
CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO  PÚBLICO
EDITAL  051/2014

08 / fevereiro / 2015

CATEGORIA  FUNCIONAL:

BIBLIOTECÁRIO / DOCUMENTALISTA

INSTRUÇÕES:
1. Confira se os dados que identificam este caderno de provas estão corretos.
2. O caderno de provas deverá conter  40 (quarenta)  questões,  assim  distribuídas: 10 de

Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e Quantitativo e 20 de Conhecimentos Espe-
cíficos.

3. A duração das provas será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

4. A interpretação das questões é parte integrante das provas, não sendo, portanto, permi-
tidas perguntas aos fiscais.

5. As provas são INDIVIDUAIS, sendo vetada a comunicação entre os candidatos, durante
sua realização.

6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de
comunicação.

7. Em cada questão há somente uma resposta correta.
8. A folha de respostas deve ser entregue ao fiscal.
9. O candidato só poderá entregar a folha de respostas e retirar-se da sala, depois de

decorrida, no mínimo, 1 hora do início das provas.
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, somente após decorridas 2 horas do início

da mesma.
11. Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos e correspondem à sua inscrição;
b) assine no local indicado;
c) não a amasse, nem dobre;
d) pinte assim –, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média,

tinta azul-escura, o campo correspondente à alternativa que considera correta em
cada questão.

OBS.: Será atribuída nota zero à questão de prova objetiva, que contenha mais de
uma ou nenhuma marcação assinalada ou que não tenha sido transcrita do caderno
de provas para a folha de respostas.

12. Os gabaritos provisórios serão divulgados às 18 horas do dia 10/fevereiro/2015,
possibilitando ao candidato impetrar recurso, no prazo máximo de 24 horas.
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Questão 37
A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,

define como autor a pessoa física criadora de
obra literária, artística ou científica, e cabe a
este o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor
da obra. Caso o autor da obra decida licenciá-
la, de forma aberta, utilizando o Creative
Commons, e o faça como CC-BY-NC-SA, ele
permite:

A) que outros façam download da obra licencia-
da e a compartilhe, contanto que mencione o
autor, mas sem poder modificar a obra de ne-
nhuma forma, nem utilizá-la para fins comerci-
ais.

B) que outros remixem, adaptem e criem obras
derivadas sobre a obra licenciada, sendo veda-
do o uso com fins comerciais.

C) que outros remixem, adaptem e criem obras
derivadas sobre a obra original, desde que com
fins não comerciais e contanto que atribuam
crédito ao autor e licenciem as novas criações
sob os mesmos parâmetros.

D) que outros façam a redistribuição e o uso
para fins comerciais e não comerciais, contanto
que a obra seja redistribuída sem modificações
e completa, e que os créditos sejam atribuídos
ao autor.

E) que outros remixem, adaptem e criem obras
derivadas, ainda que para fins comerciais,
contanto que o crédito seja atribuído ao autor
e que essas obras sejam licenciadas sob os
mesmos termos.

Questão 38
“No que diz respeito à sua orientação, inicia-

tivas de repositórios institucionais em todo o
mundo podem, para efeitos didáticos, ser agru-
padas em duas abordagens principais, as quais
convêm denominar rígida e flexível, respectiva-
mente” (LEITE, 2009). Assinale a alternativa
que apresenta em que consiste a abordagem
rígida.

A) Na disponibilização exclusiva de materiais li-
cenciados pelo Creative Commons.

B) No gerenciamento da produção de uma úni-
ca instituição.

C) Na priorização de conteúdos que foram sub-
metidos ao processo de avaliação pelos pares,
especialmente artigos de periódicos.

D) Na priorização de conteúdos de dissertações
e teses.

E) Na gestão da literatura científica avaliada por
pares e de outros conteúdos de natureza aca-
dêmico-científica, produzidos por membros da
instituição.

Questão 39
O Dublin Core Qualificado consiste em:

A) um grupo de refinamento de elementos Dublin
Core Simples.

B) um conjunto de 15 elementos de descrição.
C) um conjunto de 18 elementos de descrição.
D) 3 elementos adicionais ao Dublin Core Sim-

ples, mais um grupo de refinamento de ele-
mentos.

E) 15 elementos adicionais ao Dublin Core Sim-
ples, mais um grupo de refinamento de ele-
mentos.

Questão 40
De acordo com a Resolução CFB no 042, de

11 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o Có-
digo de Ética do Conselho Federal de
Biblioteconomia, o bibliotecário deve, em rela-
ção aos usuários e clientes, observar as se-
guintes condutas:

A) apresentar métodos e técnicas compatíveis
com o trabalho oferecido, objetivando o con-
trole da qualidade e a excelência da prestação
de serviços, durante e após a execução dos
trabalhos.

