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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome do Candidato  Inscrição

    
 O caderno de questões possui                  

50 (cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir: 

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, 
desde que aguarde em sala o término da aplicação. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

---------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------
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Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35Questão

Resp.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



3 Cargo: Biblioteconomista

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

ACORDA, MENINO!

07/09/2015 Albir José Inácio da Silva

O que diz o menino que dorme na praia? Talvez 
fale dos perigos do mar, da displicência dos pais. Ou 
de um assassinato a ser esclarecido. 

Mas é só um menino. Não deveria nos dar esta 
sensação de naufrágio da humanidade. Há dias, não 
adianta acusar governos, etnias, religiões, porque a 
falta de ar não cessa.

É lágrima que não pinga, não seca nem escorre. 
É mais que um cadáver, é um assombro, uma dor 
insepulta de que tentamos nos livrar.

E ainda suspeitamos de nós mesmos.
Em nome dos deuses fazemos coisas que até o 

diabo duvida. Duvida e se defende, dizendo que não 
chegaria a tanto, embora comemore o resultado.

Queríamos não ter visto nem sabido — maldito 
fotógrafo, maldita web e maldita imagem que, mesmo 
escorraçada da memória, dorme no tapete da sala e 
à noite repousa no nosso travesseiro, naquela pose 
mesmo que o mar beijava.

Fica-nos a sensação de que Alá deu de ombros, 
Jeová lavou as mãos e, embriagados na bacanal do 
Olimpo, os outros também ignoraram o presente de 
grego numa praia do Mediterrâneo.

Enquanto isso, no Hades, dançando e atualizando 
Castro Alves com outras infâmias no mar, ri-se 
Satanás. 

Fonte: http://www.cronicadodia.com.br/2015/09/acorda-menino-albir-jo-
se-inacio-da-silva.html 

QUESTÃO 01
O texto “Acorda, menino!” é uma crônica que 
remete a um retrato de um menino encontrado 
morto na praia da Turquia após naufrágio no 
mês de setembro deste ano. A cena comoveu o 
mundo. São características da crônica, EXCETO

(A) texto curto ligado à vida cotidiana e que leva o leitor 
à reflexão.

(B) pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e/ou 
irônico.

(C) geralmente é publicada em jornais e revistas.
(D) a linguagem é simples, clara e informal.
(E) objetiva informar fatos diários, apresenta lide e 

morre depressa.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa correta quanto às 
informações apresentadas ou inferidas do 
texto. 

(A) Há grande comoção e indignação por parte do 
autor do texto referente às atitudes da humanidade. 
Em nenhum momento, o autor se culpa pela morte 
do menino. Na verdade, as maiores vicissitudes da 
vida são atribuídas ao diabo. 

(B) Segundo o autor do texto, nem o diabo é capaz de 
engendrar tamanha atrocidade. O diabo também 
se comoveu devido à situação.  

(C) A sensação é de que a humanidade está se 
afundando e a dor é tanta que seria melhor se as 
pessoas não tivessem sabido do infortúnio.

(D) Pela imagem divulgada, não se sabia se o menino já 
havia morrido quando foi encontrado. A esperança 
é de que tenha contado antes de morrer quando, 
como, porque ou quem o havia abandonado 
naquela situação. 

(E) É uma dor muito grande, mas o que alivia é saber 
que, conforme o autor expõe no segundo parágrafo, 
aconteceu somente com um menino: “Mas é só um 
menino”.

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa que apresenta as 
informações em seu sentido literal, ou seja, 
que não apresenta figura de linguagem, sentido 
figurado, em suas expressões. 

(A) “Queríamos não ter visto...”  
(B) “O que diz o menino que dorme na praia?”
(C) “Não deveria nos dar esta sensação de naufrágio 

da humanidade.”
(D) “...imagem que, mesmo escorraçada da memória, 

dorme no tapete da sala e à noite repousa no 
nosso travesseiro, naquela pose mesmo que o mar 
beijava.”

(E) “Jeová lavou as mãos.”

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa cujo “que” em destaque 
funcione como conjunção integrante, ou seja, 
tem a função de introduzir oração subordinada 
substantiva. 

