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INSTRUÇÕES 
1. Confira, na etiqueta colada na carteira, o seu nome e o cargo em que você está inscrito. Qualquer erro, solicite a correção ao fiscal. 

2. Não manuseie este caderno e o cartão-resposta até receber a autorização. 

3. Verifique se este caderno corresponde ao cargo em que você se inscreveu. 

4. Ao receber a autorização, verifique, neste caderno, se constam todas as questões e se há imperfeição gráfica que cause dúvidas. Qualquer 
reclamação só será aceita durante os quinze minutos iniciais da prova. 

5. No cartão-resposta, confira o seu nome e o número da carteira, e assine no local indicado. Verifique se há imperfeição gráfica ou marcações 
indevidas no campo destinado às suas respostas. Se houver, reclame imediatamente. 

6. Este caderno contém 50 questões. Cada questão contém cinco alternativas, identificadas pelas letras (A), (B), (C), (D) e (E), das quais apenas 
uma é a correta. Transcreva para o cartão-resposta a letra correspondente a alternativa correta, preenchendo todo o espaço do círculo. 

7. Não faça rasuras, não dobre, não amasse e não manche o cartão-resposta. Preencha-o corretamente, porque ele não será substituído, exceto 
em caso de imperfeição gráfica. Responda a todas as questões. 

8. Esta prova terá a duração de quatro horas  e você somente poderá deixar este recinto 1h (uma hora)  após o início da prova (15h15m) 

9. Você somente poderá levar este caderno depois de transcorridas 3 horas do início da prova (17h15m). 

 
 
 
 
 
NOME: _________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda as questões 01 e 02. 
 

 
NIGÉRIA 
Candidato da oposição vence eleição presidencial 
 
O candidato da oposição da Nigéria, o ex-ditador militar Muhammadu Buhari, derrotou o presidente 
Goodluck Jonathan na eleição presidencial por uma diferença de mais de 2 milhões de votos. Buhari 
se torna, assim, o primeiro nigeriano a tirar do poder um presidente pelo voto, assumindo o controle da 
maior economia da África e de uma das democracias mais turbulentas do continente. Buhari 
conquistou 15,4 milhões de votos, enquanto Jonathan obteve 13,3 milhões, indicou, ontem, uma 
contagem em todos os 36 estados do país. Jonathan, que tentava a reeleição, telefonou ontem para 
Buhari para parabenizá-lo pela vitória na eleição deste fim de semana, disse Lai Mohammed, um 
porta-voz do líder eleito. “Acho que ele reconheceu sua derrota. Sempre houve o temor de que ele não 
fizesse isso, mas ele permanecerá como um herói por ter tomado essa medida. A tensão cairá 
dramaticamente”, disse. 
 

(Correio do Estado. Quarta-feira, 1º de abril de 2015, p. 11.) 
 

 

01. Com base no texto: 
 
I. A Nigéria é uma das maiores economias da África. 

II. A Nigéria é a democracia mais turbulenta da África. 

III. O candidato derrotado nas eleições da Nigéria é um ex-ditador. 

IV. A Nigéria tem 28,7 milhões de habitantes que exerceram seu direito ao voto. 

V. O fato de Goodluck Jonathan reconhecer sua derrota diminuirá a tensão no país. 

 
Estão corretos apenas os itens: 

(A) IV e V. 

(B) I e II. 

(C) II e III. 

(D) III e IV. 

(E) III e V. 

02. O texto apresenta ambiguidade no seguinte trecho: “Buhari se torna, assim, o primeiro nigeriano a tirar do 
poder um presidente pelo voto, [...].”. São interpretações possíveis para essa afirmação: 
 

I. Até o momento, a Nigéria, só teve presidentes estrangeiros no poder. 

II. Até o momento, a Nigéria só teve no poder presidentes empossados por uma ditadura. 

III. Até o momento, a Nigéria só teve presidentes estrangeiros empossados por uma ditadura. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas a interpretação I está correta. 

(B) Apenas a interpretação II está correta. 

(C) Apenas a interpretação III está correta. 

(D) Apenas as interpretações I e III estão corretas. 

(E) Apenas as interpretações II e III estão corretas. 
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Leia o poema abaixo, de Olavo Bilac, e responda as questões 03 a 06. 
 

Via Láctea 
 
"Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 
Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto, 
Que, para ouvi-las, muita vez desperto 
E abro as janelas, pálido de espanto... 

E conversamos toda a noite, enquanto 
A Via Láctea, como um pálio aberto, 
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 
Inda as procuro pelo céu deserto. 

Direis agora: "Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas? Que sentido 
Tem o que dizem, quando estão contigo?" 
 

03. Nesse texto, Olavo Bilac emprega várias pessoas do discurso. Isso se verifica somente na flexão do verbo, 
por causa da elipse do sujeito. Quais são essas pessoas? 

(A) Apenas a segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. 

(B) Apenas a primeira pessoa do plural e terceira pessoa do singular. 