B) interessar-se pelo bem público e, com tal fi-
nalidade, contribuir com seus conhecimentos,
capacidade e experiência para melhor servir à
coletividade.

C) exercer a profissão independentemente de
questões referentes à religião, raça, sexo, cor
e idade; evitar comentários desabonadores so-
bre a atuação profissional; dignificar, através
dos seus atos, a profissão, tendo em vista a
elevação moral, ética e profissional da classe.

D) respeitar leis e normas estabelecidas para o
exercício da profissão; contribuir, como cidadão
e como profissional, para o incessante desen-
volvimento da sociedade e dos princípios legais
que regem o país.

E) aplicar todo zelo e recursos ao seu alcance
no atendimento ao público, não se recusando
a prestar assistência profissional, salvo por re-
levante motivo; tratar os usuários e clientes
com respeito e urbanidade; orientar a técnica
da pesquisa e a normalização do trabalho inte-
lectual, de acordo com suas competências.



CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Língua Portuguesa

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS
QUESTÕES 01 E 02.

O que os saquinhos plásticos nos
ensinam sobre boa ciência

Dr. Adalberto Scortegagna
19/11/2014     Revista Época on line

Em 2012, a aluna do ensino médio Ana Gabriela
Person Ramos, da Escola Técnica Conselheiro
Antônio Prado (Etcap), de Campinas (SP), ven-
ceu o Prêmio Jovem Cientista com o projeto de
desenvolvimento de uma embalagem ecológica
para mudas, que substitui os saquinhos plásticos,
cuja matéria-prima é o petróleo. Os tradicionais
“saquinhos” teriam destino muitas vezes incerto,
contaminando o solo, os rios e o lençol freático,
além de levar décadas para se decompor.

A pesquisa da Ana Gabriela nos mostra que
as soluções para determinados problemas enfren-
tados pela sociedade podem ser facilitadas por
uma visão interdisciplinar, com diversos olhares
sobre um determinado problema. Ao pesquisar
esse tema, tem-se um olhar da química, pois os
saquinhos têm origem nos hidrocarbonetos;
da geografia, pois contaminam o solo, os rios, os
lençóis freáticos, além da visão da existência de
tempo longo, o tempo profundo como afirma Gould
(1991), fundamental para uma maior conscien-
tização ambiental; da biologia, com a degradação
do meio ambiente e o impacto sobre os seres
vivos; da sociologia, quando se observa a socie-
dade de consumo; da história com a Segunda
Revolução Industrial e o apogeu da Era do Petró-
leo, e assim por diante.

A solução para um problema pode estar muito
próxima de nós. Para evitar uma visão distorcida
ou parcial, é importante se distanciar um pouco
do objeto e olhar o todo. Na pesquisa científica
essa máxima também é verdadeira. Muitas ve-
zes buscamos as respostas para uma dúvida a
partir das lentes de uma única disciplina. Por que
não observar sob a ótica dos diversos olhares?
Estaríamos, dessa forma, desenvolvendo a práti-
ca da interdisciplinaridade e, neste contexto, a vi-
são interdisciplinar na Educação Básica auxilia pro-
fessores e alunos no processo de desenvolvimen-
to de pesquisa científica.

O tema do Prêmio Jovem Cientista de 2014,
Segurança Alimentar e Nutricional, pode ser visto
sob diversos ângulos, tais como o da biologia, da
química, da geografia, da física, da sociologia e
assim por diante. O estudante pode observar e
analisar o desafio sob diversos olhares para, as-
sim, buscar as várias possibilidades de solucionar
o problema.

Dessa forma, o tema do prêmio e suas linhas
de pesquisa voltadas ao ensino médio (Produção
sustentável de alimentos; acesso a alimentos
saudáveis para todos; hábitos alimentares: da
gestação à terceira idade; inovações na conser-
vação e aproveitamento integral dos alimentos;
soluções para a desnutrição e a obesidade) po-
dem ser uma ótima oportunidade para alunos e
professores treinarem o olhar interdisciplinar.
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Questão 32
“Um vocabulário controlado é mais que uma

mera lista. Inclui, em geral, uma forma de es-
trutura semântica” (LANCASTER, 2004). Essa
estrutura destina-se, especialmente, a:

A) controlar sinônimos, diferenciar homógrafos
e reunir ou ligar termos cujos significados apre-
sentem uma relação mais estreita entre si.

B) controlar sinônimos, diferenciar homônimos e
reunir ou ligar termos cujos significados apre-
sentem uma relação mais estreita entre si.

C) controlar sinônimos, diferenciar homógrafos
e descartar termos cujos significados apresen-
tem uma relação mais estreita entre si.

D) controlar sinônimos, diferenciar homônimos e
descartar termos cujos significados apresen-
tem uma relação mais estreita entre si.

E) controlar sinônimos, diferenciar homógrafos
e homônimos e descartar termos cujos signifi-
cados apresentem uma relação mais estreita
entre si.