(A) “É lágrima que não pinga.”
(B) “É mais que um cadáver.”
(C) “Duvida e se defende, dizendo que não chegaria a 

tanto.”
(D) “... maldita imagem que, mesmo escorraçada da 

memória, dorme no tapete da sala.”
(E) “... naquela pose mesmo que o mar beijava.”
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QUESTÃO 05
“... maldito fotógrafo, maldita web e maldita 
imagem que, mesmo escorraçada da memória, 
dorme no tapete da sala e à noite repousa no 
nosso travesseiro, naquela pose mesmo que o 
mar beijava”.
Assinale a alternativa cuja palavra NÃO 
recupera ou não remete à expressão destacada 
no excerto acima.

(A) escorraçada.
(B) dorme.
(C) repousa.
(D) travesseiro.
(E) pose que o mar beijava.

I N F O R M Á T I C A

QUESTÃO 06
Acerca dos conceitos básicos de hardware, 
assinale a alternativa correta.

(A) A memória CACHE tem como principal característica 
o fato de ser somente leitura (read only).

(B) Um disco de armazenamento do tipo HD é uma 
memória do tipo secundária.

(C) A memória ROM fica localizada dentro do 
processador, por ter um acesso mais rápido que a 
memória CACHE.

(D) A memória RAM é um tipo de memória não volátil 
utilizada para armazenar dados e aplicativos.

(E) O Pendrive é um exemplo de memória primária 
removível.

QUESTÃO 07
Considerando o MS-WORD 2007, em sua 
instalação padrão, versão em português, 
assinale a alternativa que apresenta o recurso 
que permite “inserir um texto fantasma atrás do 
conteúdo da página”.

(A) Balões.
(B) Hifenização.
(C) Marca D’água.
(D) Papel Moeda.
(E) Marcação translúcida.

QUESTÃO 08
Considerando o MS-EXCEL 2007, versão 
português, para que seja possível EDITAR o 
conteúdo de uma célula ativa, basta pressionar 
a tecla 

(A) F2.
(B) F3.
(C) F4.
(D) F5.
(E) F6.

QUESTÃO 09
Acerca do navegador Google Chrome versão 44, 
em português, no canto superior direito, existe 
um botão representado por 3 linhas horizontais 
(imagem a seguir) que tem a função de

(A) salvar as informações atuais do site acessado.
(B) fechar a barra de endereços.
(C) exibir links ocultos.
(D) personalizar e controlar.
(E) alterar o navegador para o modo tela cheia.

QUESTÃO 10
Considerando o editor de texto LibreOffice 
Writer versão 4.1, em português, assinale a 
alternativa correta.

(A) Para enviar um documento para impressão, basta 
utilizar a Tecla de Atalho Ctrl+I. 

(B) Para selecionar um parágrafo do texto, basta 
realizar um duplo clique com o botão esquerdo 
do mouse em uma  das palavras do respectivo 
parágrafo. 

(C)  A opção wordart está disponível no menu inserir. 
(D) Para copiar um texto, basta selecionar o trecho 

desejado e em seguida executar a Tecla de Atalho 
Ctrl+X.

(E)  Após selecionar um determinado trecho do texto, 
basta executar a tecla de Atalho Ctrl+B para que 
seja formatado no estilo negrito.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 11
O que permite que o usuário combine 
estratégias de busca de acordo com as suas 
necessidades informacionais, no momento 
da pesquisa, trazendo mais flexibilidade e 
agilidade?

(A) Não-Descritor.
(B) Método Compatível.
(C) Código Linguístico.
(D) Indexação Pós-Coordenada.
(E) Indexação Pré-Coordenada.

QUESTÃO 12
Registro das informações que identifica a 
publicação na sua situação atual, incluindo o 
Número Internacional Normalizado para Livro 
(ISBN). Em qual parte do livro se encontram 
essas informações?

(A) Dados Internacionais de Catalogação na 
Publicação. 

(B) International Standard Book Number.
(C) Código para Publicações em Série.
(D) NBR 12676 – Métodos para Análise do 

Documento.
(E) Portable Document Format

QUESTÃO 13
Nova ferramenta de   divulgação   da  
ciência, que tem sido reconhecida pelos 
diversos atores da comunidade científica, 
principalmente pelas universidades, que 
percebem uma nova possibilidade para 
ampliar a visibilidade das pesquisas 
desenvolvidas no ambiente acadêmico. A que 
o enunciado se refere?