(C) Apenas a segunda pessoa do singular e primeira pessoa do singular. 

(D) Apenas a terceira pessoa do singular e primeira pessoa do singular. 

(E) Todas as pessoas do discurso. 

04. O poeta utiliza os seguintes recursos para representar o seu interlocutor dentro do poema e construir o 
diálogo, EXCETO: 

(A) O emprego das aspas. 

(B) O emprego de verbo discendi “dizer”. 

(C) O emprego da segunda pessoa do plural. 

(D) O emprego da segunda pessoa do singular. 

(E) O emprego da “interrogação” e da “exclamação”. 

05. Verifica-se o emprego da conjunção “E” (linhas 2, 4, 5, 7) introduzindo novas orações. É correto afirmar que 
a conjunção “E” tem: 

I. Na linha 4, valor aditivo. 

II. Na linha 4, valor adversativo. 

III. Nas linhas 2, 5 e 7, o mesmo valor. 

IV. Nas linhas 2, 5 e 7, valores distintos. 

V. Nas linhas 2, 5 e 7, valor próximo ao de interjeição. 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III. 

(B) II, III e IV. 

(C) I, IV e V. 

(D) I, II e V. 

(E) I, III e V. 

06. O emprego da vírgula em “[...] que, para ouvi-las, muita vez desperto [...]”: 

(A) Separa termos deslocados dentro da oração. 

(B) Separa conjunção. 

(C) Isola termos repetidos. 

(D) Indica a supressão de uma palavra. 

(E) Separa termos com a mesma função sintática. 
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07. Analise as frase abaixo extraídas da  Revista Língua Portuguesa, nº 36, maio 2012. 
 

I. Já disseram-lhe a verdade. II. Já lhe disseram a verdade. 

III. Me contaram a estória inteira. IV. Contaram-me a estória inteira. 

V. Tendo-se ausentado, perdeu o prêmio. VI. Tendo ausentado-se, perdeu o prêmio. 

 
Com relação à colocação pronominal, estão corretas as formas a serem usadas na linguagem escrita: 
 

(A) I, IV e V. 

(B) II, IV e VI. 

(C) IV, V e VI. 

(D) I, III e V. 

(E) II, IV e V. 

 
 
Leia o texto abaixo e responda à questão a seguir.  
 

Disney 
PRINCESAS 

CHEGOU A COLEÇÃO 
 

Lanche das Princesas 
 

PARA A SUA PRINCESINHA USAR E SERVIR 
COMIDINHAS DE VERDADE! 

 
Um kit de cozinha completo 

das Princesas Disney. 
Toda semana 

um fascículo com  
receitas, atividades 

e muito mais! 
 

(Revista Saúde, nº 365, jun. 2013, p. 87, adaptado) 

 

08. Observa-se, na propaganda, dirigida aos pais, três palavras “princesinha, comidinha, cozinha” que se 
caracterizam por: 

I. Serem paroxítonas. 

II. Estarem no diminutivo. 

III. Terem sílabas tônicas distintas. 

IV. Serem empregadas como substantivos. 

V. Terem a mesma sequência fônica ao final. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

(A) I, II e III. 

(B) II, III e IV. 

(C) I, IV e V. 

(D) I, II e V. 

(E) I, III e V. 
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Leia o texto abaixo e responda as questões 09 e 10. 
 

 
NADA SERÁ COMO ANTES 

 
Eles chegaram com disposição de questionar os padrões estabelecidos e provocar uma ruptura no 
modo de pensar, de agir e se relacionar. Trouxeram também novos valores e uma forma diferente de 
se inserir no mundo do trabalho. Querem ascensão rápida e contrapartida financeira atraente, mas 
posição e dinheiro definitivamente não são o que os move. A causa, sim, faz toda a diferença. O 
sentido do trabalho, as perspectivas que ele abre e as possibilidades de aprendizado e de uma 
atuação criativa são os verdadeiros motores das gerações entrantes, que estão revolucionando o 
ambiente corporativo. 
 

(Revista Exame, edição 1039, ano 47, nº 7, 17/04/2013, p. 136) 
 

 

09. Como se dá a progressão referencial no texto? 

 

I. Uso indeterminado da terceira pessoa do plural, retomado por um pronome elíptico e por um pronome 
átono “os”, que encontra seu referente em “gerações entrantes”. 

II. Introduz-se o referente “gerações mutantes”, retomado por um pronome de terceira pessoa do plural, 
por um pronome elíptico, e, por fim, por um pronome átono “os”. 

III. O tipo de procedimento utilizado no texto se denomina anáfora. 

IV. O tipo de procedimento utilizado no texto se denomina catáfora. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) III e IV. 

(D) I e IV. 

(E) II e IV. 