Questão 33
No processo de catalogação de um recurso

contínuo, o AACR2 indica que a descrição de
uma publicação seriada deve ser baseada:

A) na primeira edição ou parte, ou, na falta des-
tas, na edição ou parte mais antiga disponível.

B) na edição ou parte mais recente disponível
em formato impresso.

C) na folha de rosto da edição ou parte mais
recente disponível em formato impresso.

D) na folha de rosto do volume mais recente
disponível em formato impresso.

E) na folha de rosto da edição ou parte mais
recente disponível em formato eletrônico.

Questão 34
A regra 21.1C1, do AACR2, trata sobre a

escolha dos pontos de acesso para obras cuja
entrada é feita pelo título. Marque a alternativa
que apresenta situações em que essa regra
deve ser aplicada.

A) Quando a autoria pessoal for desconhecida,
ou for difusa, e a obra não for proveniente de
uma entidade; ou quando for uma coleção de
obras por diferentes pessoas ou entidades; ou
quando a obra for reconhecida como escritura
sagrada de um grupo religioso.

B) Quando a autoria pessoal for compartilhada
entre dois autores, ou for difusa, e a obra não
for proveniente de uma entidade; ou quando
for uma coleção de obras por diferentes pes-

soas ou entidades; ou quando a obra for reco-
nhecida como escritura sagrada de um grupo
religioso.

C) Quando a autoria pessoal for compartilhada
entre três autores, ou for difusa, e a obra não
for proveniente de uma entidade; ou quando
for uma coleção de obras por diferentes pes-
soas ou entidades; ou quando a obra for reco-
nhecida como escritura sagrada de um grupo
religioso.

D) Quando a autoria pessoal for desconhecida,
ou difusa, e a obra for proveniente de uma
entidade, ou quando for uma coleção de obras
por diferentes pessoas ou entidades; ou quan-
do a obra for reconhecida como escritura sa-
grada de um grupo religioso.

E) Quando a autoria pessoal for conhecida e a
obra não for proveniente de uma entidade; ou
quando for uma coleção de obras por diferen-
tes pessoas ou entidades; ou quando a obra
não for reconhecida como escritura sagrada
de um grupo religioso.

Questão 35
As regras gerais de apresentação de nume-

ração progressiva das seções, de acordo com
a NBR 6024:2012, estabelecem que:

A) o indicativo das seções primárias deve ser
grafado em números inteiros a partir de 2.

B) para as seções primárias, devem ser utiliza-
dos algarismos romanos.

C) entre o indicativo da seção e seu título, deve
ser utilizado um ponto.

D) a numeração progressiva deve limitar-se à
seção quinária.

E) não deve haver qualquer distinção tipográfica
entre os títulos das diferentes seções.

Questão 36
Assinale abaixo a opção que apresenta cor-

retamente a chamada para uma citação indire-
ta de diversos documentos da mesma autoria,
mencionados simultaneamente, cuja publicação
ocorreu em anos diferentes:

A) (CRUZ; CORREA; COSTA, 1998, 1999, 2000).
B) (CRUZ; CORREA; COSTA, 1998; 1999; 2000).
C) (CRUZ, CORREA, COSTA, 1998; 1999; 2000).
D) (CRUZ, CORREA, COSTA; 1998, 1999, 2000).
E) (CRUZ; CORREA e COSTA, 1998, 1999,

2000).
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Questão 01
A alternativa que apresenta a reescrita ade-

quada do primeiro parágrafo do texto acima,
respeitando a coesão e a coerência e sem
prejuízo ao significado, é:

A) Ana Gabriela Person Ramos, em 2012, aluna
do ensino médio da Escola Técnica Conselheiro
Antônio Prado (Etcap), de Campinas (SP), ven-
ceu o Prêmio Jovem Cientista com o projeto
de desenvolvimento de uma embalagem eco-
lógica para mudas, que substitui os tradicionais
“saquinhos” plásticos e teriam destino muitas
vezes incerto, contaminando o solo, os rios, e
o lençol freático, além de levar décadas, para
se decompor, cuja matéria-prima é o petróleo.

B) Em 2012, os tradicionais “saquinhos” que te-
riam destino muitas vezes incerto, contaminan-
do o solo, os rios e o lençol freático, além de
levar décadas para se decompor, foram subs-
tituídos pelos saquinhos plásticos, cuja maté-
ria-prima é o petróleo, na Escola Técnica Con-
selheiro Antônio Prado (Etcap), de Campinas
(SP) e o Prêmio Jovem Cientista foi dado à
aluna do ensino médio Ana Gabriela Person
Ramos, que venceu com o projeto de desen-
volvimento de uma embalagem ecológica para
mudas.