(A) Sistema Pergamum.
(B) Política de Desenvolvimento de Coleções.
(C) Repositórios Institucionais.
(D) Sistema de Informação ao Cidadão.
(E) Serviços de Marketing para Bibliotecas.

QUESTÃO 14
O instrumento mais utilizado para a 
representação descritiva é

(A) o Código de Catalogação Anglo-Saxônico.
(B) o Código de Catalogação Anglo-Americano.
(C) a Classificação Decimal de Dewey.
(D) a Classificação Alfanumérica.
(E) a Tabela PHA.

QUESTÃO 15
Reunir e tornar disponíveis, de maneira 
eficiente, os registros da produção 
bibliográfica de todos os países, 
concretizando uma rede internacional de 
informação, é o objetivo do

(A) do Programa Internacional de Classificação.
(B) do International Standard Serial Number.
(C) do Programa de Citações em Documentos.
(D) do Programa de Controle Bibliográfico Universal.
(E) dos Anais de Congressos Nacionais e 

Internacionais.

QUESTÃO 16
Proporciona assistência individual e direta 
a usuários que buscam informações em um 
determinado acervo. Tais serviços beneficiam 
tanto os usuários como a instituição. Os 
usuários são beneficiados por encontrarem 
as informações de que necessitam e a 
instituição, por demonstrar-se eficaz em 
promover um fluxo eficiente de informação 
que facilita a busca e o acesso da informação 
pelo usuário. A que o enunciado se refere?

(A) Renovação de Materiais pela Internet.
(B) Empréstimo Domiciliar.
(C) Acervo Virtual.
(D) Serviço de Referência.
(E) Estudo de Usuário e da Comunidade.

QUESTÃO 17
Um médico precisa receber, periodicamente, 
atualizações confiáveis sobre transplante 
de medula óssea, para seu estudo de 
avanços tecnológicos em transplantes. 
Tais informações são oferecidas quando 
o médico faz formalmente uma solicitação 
para um centro de informação especializado 
em saúde, do hospital onde trabalha. Esse 
serviço denomina-se

(A) Cooperação e Difusão.
(B) Disseminação Seletiva da Informação.
(C) Diagnóstico Organizacional.
(D) Referências Bibliográficas.
(E) Patentes e Leis.
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QUESTÃO 18
Alguns tipos de resumo têm sua extensão 
definida por norma brasileira, como os 
artigos de periódicos, que devem ter de 
100 a 150 palavras. Porém, devido às suas 
características especiais, qual tipo de resumo 
NÃO está sujeito a limite de palavras?

(A) Resumo Crítico.
(B) Resumo Indicativo.
(C) Resumo Quantitativo.
(D) Resumo Informativo.
(E) Resumo Qualitativo.

QUESTÃO 19
O que pode representar, de maneira sintética, 
as informações contidas nos textos, tornando 
possível a comunicação entre usuário e 
sistema?

(A) Informação Seletiva.
(B) Linguagem Documentária.
(C) Resumo.
(D) Download.
(E) LIBRAS.

QUESTÃO 20
Inclusão espontânea de metadados por 
grupo de pessoas, uso de linguagem natural 
e organização orgânica (sem controle). Essas 
são características básicas de um sistema de

(A) Intercâmbio.
(B) Referência.
(C) Serviço de Informação ao Cidadão.
(D) Planejamento de Marketing.
(E) Folksonomia.

QUESTÃO 21
Estudo, preparação e organização de 
mensagens codificadas, com base em itens 
existentes ou passíveis de inclusão em 
um ou vários acervos, de forma a permitir 
interseção entre as mensagens contidas nos 
itens e as mensagens internas dos usuários. 
Além disso, atua na descrição, como subsídio 
para a descrição da informação. O enunciado 
refere-se

(A) à Catalogação.
(B) à Classificação.
(C) a Bases de Dados.
(D) a Bibliografias.
(E) ao Controle Terminológico.   

QUESTÃO 22
Para que possa se tornar de fácil consulta 
e manutenção simples, devem conter as 
seguintes qualidades: flexibilidade, facilidade 
no manuseio, portabilidade e compacidade. 
Essas são qualidades de

(A) sumários.
(B) catálogos.
(C) internet.
(D) documentos em braile.
(E) hipertextos.