 

10. A respeito da forma “que” (linhas 4, 5, 6), analise as afirmações abaixo. 
 

I. Apresenta função sintática. 

II. Introduz orações adjetivas. 

III. Emprega-se como pronome relativo. 

IV. Emprega-se como conjunção integrante. 

V. Emprega-se como pronome interrogativo. 

 
Está correto o que se afirma apenas em: 
 

(A) I, II e III. 

(B) I, III e V. 

(C) I, IV e V. 

(D) I, II e V. 

(E) II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 



Bibliotecário / Documentalista Página 5 

11. Leia o texto abaixo. 
 

 
RENDA-SE 

 
O vestido curto, 
com abertura 
nas costas e 

renda, ressalta 
a feminilidade 
e a delicadeza 

do look. 
 

(Revista Picadilly, editora profashional, nº15, ano 7, p. 43, adaptado) 
 

 
As palavras “renda-se” e “renda” presentes no texto se caracterizam por: 
 

I. Serem um verbo e um nome. 

II. Ambas podem ser antecedidas de artigo. 

III. Somente a segunda pode ser antecedida de artigo. 

IV. Ambas se combinam com pronomes átonos. 

V. Somente a primeira se combina com pronome átono. 

 

Está correto o que se afirma apenas em: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, III e V. 

(C) I, IV e V. 

(D) I, II e V. 

(E) II, III e IV. 

 
 

12. Leia o texto abaixo, extraído da revista Veja. 
 

 
O que faz você coçar a cabeça? 

 
Pode ser por fora, mas cabeça também coça por dentro. E tudo o que você faz parar para pensar faz 
sua cabeça coçar. É isso que tira você da indiferença, do nem lá nem cá. Nenhuma cabeça está a 
salvo. E, no que depender da gente, vão coçar cada vez mais. Toda semana. 
 
Questione. Pense. Coce mais a cabeça. 
Assine VEJA. 
 

 
 
 
A expressão “coçar a cabeça” é empregada no texto como: 

(A) Silepse. 

(B) Antítese. 

(C) Metáfora. 

(D) Pleonasmo. 

(E) Eufemismo. 
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Leia o trecho de texto a seguir, retirado do sítio www.g1.globo.com, acesso em 20/03/2015, e responda às 
questões 13 a 15. 
 
 

SAIBA COMO DIFERENCIAR DENGUE DA FEBRE CHIKUNGUNYA 

Sintomas das duas doenças são parecidos e elas são transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. Não há 
vacina. Melhor forma de evitá-las é a prevenção 

 

O técnico agrícola Fernando Soares, 28 anos, sofreu duas vezes com a dengue. A última foi em 2012. "Na 
segunda vez foi pior. As dores no corpo eram mais intensas e precisei ser hospitalizado para me hidratar e 
tratar os sintomas", recorda o jovem, que hoje tem cuidado redobrado contra o surgimento do mosquito em 
sua casa. 

O mesmo mosquito que transmite a dengue, o Aedes Aegypti, é o transmissor de uma doença nova no 
Brasil, a febre chikungunya, que surgiu na África e vem avançando pela América do Sul. As duas doenças 
são bastante parecidas. É preciso estar atento para prevenção e tratamento.  

“Ambas têm em comum o agente transmissor, o Aedes Aegypti, e os sintomas que são parecidos, bem 
como o tratamento. A diferença é que a febre chikungunya é de período mais curto e os sintomas 
hemorrágicos são menos observados”, esclarece o médico clínico do Hapvida de Belém, Wagner dos 
Santos. A principal diferença da chikungunya é a sensação de fortes dores nas articulações, com sinais de 
flogose - vermelhidão, dor, inchaço e calor. As duas doenças são diagnosticadas com exames de 
laboratório e podem se manifestar em um mesmo paciente. 

Dengue x febre chikungunya 

No caso da dengue, há mais risco da doença evoluir para a forma hemorrágica, com o aparecimento de 
manchas vermelhas na pele, sangramentos (nariz, gengivas), dor abdominal intensa e contínua e vômitos 
persistentes. “Esse é um quadro grave que necessita de imediata atenção médica, pois pode ser fatal”, 
enfatiza Alfredo Passalacqua. 

13. Considere a regência do verbo “evitar” no fragmento “Melhor forma de evitá-las...” (subtítulo) e assinale a 
alternativa na qual o termo sublinhado apresenta o mesmo tipo de regência verbal. 

(A) “A última foi em 2012”. (1º parágrafo) 

(B) “... que hoje tem cuidado redobrado contra o surgimento do mosquito ...”. (1º parágrafo)  

(C) “As duas doenças são bastante parecidas”. (2º parágrafo) 

(D) “... e podem se manifestar em um mesmo paciente”. (3º parágrafo) 

(E) “Esse é um quadro grave que necessita de imediata atenção médica...”. (último parágrafo) 

14. Observe a regra de concordância nominal que é seguida pela palavra “bastante” no fragmento: “As duas 
doenças são bastante parecidas” (2º parágrafo). O mesmo emprego ocorre em: 

(A) A abertura das inscrições pata o processo seletivo tem sido esperada por bastante gente. 