C) Os tradicionais “saquinhos” que teriam desti-
no muitas vezes incerto, em 2012, contami-
nando o solo, os rios e o lençol freático, além
de levar décadas para se decompor foram
substituídos pelos saquinhos plásticos, cuja
matéria-prima é o petróleo. A aluna do ensino
médio Ana Gabriela Person Ramos da Escola
Técnica Conselheiro Antônio Prado (Etcap), de
Campinas (SP), venceu o Prêmio Jovem
Cientista com o projeto de desenvolvimento de
uma embalagem ecológica para mudas.

D) Da Escola Técnica Conselheiro Antônio Prado
(Etcap), de Campinas (SP), em 2012, a aluna
do ensino médio Ana Gabriela Person Ramos,
venceu o Prêmio Jovem Cientista com o proje-
to de desenvolvimento de uma embalagem
ecológica para mudas, tradicionais “saquinhos”
que teriam destino muitas vezes incerto, con-
taminando o solo, os rios e o lençol freático,
além de levar décadas para se decompor e
substituirem os saquinhos plásticos, cuja ma-
téria-prima é o petróleo.

E) A aluna do ensino médio da Escola Técnica
Conselheiro Antônio Prado (Etcap), de Campi-
nas (SP), Ana Gabriela Person Ramos, venceu
o Prêmio Jovem Cientista de 2012, com o pro-
jeto de desenvolvimento de uma embalagem
ecológica para mudas, que substitui os tradici-
onais saquinhos plásticos, cuja matéria-prima
é o petróleo e o destino muitas vezes é incer-

to, contaminando o solo, os rios e o lençol
freático, além de levar décadas para se de-
compor.

Questão 02
Observe as afirmativas abaixo, quanto aos

aspectos gramaticais do texto.
I) O verbo ter, em negrito no segundo pa-
rágrafo, está acentuado porque concorda
com o plural da palavra “saquinhos”.

II) O ano de 1991 aparece entre parêntesis,
no segundo parágrafo, porque se refere ao
ano de nascimento do escritor do texto.

III) No terceiro parágrafo, a preposição por-
que aparece separada, pois está no início
de uma frase interrogativa.

IV) No último parágrafo, a letra “a” da ex-
pressão “acesso a alimentos” não leva o
acento grave, porque está diante de subs-
tantivo masculino plural.

Está (ão) correta(s) apenas:
A) I e II.
B) II e III.
C) II, III e IV.
D) II e IV.
E) I e IV.

Questão 03
Assinale a alternativa correta, quanto ao

emprego ou não do acento grave como sinal
de crase.

A) Inspirada pela cozinha tradicional de países
como Grécia, Espanha e Itália, a dieta medi-
terrânea sempre esteve associada a boa saú-
de e à corações sadios.

B) No mundo, 2,8% de todas as riquezas são
gastos no enfrentamento da obesidade. Isso
equivale à cerca de R$ 5,2 trilhões, afirmam os
pesquisadores.

C) Infelizmente, não foi apresentado nenhum
projeto à Caixa Econômica para construir essa
estrada.

D) O time do Palmeiras está a altura da beleza
da arena? Dorival não responde.

E) As 10h, os moradores vizinhos ainda esta-
vam sendo mantidos fora de suas casas devi-
do ao risco de explosão no supermercado.
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Questão 26
Em uma biblioteca, o processo de planeja-

mento se inicia:
A) pela avaliação do problema.
B) pelo estudo de usuário.
C) pela definição do objeto a ser estudado.
D) pelas estatísticas dos serviços oferecidos.
E) pelo grau de necessidade de informação do

usuário.

Questão 27
“Última etapa do processo administrativo e

compete-lhe medir e avaliar o desempenho da
organização, ou do sistema, ou do serviço, ana-
lisando as informações coletadas e adotando
as ações corretivas adequadas” (LUBISCO,
2011). Assinale a alternativa que corresponde
à frase citada.

A) Estatística.
B) Execução.
C) Planejamento.
D) Organização
E) Controle.

Questão 28
Em relação à equivalência entre os campos

nos Formatos MARC21 Bibliográfico e MARC21
Autoridades, é possível afirmar que:

A) os campos 100, 110 e 111 do MARC21 Auto-
ridades podem ser usados apenas nos cam-
pos 100, 110 e 111 do MARC21 Bibliográfico.

B) o campo 130 do MARC21 Autoridades pode
ser usado em qualquer campo de título do
MARC21 Bibliográfico.

C) os campos 100, 110 e 111 do MARC21 Auto-
ridades podem ser usados em qualquer cam-
po de autoria, principal ou secundária, do
MARC21 Bibliográfico.

D) o campo 150 do MARC21 Autoridades pode
ser usado no campo 600 do MARC21 Bibliográ-
fico.

E) o campo 100 do MARC21 Autoridades pode
ser usado como Assunto tópico no MARC21
Bibliográfico.