QUESTÃO 23
Serviço que consiste, basicamente, no 
arrolamento da bibliografia existente, dentro 
ou fora da instituição, sobre um determinado 
assunto ou autor, segundo as especificações 
definidas pelo próprio solicitante: idiomas, 
tipo de material, palavras-chave, etc. A que o 
enunciado se refere?

(A) Referência Bibliográfica.
(B) Empréstimo Interbibliotecário.
(C) Levantamento Bibliográfico.
(D) Elaboração de Índices.
(E) Armazenamento Digital.

QUESTÃO 24
As teses universitárias, livros, relatórios 
técnicos, artigos em revistas científicas e 
anais de congressos são trabalhos originais 
e publicados pela primeira vez pelos próprios 
autores. Essas informações denominam-se

(A) Coletâneas de Obras.
(B) Fontes Secundárias.
(C) Fontes Primárias.
(D) Documentos Eletrônicos.
(E) Fontes Terciárias.

QUESTÃO 25
Os principais objetivos são o controle 
bibliográfico e a disseminação da literatura 
científico-técnica na área da saúde, sendo 
descritos e indexados: teses, livros, 
capítulos de livros, anais de congressos 
ou conferências, revistas, etc. Os objetivos 
apresentados fazem parte de qual base de 
dados?

(A) CAPES.
(B) BDTD.
(C) ICABS.
(D) Domínio Público.
(E) LILACS.
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QUESTÃO 26
Tanto a CDD quanto a CDU são de bom uso. 
Embora elas tenham muitas diferenças, suas 
bases continuam as mesmas. O que precisa 
ser analisado é o sistema mais adequado às 
necessidades dos usuários, pois os sistemas 
de classificação não foram feitos apenas 
para facilitar o trabalho do bibliotecário, mas 
também para facilitar

(A) as Normas Brasileiras de Documentação.
(B) as Demandas e Preferências.
(C) as Ações de Marketing.
(D) a Recuperação da Informação.
(E) o Planejamento Estratégico.

QUESTÃO 27
Nem sempre a linguagem utilizada pelo 
usuário coincide com a adotada pelo sistema 
de recuperação da informação. Sendo assim, 
ao buscar informações, o pesquisador pode 
recuperar documentos não pertinentes 
aos seus interesses, gerando excesso 
de ruídos. A proporção de documentos 
pertinentes recuperados em relação ao total 
de documentos pertinentes existentes no 
sistema denomina-se 

(A) truncagem.
(B) revocação.
(C) tradução.
(D) dispersão.
(E) polissemia.  

QUESTÃO 28
O que tem como objetivo criar um serviço 
de indexação compartilhada de artigos 
de periódicos nacionais, editados pelas 
Instituições que fazem parte da Rede 
Pergamum, sendo que todos os artigos são 
indexados e disponibilizados na íntegra 
gratuitamente?

(A) Scielo.
(B) Portal de Periódicos Capes.
(C) Ebrary.
(D) Domínio Público.
(E) ICAP.

QUESTÃO 29
Classificação mais livre, que permite 
expandir e fazer combinações, permitindo a 
composição de números de diversas formas. 
Está dividida em dois volumes: tabela 
sistemática e índice alfabético. O enunciado 
refere-se

(A) à Classificação Decimal de Dewey.
(B) à Classificação Decimal Universal.
(C) ao Catálogo da Biblioteca Nacional.
(D) à Tabela de Cutter.
(E) à Classificação Decimal de Direito.

QUESTÃO 30
São fontes bibliográficas secundárias e 
terciárias, respectivamente,

(A) Enciclopédias e Dicionários.
(B) Artigos de Periódicos e Enciclopédias.
(C) Dissertações e Bibliografias de Bibliografias.
(D) Dicionários e Bibliotecas.
(E) Diretórios e Resumos.

QUESTÃO 31
Envio de um exemplar de todas as publicações 
produzidas em território nacional, por 
qualquer meio ou processo, segundo as Leis 
nº 10.994/2004 e 12.192/2010. O mecanismo 
de controle bibliográfico citado refere-se

(A) ao Depósito Legal.
(B) a Publicações com fins Publicitários.
(C) à Catalogação na Fonte.
(D) a Monografias e Teses.
(E) a Patentes e Leis. 