(B) Foram nomeados bastantes servidores.  

(C) O feto não se desenvolveu o bastante. 

(D) As vítimas correram bastante, mas foram capturadas pelos assaltantes. 

(E) Erros foram bastantes; acertos, nem tanto. 

15. Assinale a alternativa cuja frase NÃO atende à mesma regra de concordância verbal que é adotada no 
seguinte trecho do último parágrafo: “No caso da dengue, há mais risco da doença evoluir para a forma 
hemorrágica, com o aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos (nariz, gengivas), dor 
abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes”. 

(A) Há vários candidatos na sala ainda. 

(B) Devem haver muitos criminosos soltos nesse período. 

(C) Durante a investigação, há muito suspeito que tenta deixar o país. 

(D) Ainda há esperança entre os atingidos pela doença. 

(E) Havia muitos sobreviventes a espera do resgate. 
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LEGISLAÇÃO 

16.  Acerca das licenças concedidas aos servidores públicos, conforme a Lei Federal nº 8.112/90 julgue os itens 
abaixo, assinalando V para verdadeiro e F para falso. 

(   ) A licença para o exercício do mandato classista será remunerada. 

(   ) A licença por motivo de doença em pessoa da família poderá ser concedida nos casos de doenças do 
cônjuge ou companheiro, pais, filhos, padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às 
expensas do servidor e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia 
médica oficial. 

(   ) A licença para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado compulsoriamente para outro 
ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes 
Executivo e Legislativo, será por prazo indeterminado e sem remuneração. 

(   ) A licença para atividade política será concedida, com remuneração, durante o período que mediar entre 
a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua 
candidatura perante a Justiça Eleitoral. 

(   ) A licença para capacitação será concedida, no interesse da Administração, após cada quinquênio de 
efetivo exercício, com remuneração, por até três anos para mestrado e até 4 anos para doutorado. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

(A) F, V, V, F, F. 

(B) V, F, V, V, F. 

(C) V, V, V, F, V. 

(D) F, V, F, F, V. 

(E) F, F, F, V, F. 

17.  Acerca das formas de provimento dos cargos públicos previstas na Lei Federal n. 8.112/90, analise os itens 
abaixo, assinalando V para verdadeiro e F para falso. 

(   ) São formas de provimento: nomeação; promoção; readaptação; transferência; reversão; 
aproveitamento; reintegração; e recondução. 

(   ) Reversão é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: inabilitação 
em estágio probatório relativo a outro cargo; ou reintegração do anterior ocupante. 

(   ) Recondução: é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou 
judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 

(   ) Readaptação: é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com 
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. 

(   ) Reintegração: é o retorno à atividade de servidor aposentado. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

(A) V, F, V, V, F. 

(B) V, V, V, F, V. 

(C) F, F, F, V, F. 

(D) F, V, V, F, F. 

(E) F, V, F, F, V. 

18. De acordo com o Estatuto da UFMS (Resolução COUN n 35/11), fazem parte da autonomia didático-
científica da Universidade, EXCETO: 

(A) Conferir graus, certificados, diplomas, títulos e outras comendas universitárias. 

(B) Criar, ampliar, organizar, avaliar, remover, modificar, desativar e extinguir cursos e programas. 

(C) Estabelecer políticas, planos e programas de manifestações artísticas, culturais e desportivas. 

(D) Estabelecer normas e critérios para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas, 
aplicáveis ao pessoal docente, discente e técnico-administrativo. 

(E) Estabelecer a política de ensino, pesquisa e extensão, indissociáveis no âmbito institucional. 
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19. O auxílio reclusão é um benefício previsto na Lei Federal n. 8.112/90, cujo beneficiário não é o próprio 
servidor, mas os seus dependentes, que serão desamparados pela prisão de seu provedor. Acerca da 
concessão desse benefício, é correto afirmar: 

(A) O benefício não será concedido no caso de prisão preventiva ou temporária. 

(B) O valor do benefício será a metade da remuneração do servidor, durante o afastamento, em virtude de 
condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo. 

(C) Em caso de absolvição, o servidor terá direito a receber o dobro da remuneração por cada mês de 
afastamento. 

(D) O pagamento do auxílio-reclusão perdurará por 90 dias a partir do dia em que o servidor for posto em 
liberdade, se ele tiver perdido também o cargo. 

(E) O auxílio-reclusão somente será pago à família do servidor se ficar comprovado que ele é o único 
provedor, ou havendo outros membros que trabalham, a renda familiar bruta não pode exceder a 5 
salários mínimos.  

20. Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, assinale a 
alternativa que contemple um dever do servidor público. 

(A) Ter respeito à hierarquia, porém deixar de representar contra qualquer comprometimento indevido da 
estrutura em que se funda o Poder Estatal. 

(B) Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações 
individuais de todos os usuários do serviço público, fazendo a correta distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. 