Questão 29
Os sistemas de gerenciamento de bibliote-

cas são ferramentas essenciais no suporte a
serviços eficazes para os clientes, gestão de
acervos e administração dos serviços presta-
dos por bibliotecas e outras instituições que pro-
vêem acesso a coleções de documentos. De
acordo com a literatura, algumas das funções
básicas que um sistema de gerenciamento de
bibliotecas precisa possuir são:

A) entrada de dados; controle de autoridades;
realização de encomendas e aquisições; e ar-
mazenamento virtual dos registros.

B) banco de dados próprio; relatórios e estatísti-
cas sobre a utilização do acervo, catálogos com
interface de acesso público e importação de
registros.

C) entrada de dados; importação de registros;
armazenamento virtual dos registros; e banco
de dados próprio.

D) realização de encomendas e aquisições; im-
portação de registros; controle de recebimento
de fascículos de periódicos; e acesso em linha.

E) relatórios e estatísticas sobre a utilização do
acervo; entrada de dados; acesso monousuá-
rio; e catálogos com interface de acesso públi-
co.

Questão 30
O campo 675 do MARC21 Autoridades deve

ser utilizado para indicar:
A) uma remissiva não autorizada.
B) uma remissiva autorizada.
C) a fonte negativa.
D) a fonte positiva.
E) uma nota de aplicação.

Questão 31
O RDA (Resource Description and Access)

[Recurso: Descrição e Acesso] foi desenvolvido
com o intuito de:

A) substituir o formato MARC21.
B) substituir o AACR2.
C) substituir o MARC21 e o AACR2.
D) ser usado junto com o MARC21 e o AACR2,

mas apenas para a descrição de recursos de
acesso eletrônico.

E) ser usado junto com o MARC21 e o AACR2,
para a catalogação de recursos em suporte
impresso.
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Questão 04
Assinale a alternativa correta, quanto ao uso

dos porquês.
A) Não queria sair por que estava cansada.
B) Você não foi dormir por quê?
C) Todo mundo ria e não me diziam o por quê.
D) Porque todo mundo está rindo?
E) Eu queria saber porque você não foi.

LEIA O TEXTO PARA RESPONDER ÀS
QUESTÕES DE 05 A 07.

A menos de um quilômetro do Planalto,
brasileiros vivem na miséria

20/02/2013
BRASÍLIA - A menos de um quilômetro do

Palácio do Planalto, numa área invadida nas ime-
diações da garagem do Senado, 50 pessoas vi-
vem em barracos de madeira e lona, sem sanea-
mento nem água encanada, cercadas de lixo e
ratos. Os casebres contam apenas com dois ba-
nheiros coletivos, cada um com espaço para uma
pessoa, usados principalmente pelas mulheres.
Como não há fossa, boa parte dos moradores
prefere ir no mato. O banho, de tonel e caneca, é
com água fria trazida de ministérios e estaciona-
mentos próximos.

Nesta terça-feira, a presidente Dilma
Rousseff disse que o Brasil tem o grande desafio
de encontrar a miséria que ainda não é conhecida
pelo governo, em cerimônia de lançamento da
ampliação do programa Brasil Sem Miséria, e pe-
diu ajuda de governantes para achar os pobres
que “se escondem dos olhos” do governo.

 A moradora Rosa Maria Albino dos Santos,
de 36 anos, diz que está cadastrada no Bolsa
Família e que deveria receber R$ 300 por mês.
Segundo ela, porém, os repasses estão bloquea-
dos. Mãe de quatro filhos, ela conta que o marido
foi preso por tentativa de assalto. Além do dinhei-
ro do Bolsa Família, Rosa trabalha como catadora
de papel, papelão, plástico e metais, assim como
os demais moradores da área. O serviço rende
R$ 150 por mês, mas a quantia costuma cair nos
meses de chuva.[…]

Aos 63 anos, Francisca Pedro da Silva afirma
que vive no local há mais de 25 anos e que os
demais moradores são seus filhos, netos, bisne-
tos e uma tataraneta. O marido de Francisca,
Rosival Albino dos Santos, de 74, é aposentado e
recebe um salário mínimo (R$ 678) por mês. A
renda do casal, portanto, é de R$ 339 mensais
por pessoa e está acima da linha oficial de miséria

estipulada pelo governo. Logo, os dois idosos
não têm direito ao Bolsa Família. “Não ganhei nada
nunca do governo” - disse Francisca nesta terça-
feira.