QUESTÃO 32
Qualquer biblioteca, centro de informação/
documentação, empresa e organização, no 
Brasil e no exterior, pode participar do Comut, 
bastando para isso cadastrar-se no Programa 
e adquirir Bônus Comut. Essa condição é 
para participar como 

(A) Biblioteca Solicitante.
(B) Pessoa Física.
(C) Biblioteca Base.
(D) Assinatura de Convênio Comut.
(E) Usuário Solicitante.

QUESTÃO 33
Página de rosto, outras preliminares e 
colofão são fontes principais de informação 
no preparo de uma descrição, ou parte dela, 
para as áreas de

(A) Edição e Título.
(B) Indicação de Responsabilidade e Título.
(C) Série e Descrição Física.
(D) Notas e Distribuição.
(E) Publicação e Edição.
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QUESTÃO 34
A Busca Monitorada é o serviço que atende 
às solicitações de material bibliográfico 
existentes no Brasil e no exterior e atende 
também usuários estrangeiros. Esse serviço 
é oferecido

(A) pelo GOOGLE.
(B) pelo COMUT.
(C) pelo USMARC.
(D) pela World Wide Web.
(E) pela CAPES.  

QUESTÃO 35
O desenvolvimento da  tecnologia  
possibilitou a informatização dos catálogos 
e sua posterior disponibilização em redes 
de acesso remoto, o que fez surgir um novo 
modelo de acesso às informações. Qual é 
esse modelo?

(A) Acesso intermediado por profissionais.
(B) Operadores Booleanos.
(C) Usuário Assinante de Bases de Dados.
(D) Acesso direto pelo bibliotecário.
(E) Acesso direto pelos usuários sem um 

intermediário.

QUESTÃO 36
Autor(es), título da parte, seguidos da 
expressão “In:” e da referência completa da 
monografia no todo. No final da referência, 
deve-se informar a paginação ou outra forma 
de individualizar a parte referenciada. Os 
elementos apresentados são essenciais para 
referenciar

(A) decretos e leis.
(B) publicação seriada.
(C) parte de monografia.
(D) monografia no todo.
(E) documento eletrônico. 

QUESTÃO 37
Conjunto de especificações voltado para a 
agregação e distribuição de conteúdos da web, 
que facilita o processo de consulta e partilha 
de informação proveniente de diversas 
fontes de informação, periodicamente 
sujeitas a alterações ou atualizações, 
gerando uma economia de tempo com a 
leitura de informações de diversos sítios 
em um único ambiente e a possibilidade de 
agregar somente aquelas informações que 
pertencem à área de interesse da pessoa. É 
uma das tecnologias oferecidas pela internet 

ao serviço de disseminação seletiva da 
informação. A que o enunciado se refere?

(A) Uniform Resource Locator (URL).
(B) Conference on System Sciences (CSS)
(C) Research in Information Science (RIS)
(D) Rich Site Summary (RSS).
(E) Journal of Research and Development (HRD)

QUESTÃO 38
Destina-se a prover informação para o 
ensino, pesquisa e extensão, de acordo com 
políticas, planos e programas de bibliotecas 
ou unidades de informação. É o depositário 
de materiais bibliográficos e outros meios 
de informação e dispõem de amplo acervo 
impresso e online, em todas as áreas do 
conhecimento. A que o enunciado se refere?

(A) Comissão de Estudos de Catalogação.
(B) Rede de Bibliotecas Públicas.
(C) Bibliografia Especializada.
(D) Plano de Desenvolvimento Educacional.
(E) Sistemas de Informações Bibliográficas.

QUESTÃO 39
Como o próprio nome indica, título original é 
o título de origem de um item. Em caso de 
tradução, dá-se como título principal o título 
traduzido e o título original em

(A) nota.
(B) acesso principal.
(C) título equivalente.
(D) título paralelo.
(E) subtítulo.

QUESTÃO 40
Qual é o processo de determinação de 
assuntos de um documento e a sua posterior 
tradução para uma linguagem de indexação?

(A) Cooperação Bibliográfica.
(B) Descrição Formal.
(C) Representação textual.
(D) Representação Temática.
(E) Indicativo Temático.