(C) Respeitar e fazer cumprir  a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, 
interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em 
decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. 

(D) Impedir a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. 

(E) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

21. A CUTTER-SANBORN é uma tabela elaborada para organizar alfabeticamente algumas classes de livros. 
Mantêm-se os livros nas prateleiras, em ordem alfabética de autores, marcando-os com a inicial do nome de 
família respectivo, seguido por um ou mais números decimais dispostos, de forma tal que os sobrenomes 
cujas iniciais são continuadas por algumas das primeiras letras do alfabeto recebem os primeiros números e 
aqueles nos quais as iniciais são seguidas pelas letras mais avançadas têm os números mais altos. 
Considerando essas informações e dada parte da tabela, marque a alternativa que corresponde 
respectivamente à notação correta para os autores: Joseph G. McCarthy e Luiz Ferraz Netto. 
 

 
 

(A) M123; N476 

(B) M116; F368 

(C) M123; F381 

(D) M116; N475 

(E) M121; F379  

 

22. O ISBN estabelecido através da ABNT NBR ISO 2108:2006 é um sistema de identificação internacional 
exclusivo para cada formato ou edição de uma publicação monográfica publicada ou produzida por um 
editor ou produtor específico. Consiste em uma numeração de 13 dígitos, compostos por 5 elementos, 
separados por hífens. Dado como exemplo o ISBN 978-85-7041-473-1, assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta dos elementos. 

(A) elemento registrante – dígito de verificação – elemento de prefixo– elemento de grupo de registro – 
elemento de publicação. 

(B) elemento de prefixo – elemento de publicação– elemento registrante – elemento de grupo de registro – 
dígito de verificação. 

(C) dígito de verificação – elemento de grupo de registro – elemento registrante – elemento de publicação – 
elemento de prefixo. 

(D) elemento de prefixo – elemento de grupo de registro – elemento registrante – elemento de publicação – 
dígito de verificação. 

(E) elemento de grupo de registro – elemento de prefixo – elemento de publicação – elemento registrante – 
dígito de verificação. 
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23. A Fundação Biblioteca Nacional é o órgão responsável pela execução da política governamental de 
recolhimento, guarda e preservação da produção intelectual do país. Dentre as afirmações abaixo, assinale 
a alternativa INCORRETA em relação às finalidades da Biblioteca Nacional do Brasil.  

(A) adquirir, preservar e difundir os registros da memória bibliográfica e documental nacional. 

(B) promover a difusão do livro, incentivando a criação literária nacional apenas dentro do país;  

(C) atuar como centro referencial de informações bibliográficas. 

(D) registrar obras intelectuais e averbar a cessão dos direitos patrimoniais do autor. 

(E) coordenar, orientar e apoiar o Programa Nacional de Incentivo à Leitura e o Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas. 

24. Constitui-se em instrumento para políticas nacionais de livre expressão e acesso à informação, pois reúne e 
preserva a produção intelectual do país, garantindo o acesso ao patrimônio cultural, sem qualquer 
julgamento, seja de ordem moral, política, artística ou literária, sobre o valor intrínseco dos materiais, além 
de possibilitar elaboração e divulgação da bibliografia brasileira e das obras estrangeiras disponíveis no 
Brasil. Assinale a alternativa a qual a informação acima se refere. 

(A) CCN. 

(B) Lei de Acesso à Informação. 

(C) Depósito legal. 

(D) CBU. 

(E) FBN. 

25. O conjunto de metadados que baseia-se no princípio de que a descrição do documento deve ser elaborada 
pelo seu produtor ou criador, é conhecido como: 

(A) Protocolo Z39.50. 

(B) Formato Marc 21. 

(C) Dublin Core. 

(D) RDA. 

(E) RTF. 

26. Os tipos de materiais para os quais um ISBN NÃO é emitido são:  

(A) música impressa e recursos continuados. 

(B) livros impressos e folhetos (e as várias formas desses produtos). 

(C) publicações em Braille. 

(D) software educacional ou instrutivo. 

(E) cópias digitalizadas de publicações monográficas impressas. 

27. É uma atividade que consiste na descrição dos conteúdos dos documentos e possui como principal objetivo 
a recuperação da informação desejada pelo usuário. O termo que melhor designa essa função é: 

(A) indexação. 

(B) disseminação da informação. 

(C) catalogação. 

(D) classificação. 

(E) seleção. 

28. Recuperação da informação é:  

(A) conjunto limitado de termos que devem ser usados para representar o assunto de um documento. 

(B) organização de documentos com o intuito de facilitar o acesso dos usuários à informação contida em 
seus respectivos acervos. 

(C) sistemas criados para facilitar a busca de informações. 

(D) conhecimento das necessidades de informação da comunidade a qual o serviço atende. 

