentes e Marcas dos EUA. 

2) Metadados foi um termo cunhado por Jack E. 
Myers. 

3) Vinculou-se a descrição de recursos na internet 
com a teoria da informação. 

4) Metadados, genericamente, vem sendo definido 
como informações sobre dados. 

 
Estão corretas: 

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

23. Quanto à função dos metadados, considere as 
afirmativas abaixo. 

1) Garantir a confidencialidade da informação.  
2) Recuperar a informação. 
3) Racionalizar o conhecimento. 
4) Analisar a informação. 

 
Estão corretas: 

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

 
 
 

24. Quais destes termos não têm relação com 
interoperabilidade? 

A) XML 
B) ISO 14074 
C) Z39.50 
D) OAI-PMH 
E) SGML 

25. O Portal de Periódicos da Capes foi lançado em 
novembro de 2000 e é uma das maiores bibliotecas 
virtuais do mundo, reunindo conteúdo científico de alto 
nível disponível à comunidade acadêmico-científica 
brasileira. Sobre esse Portal, analise as afirmativas 
abaixo. 

1) O Portal de Periódicos da Capes é uma biblioteca 
virtual que reúne e disponibiliza a instituições de 
ensino e pesquisa no Brasil o melhor da 
produção científica internacional. E conta 
atualmente com um acervo de mais de 30 mil 
periódicos com texto completo, 130 bases 
referenciais, dez bases dedicadas 
exclusivamente a patentes, além de livros, 
enciclopédias e obras de referência, normas 
técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. 

2) Possuem acesso livre e gratuito ao conteúdo do 
Portal de Periódicos professores, pesquisadores, 
alunos e funcionários vinculados às instituições 
participantes. O Portal é acessado por meio de 
terminais ligados a Internet e localizados nessas 
instituições ou por elas autorizados. 

3) Busca por periódico é o tipo de busca, por título, 
área do conhecimento, ISSN, Editor/Fornecedor 
realizada para encontrar o periódico, a ser 
consultado na pesquisa bibliográfica.  

4) Busca por referência é o tipo de busca que 
possibilita encontrar um determinado artigo, 
utilizando trechos e paginação do artigo e o ISSN 
do periódico como termos de busca. 

 
Estão corretas: 

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

26. Serviço de informação bibliográfica e de referência a 
recursos digitais onde pode ser encontrada a 
informação solicitada, fornecendo ao usuário uma 
assistência pessoal, que o ajuda a encontrar aquilo 
que precisa é denominado de: 

A) Serviço de referência digital. 
B) Information retrival. 
C) Repositório digital. 
D) Information literacy. 
E) Compartilhamento informacional. 
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27. Uma das propriedades mais importantes de uma 
representação de conteúdo temático é sua: 

A) classificação. 
B) indexação. 
C) catalogação. 
D) extensão.  
E) tradução. 

28. A indexação de assuntos envolve duas etapas 
principais. São elas: 

A) atinência e tradução. 
B) exatidão e exaustividade. 
C) análise conceitual e tradução. 
D) exatidão e análise conceitual. 
E) exaustividade e atinência.  

29. As classificações bibliográficas, em virtude das 
características próprias aos documentos, além das 
divisões do conhecimento, exigem: 

1) uma classe que reúna as obras sobre todos os 
assuntos, subdividida pela forma do documento. 

2) subdivisões de forma, aplicáveis aos vários 
assuntos. 

3) uma notação, isto é, um conjunto de símbolos 
para representarem os assuntos e permitir a 
ordenação lógica dos documentos. 

4) um índice, para facilitar a consulta. 
 

Estão corretas: 

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

30. A fonte de dados bibliográficos que tem prioridade no 
preparo de uma descrição bibliográfica, ou de parte 
dela é: 

A) fonte principal de informação. 
B) folha de rosto. 
C) extensão. 
D) fonte de referência. 
E) colofão.  

31. Em que área de descrição deve ser localizado o 
seguinte dado, de acordo com o AACR2: Roteiro de 
John Taylor. 

A) Titulo e Indicação de Responsabilidade. 
B) Detalhes específicos do material.  
C) Publicação. 
D) Descrição Física. 
E) Notas. 

 
 
 
 

32. De acordo com a transcrição dos elementos que 
compõem as refer ncias  NBR602  2002 , analise as 
afirmativas abaixo. 

1) No caso da obra publicada sob pseud nimo, este 
deve ser adotado na refer ncia, desde que seja a 
forma adotada pelo autor. 

2) Em caso de autoria desconhecida, a entrada é 
feita pelo t tulo. O termo an nimo não deve ser 
usado em substituição ao nome do autor 
desconhecido. 