QUESTÃO 41
Se uma única indicação de responsabilidade 
menciona até três pessoas ou entidades 
exercendo a mesma função, ou com o mesmo 
grau de responsabilidade, deve-se registrar 
todas e separar seus nomes por

(A) ponto final.
(B) vírgula.
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(C) ponto e vírgula.
(D) hífen.
(E) dois pontos. 

QUESTÃO 42
Tem o objetivo de identificar o assunto do 
documento, para que ele possa ser posto 
em local determinado nas estantes, junto 
com outros documentos com assuntos 
semelhantes, facilitando, assim, a busca 
do livro pelo bibliotecário e pelo usuário da 
biblioteca, evitando perda de tempo. É uma 
atividade tecnicista específica do profissional 
bibliotecário. O enunciado se refere

(A) ao Número de Chamada.
(B) à Notação de Sweedler.
(C) à Classificação.
(D) ao Glossário.
(E)  à Avaliação de Coleções.

QUESTÃO 43
É o identificador aceito internacionalmente 
para individualizar o título de uma publicação 
seriada, tornando-o único e definitivo. Seu uso 
é definido pela norma técnica internacional 
da International Standards Organization ISO 
3297. A que o enunciado se refere?

(A) BIBLIODATA.
(B) ISBN.
(C) FRBR.
(D) DOI.
(E) ISSN.

QUESTÃO 44
“ZAVAGLIA, Tercia. Gestão de 
pessoas: desafios, tendências e 
expectativas. Campinas, SP: Alínea, 2006.”. 
Com base na referência apresentada e de 
acordo com a CDU, qual é a classificação 
adotada para o assunto gestão de pessoas?

(A) 658.8
(B) 658.3
(C) 657.3
(D) 658.5
(E) 658.7

QUESTÃO 45
Número de páginas, ilustração, dimensão, 
tempo de duração etc. são itens que 
representam, na catalogação, a área de

(A) numeração dentro da Série.
(B) notas.

(C) designação específica de material.
(D) descrição física.
(E) números presentes no item. 

QUESTÃO 46
Ciência ambiental, conservação dos 
Recursos Naturais, ameaças ao Ambiente e 
Proteção Contra essas ameaças são assuntos 
tratados na CDU com os seguintes números 
atribuídos:

(A) 53/54
(B) 122/129
(C) 929 A/Z
(D) 821.1/.8
(E) 502/504

QUESTÃO 47
Linguagem especializada, normalizada, pós-
coordenada, usada com fins documentários, 
em que os elementos linguísticos que a 
compõem encontram-se relacionados entre 
si sintática e semanticamente. O enunciado 
refere-se

(A) à Ontologia.
(B) à Taxonomia.
(C) ao Tesauro.
(D) ao Hipertexto.
(E) à Andrologia. 

QUESTÃO 48
A CDU contém tabelas que permitem a 
construção de números compostos, ou 
seja, a atribuição de um número extraído 
de determinada localidade para unir  aos 
números das tabelas principais, especificando 
a determinação do assunto do item. A qual 
tabela o enunciado se refere?

(A) Tabela Sistemática.
(B) Tabela Alfanumérica.
(C) Tabelas de Subdivisão Standard.
(D) Tabelas Auxiliares.
(E) Tabelas de Grupos Raciais e Étnicos. 
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QUESTÃO 49
A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito, 
previsto na Constituição, de qualquer pessoa 
solicitar e receber dos órgãos e entidades 
públicos, de todos os entes e Poderes, 
informações públicas por eles produzidas ou 
custodiadas. O enunciado refere-se

(A) ao Sistema Eletrônico de Editoração.
(B) aos Repositórios Digitais.
(C) ao World Wide Web.
(D) ao Código de Defesa do Consumidor.
(E) à Lei de Acesso à Informação.

QUESTÃO 50
O processo contínuo de internalização de 
fundamentos conceituais, atitudinais, de 
habilidades necessárias à compreensão 
e interação permanente com o universo 
informacional e sua dinâmica, de modo 
a proporcionar um aprendizado ao longo 
da vida, ou seja, a capacidade de localizar 
uma informação, compreendê-la e utilizá-la, 
denomina-se

(A) Sociedade da Informação.
(B) Excelência Informacional.
(C) Competência Informacional.
(D) Crescimento da Informação.
(E) Compartilhamento de Informação.
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