(E) busca de uma coleção de documentos com vistas a identificar aqueles que satisfazem uma 
determinada necessidade de informação. 
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29. A Base de Dados JCR – Journal Citation Reports (Thomson Reuters Scientific) permite avaliar e comparar 
revistas utilizando dados de citações extraídas de revistas acadêmicas e técnicas. O JCR permite verificar 
os periódicos mais citados em uma determinada área e a relevância da publicação para a comunidade 
científica por meio do Fator de Impacto. O JCR é considerado uma Base de: 

(A) Obras de Referência. 

(B) Referenciais com resumos. 

(C) Arquivos abertos e Redes de e-prints. 

(D) Estatística. 

(E) Repositórios Institucionais. 

30. No Brasil, o serviço de fornecimento de documentos no meio acadêmico, onde bibliotecas cadastradas 
podem solicitar documentos disponíveis em bibliotecas-bases é conhecido como: 

(A) COMUT. 

(B) CCN. 

(C) Bibliodata. 

(D) DSI. 

(E) INTERDATA. 

31. “Bibliotecas universitárias e o acesso público à informação: articulando leis, tecnologias, práticas e gestão” 
foi o tema de um dos maiores e mais importantes eventos na área de Ciência da Informação. Esse evento é 
especialmente importante principalmente para profissionais bibliotecários que atuam em bibliotecas 
universitárias. Trata-se do:  

(A) III Seminário Internacional de Educação e Pesquisa em Biblioteconomia, em Barcelona (2015). 

(B) XVIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, em Belo Horizonte (2014). 

(C) IV Seminário Hispano Brasileiro de Pesquisa em Informação e Documentação, em Marília (2015). 

(D) XXVI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, em São Paulo 
(2015). 

(E) XIII Encontro Nacional dos Usuários da Rede Pergamum, em Curitiba (2015). 

32. O Serviço de Referência compreende diversas atividades voltadas direta ou indiretamente à prestação de 
serviços ao usuário. Esse serviço inclui diversas funções, EXCETO: 

(A) treinamento de usuários na utilização do acervo, catálogos, bases e bibliotecas virtuais. 

(B) orientação de atividades de pesquisa escolar e documental. 

(C) inscrição de usuários, expedição de avisos a leitores em atraso e a aplicação de penalidades, caso a 
biblioteca as adote. 

(D) incentiva e promove eventos. 

(E) divulga informações gerais sobre a biblioteca como endereço, horário de funcionamento, assim como 
as específicas, voltadas para um segmento pré-determinado. 

33. No serviço de indexação, a forma abreviada de determinar um documento tirando frases do próprio 
documento é denominada de: 

(A) sumário. 

(B) resumo crítico. 

(C) resumo informativo. 

(D) extrato. 

(E) fichamento. 

34. Controle Bibliográfico pressupõe um domínio completo sobre os materiais que registram o conhecimento, 
objetivando sua identificação, localização e obtenção. São indicados como mecanismos de Controle 
Bibliográfico, EXCETO: 

(A) Depósito legal. 

(B) Marc 21. 

(C) Biblioteca Nacional. 

(D) Bibliografia nacional. 

(E) ISBN. 
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35. Os agentes biológicos primários que danificam os acervos de bibliotecas e arquivos são mofo, roedores e 
insetos. O dano pelo mofo, ou pelos fungos, pode constituir uma séria ameaça, sobretudo para instituições 
localizadas em climas quentes e úmidos ou próximas a grandes massas de água, onde é alto o índice de 
umidade. São indicadas medidas corretas para evitar/tratar a infestação de fungos e mofos, EXCETO: 

(A) O ideal é que a temperatura nunca ultrapasse os 21ºC nem a umidade relativa do ar os 50%. 

(B) Na ocorrência de emergência relacionada com água, como inundação ou incêndio, o material deve 
receber tratamento imediato antes que o mofo comece a se desenvolver. 

(C) Em caso de surgimento de mofo, os itens afetados devem ser isolados do acervo. 

(D) Pode-se deter o crescimento fúngico em materiais molhados ou úmidos por meio de secagem, 
congelamento ou secagem do material congelado. 

(E) A fumigação é o método mais recomendado para evitar o crescimento dos fungos. 

36. A lei que serve para medir o índice de impacto e subsidiar a tomada de decisão sobre quais títulos de 
periódicos devem ser adquiridos para formar uma coleção básica em determinada área, ou seja, como 
selecionar os melhores periódicos entre todos que abordam o mesmo tema é chamada de lei:  

(A) KANTOR. 

(B) Wpi. 

(C) Zipf. 

(D) Lotka. 

(E) Bradford. 

37. Todos os serviços e produtos oferecidos por uma unidade de informação devem ser permanentemente 
avaliados. A avaliação se faz necessária quando se deseja:  

I. Validar e tornar explícitos os valores desejáveis. 

II. Examinar planos, ações e objetivos. 

III. Comprovar e interpretar os objetivos de um programa.  

IV. Implementar ou melhorar um programa ou curso de ação.    

V. Alterar fluxos, rotinas de trabalho que se mostram eficazes.  

É correto o que se afirma apenas em:  

(A) I, II, III e V. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) I, II, IV e V. 