3)  uando não existir t tulo, deve-se atribuir uma 
palavra ou frase que identifique o conteúdo do 
documento, entre colchetes. 

4)  uando a editora é a mesma instituição ou 
pessoa responsável pela autoria e já tiver sido 
mencionada, não é indicada. 

 
Estão corretas: 

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

33. De acordo com a NBR 14724/2011, quais são os 
elementos sem título e sem indicativo numérico? 

A) Folha de aprovação, dedicatória e epígrafe. 
B) Dedicatória, epígrafe e anexo. 
C) Apêndice, dedicatória e epígrafe. 
D) Folha de aprovação, agradecimento e epígrafe. 
E) Anexo, apêndice e dedicatória. 

34. Lista em ordem alfabética de palavras ou termos 
técnicos pouco conhecidos, usados ou obscuros, 
acompanhados da definição correspondente é 
denominada de:  

A) desenvolvimento. 
B) índice. 
C) glossário. 
D) sumário.  
E) apêndice. 

35. Qual destas características não se configura como 
inerente ao documento digital? 

A) Flexibilidade. 
B) Reprodutibilidade. 
C) Conservação. 
D) Transmissibilidade. 
E) Aplicabilidade. 
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36. Pensamentos e ideias anteciparam as bibliotecas 
digitais, como previsões de que as bibliotecas do 
futuro seriam inovadoras e diferentes em sua 
estrutura, em seus processos e modalidades de 
acesso. Um dispositivo no qual uma pessoa pode 
armazenar todos seus livros, anotações e 
comunicações, e que é mecanizado de modo que 
possa ser consultado com enorme rapidez e 
flexibilidade, foi denominado de: 

A) Noosfera. 
B) Memex. 
C) OPACs. 
D) World brain. 
E) Babel. 

37. Modelo conceitual de referência amplamente 
empregado para a gestão, preservação e acesso aos 
recursos digitais está apresentado na alternativa. 

A) MCGPA 
B) OAIS 
C) ROADS 
D) DC 
E) OCLC 

38. No contexto digital, a integridade da informação 
depende de características que a identificam em sua 
inteireza e em sua unicidade. Qual das características 
abaixo não condiz com essa afirmativa? 

A) Estabilidade. 
B) Procedência. 
C) Contexto. 
D) Fidedignidade. 
E) Conteúdo. 

39. Os esforços e investimentos destinados à construção de 
bibliotecas digitais podem trazer muitas vantagens para 
os usuários. São benefícios das bibliotecas digitais: 

1) ao invés de ir à biblioteca, os usuários, de qualquer 

lugar e a qualquer hora, podem ter acesso à 
biblioteca. 

2) as bibliotecas representam um notável 
aperfeiçoamento dos sistemas de busca em bases 
de dados, possibilitando pesquisas integradas e 
tornando disponíveis serviços em rede, como a 
possibilidade de navegação entre diversas coleções 
e a personalização das interfaces. 

3) podem favorecer a colaboração entre usuários, 

compartilhando os mesmos recursos digitais e 
criando outros de forma cooperativa. 

4) ampliação do número de usuários potenciais e 
também reutilização e personalização dos recursos 
com relação a diferentes faixas de usuários com 
diferentes níveis de idade e competência. 

 

Estão corretas: 

A) 1 e 2, apenas. 

B) 1 e 3, apenas. 

C) 2 e 3, apenas. 

D) 3 e 4, apenas. 

E) 1, 2, 3 e 4. 

40. Sobre os problemas jurídicos e econômicos da 
biblioteca digital, considere as seguintes afirmações. 

1) A iniciativa creative commons, surgida em 2001, 
liberou um conjunto de onze licenças de direito 
autoral, que foram colocadas para uso público e 
que permitem aos autores compartilhar suas 
próprias obras, seja destinando-as inteiramente 
ao domínio público, seja conservando os direitos 
de utilização econômica, mas oferecendo uma 
licença de uso livre para determinados fins e sob 
certas condições. 

2) Existe, de fato, lei que obrigue o produtor de 
documentos digitais a transmitir uma cópia do 
recurso a determinada instituição, como por 
exemplo, a Biblioteca Nacional. 

3) Os métodos mais difundidos de comprovação de 
autenticidade são a marca d`água e a assinatura 
digital. 

4) A legislação sobre privacidade prevê algumas 
regras básicas: levar ao conhecimento do 
interessado quais os dados que se possui a seu 
respeito, solicitar ao interessado autorização para 
uso dos dados e armazenar tudo aquilo que não 
puder ser conservado. 

 
Estão corretas: 

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

 
 