A alimentação do casal vem das sobras de
restaurantes da Esplanada dos Ministérios. É o
marido quem busca diariamente. Como não tem
geladeira, Francisca salga a carne, cuja maior parte
consiste em gordura. O alimento cru fica do lado
de fora do casebre, ao ar livre, sobre uma mesa
improvisada. Vista de longe, a carne parecia pre-
ta, tamanho era o número de moscas varejei-
ras. […]

O terreno fica junto a uma rua próxima dos
prédios anexos da Esplanada dos Ministérios. É
comum que motoristas levem comida e doem
colchões e roupas. Uma delas é a oficial de Justi-
ça aposentada Haidecilda de Souza Neves, de 57
anos. Ela levou duas camisetas hoje, e contou
que costuma dar comida aos moradores. “É falta
de amor e consideração dos governantes. O lixo
ao lado do luxo. Crianças nascendo aqui, no meio
deste lixo todo, atrás do poder. Não posso com
isso” – disse Haidecilda.

(Fonte:http://oglobo.globo.com - acesso em 03/05/
2013)

Questão 05
Segundo o texto, é correto afirmar que:

A) discorre apenas sobre a pobreza generaliza-
da na cidade de Brasília, em especial no entor-
no do Senado.

B) embora em situação de pobreza,  a morado-
ra Rosa Maria Albino possui condições básicas
de saneamento.

C) há uma  situação de pessoas vivendo em
pobreza extrema ao lado dos principais órgãos
do poder.

D) a renda média dos brasileiros é de  R$ 339,00
por pessoa, portanto acima da linha oficial de
miséria.

E) na área invadida, vivem 50 pessoas de dife-
rentes regiões do país, sem saneamento nem
água encanada.
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Conhecimentos  Específicos

Questão 21
“São repertórios monumentais, planejados e

elaborados com a função de direcionar profes-
sores, pesquisadores, alunos e demais interes-
sados em conhecer as fontes de informação
publicadas em diversas áreas do conhecimen-
to” (CUNHA, 2010).

Quanto à informação acima, assinale a al-
ternativa correta.

A) Bases de dados.
B) Guias de obras de referência.
C) Repositórios institucionais.
D) Fontes bibliográficas.
E) Enciclopédias.

Questão 22
Assinale a alternativa que preenche correta-

mente a lacuna.

“O trabalho de referência, porém, é muito
mais do que uma técnica especializada ou uma
habilidade profissional. Trata-se de uma ativida-
de________________” (GROGAN, 1995):

A) essencialmente humana.
B) corriqueira.
C) primária.
D) essencialmente lógica.
E) fundamental.

Questão 23
Assinale a alternativa que indica os critérios

relativos a aspectos adicionais do documento,
no processo de seleção de materiais.

A) Idioma – Relevância – Estilo – Atualidade.
B) Autoridade – Precisão – Imparcialidade – Atu-

alidade.
C) Cobertura – Conveniência – Estilo – Custo.
D) Caraterísticas Físicas – Aspectos Especiais –

Contribuição Potencial – Custo.
E) Contribuição Potencial – Conveniência – Preci-

são – Tratamento.

Questão 24
“É sem dúvida a tarefa de maior importância

dentro da biblioteca, pois permite-nos entrar em
contato direto com o acervo, verificando sua
integridade física”. (LUCCAS; SERIPIERRI,
1995). Marque a alternativa que apresenta a
tarefa a qual se refere o texto acima.

A) Desbaste.
B) Leitura de estante.
C) Inventário.
D) Remanejamento.
E) Limpeza dos volumes.

Questão 25
De acordo com a Lei 10.098, nos edifícios

públicos ou de uso coletivo, são requisitos de
acessibilidade:

A) percurso acessível que una a edificação à via
pública, às edificações e aos serviços anexos
de uso comum e aos edifícios vizinhos.

B) pelo menos um dos acessos ao interior da
edificação deverá estar livre de barreiras
arquitetônicas e de obstáculos que impeçam
ou dificultem a acessibilidade de pessoa porta-
dora de deficiência ou com mobilidade reduzi-
da.

C) os elementos do mobiliário deverão ser pro-
jetados e instalados em locais que permitam
que sejam eles utilizados pelas pessoas porta-
doras de deficiência ou com mobilidade reduzi-
da.

D) em todas as áreas de estacionamento de
veículos, localizadas em vias ou espaços públi-
cos, deverão ser reservadas vagas próximas
dos acessos de circulação de pedestres, devi-
damente sinalizadas, para veículos que trans-
portem pessoas portadoras de deficiência com
dificuldade de locomoção.

E) cabine do elevador e respectiva porta de en-
trada acessíveis a pessoas portadoras de defi-
ciência ou com mobilidade reduzida.



CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 06
Considerando o texto, analise as afirmativas a seguir:
I) A palavra estipulada, no quarto parágrafo, pode ser substituída por convencionada, sem
prejuízo para o sentido.

II) A palavra varejeiras, no quinto parágrafo, é um designativo de mosca e possui o sentido de
retalho miúdo.

III) A palavra anexos está flexionada incorretamente, pois a forma correta seria anexo.
Está(ão) correta(s) apenas:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e  II.
E) I e III.