(D) I, III, IV e V. 

(E) I, II e III. 

38. Considere as afirmações abaixo acerca da educação ou treinamento do usuário no uso das fontes de 
informação disponíveis, e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos conceitos 
apresentados respectivamente:  

I. Processo pelo qual o usuário interioriza comportamentos adequados em relação ao uso da biblioteca e 
desenvolvem habilidades de interação permanente com sistemas de informação.   

II. Transmissão de conhecimentos e desenvolvimento de atitudes e habilidades voltadas para os 
diferentes tipos de usuários de bibliotecas. 

III. Parte do processo de educação, em base repetitiva, compreende ações e/ou estratégias para 
desenvolver determinadas habilidades ou habilidades específicas do usuário por desconhecer 
situações específicas de uso da biblioteca e seus recursos informacionais. 

IV. Significa esclarecer o usuário sobre a organização da biblioteca, layout e serviços oferecidos, espaços 
ambientais, uso em geral, horários, regulamentos, visitas, palestras, etc.  

V. Consiste na descrição rigorosa de procedimentos acompanhada de pormenores, para o usuário utilizar 
eficientemente os recursos informacionais da biblioteca.  

(A) educação, formação, treinamento, orientação e instrução de usuário. 

(B) instrução, orientação, formação, educação e treinamento de usuário. 

(C) orientação, educação, instrução, treinamento e formação de usuário. 

(D) treinamento, instrução, educação, formação e orientação de usuário. 

(E) formação, treinamento, orientação, instrução e educação de usuário. 
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39. Assinale a alternativa correta acerca da base de dados nature.com e seu acesso através do Portal de 
Periódicos da Capes. 

(A) Base multidisciplinar que indexa somente os periódicos mais citados em suas respectivas áreas.  

(B) Estão disponíveis publicações de universidades e de sociedades científicas com ênfase nas áreas de 
Ciências Biológicas e Ciências da Saúde. 

(C) Coleção de publicações periódicas cobrindo as áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, 
Ciências Exatas e da Terra, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Letras e Artes. 

(D) Caracteriza-se por ser de cobertura interdisciplinar, abrangendo todas as áreas do conhecimento, 
publicações especializadas e reviews.  

(E) Coleção formada por aproximadamente 5 milhões de páginas de documentos sobre a história da 
ciência no Século XIX. 

40. Assinale a alternativa que apresenta o código, título e ano corretos da norma técnica da ABNT que se 
destina a orientar o processo de produção editorial e gráfica da publicação, no sentido de facilitar a sua 
utilização pelo usuário e pelos diversos segmentos relacionados com o tratamento e a difusão da 
informação. 

(A) ABNT NBR 6032:2005 - Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas. 

(B) ABNT NBR 6022:2003 - Informação e documentação - Artigo em publicação periódica científica 
impressa – Apresentação. 

(C) ABNT NBR 6021:2003 - Informação e documentação - Publicação periódica científica impressa – 
Apresentação. 

(D) ABNT NBR 10525:2005 - Informação e documentação - Número padrão internacional para publicação 
seriada – ISSN. 

(E) ABNT NBR 6024:2012 - Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de um 
documento – Apresentação. 

41. A ABNT publica várias normas relacionadas à informação e documentação que são de muita utilidade para 
padronização do serviço do bibliotecário. Marque a alternativa que identifica a NBR que fixa as condições 
exigíveis para uniformizar as abreviaturas de títulos de periódicos e publicações seriadas, com o fim de 
simplificar as referências constantes de bibliografias, citações e legendas bibliográficas. 

(A) ABNT NBR 6032:1989 

(B) ABNT NBR 6021:2003 

(C) ABNT NBR 6024:2012 

(D) ABNT NBR 6027:2012 

(E) ABNT NBR 14724:2011 

42. O uso de termos booleanos (Boolean search) é útil na montagem de estratégia de buscas de informações 
em diversos mecanismos de busca. Os termos mais comuns são: 

I.  AND (+ ou &): todos os termos unidos por um AND (E) devem aparecer nas páginas ou documentos ou 
um dos termos deve estar dentro de um especificado de palavras do outro. 

II.  OR (-): quando pelo menos um dos termos unidos por OR (OU) devem aparecer nas páginas ou 
documentos.  

III.  NOT (-): o termo ou termos após NOT (NÃO) não devem aparecer nas páginas ou documentos. 

IV.  FOLLOWED BY: quando um dos termos deve ser diretamente seguido pelo outro. 

V.  Aspas (" "): as palavras entre aspas são tratadas como uma frase e elas devem se encontrar no 
documento ou arquivo.  

As definições dos termos estão corretas apenas em:  

(A) II, III, IV e V. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) I, II, IV e V. 

(D) I, III, IV e V. 

(E) II, III e V. 
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43. De acordo com a NBR 6023:2002, se nenhuma data de publicação, distribuição, copirraite, impressão etc. 
puder ser determinada, registra-se uma data aproximada entre colchetes. A expressão correta para década 
certa é: 

(A) [201-]  

(B) [201-?]  

(C) [2015?] 

(D) [2015] 

(E) [ca. 2015] 

44. Segundo a AACR2 (2002), quando uma única indicação de responsabilidade mencionar mais de três 
pessoas ou entidades exercendo a mesma função, ou com o mesmo grau de responsabilidade, deve se 
proceder conforme qual item abaixo?  

(A) Probabilidade e estatística na engenharia / Willian W. Hines ... [et al.]  

(B) Probabilidade e estatística na engenharia / Willian W. Hines ... et al. 

(C) Probabilidade e estatística na engenharia / Willian W. Hines [et al.] 

(D) Probabilidade e estatística na engenharia / Willian W. Hines et al.  

(E) Probabilidade e estatística na engenharia / Willian W. Hines ... (et al.) 

45. Conforme as regras da ABNT NBR 6023:2002, quando existirem mais de três autores, deve se proceder 
conforme qual item abaixo?  
(A) HINES, Willian W. [et al.]. Probabilidade e estatística na engenharia. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

588 p. 

(B) HINES, Willian W. et al. Probabilidade e estatística na engenharia. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
588 p. 

(C) HINES, Willian W. ... [et al.]. Probabilidade e estatística na engenharia. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2013. 588 p. 

(D) HINES, Willian W. ... et al. Probabilidade e estatística na engenharia. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
588 p. 

(E) HINES, Willian W. ... (et al.). Probabilidade e estatística na engenharia. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2013. 588 p. 

46. Considere as seguintes informações a respeito da NBR 14724:2011:  

I. Folha de aprovação: é um elemento pré-textual, de caráter opcional que contém os elementos 
essenciais à aprovação do trabalho. 

II. Epígrafe: é um elemento pré-textual, de caráter opcional, onde o autor apresenta uma citação, seguida 
de indicação de autoria, relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho. 

III. Resumo na língua vernácula: é um elemento textual, de caráter obrigatório e consiste em uma 
apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão rápida e clara do 
conteúdo e das conclusões do trabalho.  

IV. Índice: é um elemento pós-textual, de caráter opcional que fornece uma lista de palavras ou frases, 
ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete para as informações contidas no texto. 

V. Conclusão: é um elemento textual, e compreende a parte onde são expostas as conclusões do 
trabalho. 

É correto o que se afirma apenas em:  

(A) II e V. 

(B) I, II, III e V. 

(C) I, II, IV e V. 

(D) II, IV e V. 

(E) I, III, IV e V. 
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47. Acerca do FRBR, assinale a alternativa incorreta: 

(A) O FRBR é um modelo de entidade-relacionamento. 

(B) O FRBR foca no conteúdo de registros bibliográficos apenas (em oposição aos registros de autoridade), 
e pontos de acesso para registros bibliográficos. 

(C) É o resultado de um estudo sobre os requisitos funcionais para registros bibliográficos. 

(D) O FRBR é um modelo de referência. 

(E) O FRBR declara como estruturar os elementos de dados e como mostrá-los, e a sua estrutura não 
pode ser entendida apenas para leitura da descrição. 

48. Acerca da NBR 10520:2002 – Citações em documentos, considere 

I. Citação indireta acontece quando o texto é baseado na obra do autor consultado. 

II. Citação de citação é a citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. 

III. Citação direta consiste na transcrição textual de parte da obra do autor consultado. 

IV. As chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou título incluído na sentença 
devem ser em letras maiúsculas e quando estiverem entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas 
e minúsculas.   

V. As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas.  

É correto o que se afirma apenas em:  

(A) I, II e V. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) I, III, IV e V. 

(D) I, IV e V. 

(E) I, II e III. 

49. Assinale a alternativa que corresponde à descrição do campo 630 do formato MARC 21:  

(A) Assunto – Nome pessoal.  

(B) Assunto – Nome geográfico.  

(C)  Assunto – Título uniforme.  

(D) Assunto – Termo tópico. 

(E) Assunto – Nome de evento.  

 

50. Na referência: 
 
BERTÉ, Rodrigo. Gestão socioambiental no Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 299 p. ISBN 970-85-
7838-197-4.  
Número de Chamada – CDD 23: 363.700981 B537g.2 
 
Os campos básicos necessários para descrição do livro referenciado acima no formato MARC 21 são:  
 

(A) 008; 020; 082; 090; 100; 245; 250; 260; 300; 650.   

(B) 008; 020; 080; 090; 100; 245; 250; 260; 300; 650. 

(C)  008; 022; 082; 090; 100; 245; 250; 260; 263; 650.  

(D) 007; 020; 082; 090; 100; 245; 250; 260; 300; 600. 

(E) 007; 020; 082; 090; 111; 245; 250; 260; 263; 651. 
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