Questão 07
Considerando o texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

(     ) O adjunto adverbial Nesta terça-feira vem separado por vírgula porque está deslocado.
(     ) No quarto parágrafo, as aspas foram usadas  para indicar a fala da senhora Francisca.
(     ) No título do texto, a vírgula indica o deslocamento de uma circunstância de lugar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
A) F – V – F.
B) F – F – V.
C) F – V – V.
D) V – V – V.
E) V – V – F.

Questão 08
Leia o texto para responder à questão.

Considerando o texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
(    ) O adjetivo fofos para bichinhos, no primeiro quadrinho, conota o sentido de delicado e

bonito.
(    ) palavra depois, no primeiro quadrinho, indica uma circunstância de tempo.
(    ) a fala no segundo quadrinho está incorreta, pois a forma verbal preciso exige a preposição

de.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

A) F – V – F.
B) F – F – V.
C) F – V – V.
D) V – F – V.
E) V – V – V.
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Questão 17
Júlio tem hoje 22 anos. Três anos atrás seu

irmão, Pedro, tinha 2 anos. Marque a alternati-
va que apresenta o número que corresponde a
daqui a quantos anos a idade de Júlio será o
dobro da idade de Pedro.

A) 11.
B) 12.
C) 13.
D) 14.
E) 15.

Questão 18
Uma mãe levou sua criança ao supermerca-

do. Suponha que a probabilidade da criança pe-
dir algum brinquedo é de 0,7 e de pedir algum
doce é 0,9. A mãe atende a um pedido da
criança com uma probabilidade de 0,6, inde-
pendentemente de já ter atendido a um pedido
anterior, bem como só compra um brinquedo
ou um doce se a criança pedir. A probabilidade
de essa criança sair do supermercado superfeliz
por ter ganho um brinquedo e um doce é:

A) menor que 0,1.
B) entre 0,1 e 0,2.
C) entre 0,2 e 0,25.
D) entre 0,25 e 0,3.
E) maior que 0,3.

Questão 19
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca (IBGE), por meio de levantamentos periódi-
cos ou estimativas sobre  a contagem da po-
pulação residente no Brasil, apresentou os se-
guintes resultados:

População residente no Brasil
(1996 a 2014)

Ano Número de residentes

1996 157.070.163

2000 169.799.170

2010 190.755.799

2014     202.033.670 (1)

Fonte: UTFPR, com base em IBGE. Dados disponíveis
em <http://www.ibge.gov.br/>. Acesso em 28/11/
2014.

(1) População em meados do ano de 2014.

Com base nesses dados, pode-se afirmar
que:

A) a variação da população residente no Brasil,
no período de 1996 a 2000, foi maior que a
variação no período de 2000 a 2010.

B) o crescimento médio anual da população re-
sidente no Brasil, no período de 1996 a 2000,
foi menor que 3 milhões de pessoas.

C) o crescimento médio anual da população re-
sidente no Brasil, no período de 2000 a 2010,
foi maior que 3 milhões de pessoas.

D) o crescimento médio anual da população re-
sidente no Brasil, no período de 2010 a 2014,
está  entre 3 milhões  e  3,5 milhões  de  pes-
soas.

E) se utilizarmos o crescimento médio anual de
2010 a 2014, para estimar a população resi-
dente no Brasil ao final de 2015, essa estimati-
va será menor que 205.000.000 de pessoas.

Questão 20
Uma pessoa deseja cobrir o piso e as pare-

des de um banheiro retangular com revestimen-
to cerâmico. As dimensões do banheiro são:
1,70 metros(m) de largura por 2,50m de com-
primento por 2,40m de altura.  Nesse banhei-
ro, há uma porta de 0,60 m de largura por
2,10m de altura e uma janela de 1,20m de
comprimento por 0,60m de altura. Considera-
se, inicialmente, uma perda de no máximo 10%
de material. Os revestimentos cerâmicos são
vendidos em caixas que contém 2,14 metros
quadrados (m2). Assinale a alternativa que apre-
senta o número de caixas desses revestimen-
tos que deverão ser compradas para cobrir o
piso e as paredes desse banheiro.

Observação: os revestimentos que sobra-
rem serão guardados, para eventuais futuras
reposições, no piso ou nas paredes.

A) 2 ou 3 caixas para o piso e 9 ou 10 caixas
para as paredes.

B) 3 ou 4 caixas para o piso e 11 caixas para as
paredes.

C) 2 caixas para o piso e 11 ou 12 caixas para
as paredes.

D) 3 ou 4 caixas para o piso e 12 caixas para as
paredes.

E) 2 ou 3 caixas para o piso e 8 caixas para as
paredes.



CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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LEIA O TEXTO, O CURURU, DE JORGE
DE LIMA E RESPONDA ÀS QUESTÕES 09
E 10.

O CURURU
Tudo quieto, o primeiro cururu surgiu na mar-

gem, molhado, reluzente na semiescuridão. En-
goliu um mosquito; baixou a cabeçorra; tragou
um cascudinho; mergulhou de novo, e bum-bum!
Soou uma nota soturna do concerto interrompi-
do. Em poucos instantes, o barreiro ficou sonoro,
como um convento de frades. Vozes roucas, foi-
não-foi, tãs-tãs, bum-buns, choros, esguelamen-
tos finos de rãs, acompanhamentos profundos
de sapos, respondiam-se. Os bichos apareciam,
mergulhavam, arrastavam-se nas margens,
abriam grandes círculos na flor d’água. ( ... ) Daí
a pouco, da bruta escuridão, surgiram dois olhos
luminosos, fosforescentes, como dois vagalumes.
Um sapo cururu grelou-os (1) e ficou deslum-
brado, com os olhos esbugalhados, presos na-
quela boniteza luminosa. Os dois olhos fosfores-
centes se aproximavam mais e mais, como dois
pequenos holofotes na cabeça triangular da ser-
pente. O sapo não se movia, fascinado. Sem dú-
vida queria fugir; previa o perigo, porque emu-
decera; mas já não podia andar, imobilizado; os
olhos feíssimos, agarrados aos olhos luminosos
e bonitos como um pecado. Num bote a cabeça
triangular abocanhou a boca imunda do batráquio.
Ele não podia fugir àquele beijo. A boca fina do
réptil arreganhou-se desmesuradamente; en-
volveu o sapo até os olhos. Ele se baixava dócil
entregando-se à morte tentadora, apenas agitan-
do docemente as patas sem provocar nenhuma
reação ao sacrifício. A barriga disforme e negra
desapareceu na goela dilatada da cobra. E, num
minuto, as perninhas do cururu lá se foram, ainda
vivas, para as entranhas famélicas. O coro imen-
so continuava sem dar fé do que acontecia a
um dos seus cantores.

LIMA, Jorge de. Calunga; O Anjo. 3. ed. Rio de
Janeiro: Agir, 1959. p. 160-1.

(1) Grelar: fitar profundamente os olhos em.

Questão 09
No fragmento do texto “O cururu”, existe

uma forma de dominação que é exercida de
maneira primária e direta, isto é, um exercício
da lei da selva: o mais forte domina o mais
fraco, revelando uma dominação brutal. Assi-
nale a alternativa que comprova essa domina-
ção por meio dos verbos elencados.

A) Surgiu, engoliu, tragou.
B) Abriam, surgiram, grelou.
C) Previa, queria, abocanhou.
D) Arreganhou, envolveu, continuava.
E) Apareciam, mergulhavam, arrastavam.

Questão 10
Observe a frase: “Engoliu um mosquito;

baixou a cabeçorra; tragou um cascudinho;
mergulhou de novo, e bum-bum!”. Os verbos
grifados estão na 3ª pessoa do singular porque
o sujeito é:

A) sapo.
B) réptil.
C) cururu.
D) serpente.
E) semiescuridão.
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Raciocínio  Lógico  e  Quantitativo

Questão 11
A próxima letra na sequência Z,  W,  T,  Q,

N, ... é:
A) H.
B) I.
C) J.
D) K.
E) L.

Questão 12
Quando afirmamos que para todo “a” existe

um único “b”, queremos dizer:
A) tem mais “a” do que “b”.
B) pode haver “b” sem “a”.
C) para cada “b” corresponde um “a”.
D) cada “a” fica com dois “b”.
E) dois “b” correspondem ao mesmo “a”.

Questão 13
Em um estacionamento cabem 30 ônibus

ou 50 carros. O número de ônibus que ainda
cabem no estacionamento, considerando que
25 carros já estão dentro, é:

A) 15.
B) 16.
C) 17.
D) 18.
E) 20.

Questão 14
O número de algarismos do resultado da ex-

pressão   é:

A) 28.
B) 32.
C) 30.
D) 33.
E) 29.

Questão 15
Em 2012, o preço do tomate teve uma alta

de 5% e, em 2013, uma alta de 8%. Em 2014,
o preço baixou 2%.  Pode-se afirmar que, após
essa terceira alteração, o preço inicial foi rea-
justado em:

A) 13,83%.
B) 11,43%.
C) 15,14%.
D) 13,19%.
E) 11,13%.

Questão 16
Foi feita a fotocópia de uma imagem retan-

gular, reduzindo-se 50% as suas dimensões ori-
ginais. Nessa fotocópia, o percentual de redu-
ção da área em relação à área da imagem ori-
ginal é de:

A) 25%.
B) 50%.
C) 40%.
D) 20%.
E) 75%.




