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 POR ADRIANA MATTA 

 

A magia da tapioca 
 

Tradicionalmente, a tapioca é a base 
da alimentação dos índios brasileiros. 
Hoje ela aparece em destaque nos cardá-
pios de vanguarda dos chefs mais criati-
vos. A tapioca é fonte preciosa de nutrien-
tes e tem custo muito baixo. A mandioca, 
ou Mani’oka, foi chamada de raiz mágica 
brasileira, tantos são os benefícios 
para a nossa saúde. 

Está na hora de buscarmos 
uma alimentação mais inteligen-
te, privilegiando os ingredientes 
que nos fazem bem. Acredito que 
podemos unir sabor e saúde no 
mesmo prato. Vale a pena se 
esforçar. Os cientistas nos dizem 
que poderemos viver muito além 
dos 100 anos. Eu estou interessada em vivê
Para isso, não podemos passar a vida toda com um paladar 
infantil e inconsequente. 

Precisamos prestar atenção à nossa alimentação. Ela é 
muito importante e é o que nos manterá longevos e forte
Nós somos o que comemos. E não é necessário deixar de se 
divertir e ter prazer em cada refeição. Porque a alma também 
deve ser bem nutrida. E felicidade é sempre o alimento esse
cial. Cuide-se! E viva o nosso caviar branco. 
 

Adriana Matta é chef 
proprietária do Cooking Buffet. 
 

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 410. Pág. 20. Abril de 

 
01. Na frase “A tapioca é fonte preciosa de nutrientes 
custo muito baixo.”, a conjunção E destacada tem valor li
guístico, sem alteração do sentido, equivalente a:

A) pois; 
B) além; 
C) já que; 
D) porque; 
E) vez que. 

 
02. Nos fragmentos do texto “Acredito que podemos unir 
sabor e saúde.” e “[...] paladar infantil e inconsequente”, os 
termos sublinhados expressam respectivamente a ideia de:

A) causa e efeito; 
B) adição e efeito; 
C) adição e consequência; 
D) efeito e concessão; 
E) adversidade e intensidade afetiva. 
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dos 100 anos. Eu estou interessada em vivê-los plenamente. 
Para isso, não podemos passar a vida toda com um paladar 

Precisamos prestar atenção à nossa alimentação. Ela é 
muito importante e é o que nos manterá longevos e fortes. 
Nós somos o que comemos. E não é necessário deixar de se 
divertir e ter prazer em cada refeição. Porque a alma também 
deve ser bem nutrida. E felicidade é sempre o alimento essen-

 

Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 410. Pág. 20. Abril de 
2010. 

Na frase “A tapioca é fonte preciosa de nutrientes e tem 
destacada tem valor lin-

m alteração do sentido, equivalente a: 

Nos fragmentos do texto “Acredito que podemos unir 
inconsequente”, os 

termos sublinhados expressam respectivamente a ideia de: 

03. No fragmento do texto “Para 
vida toda [...]”, o termo sublinhado faz uma retomada:

A) exofórica de “alimentação mais 
B) catafórica de “paladar infantil e inconsequente”;
C) endofórica, na forma de catáfora, de “sabor e saúde 

no mesmo prato” 
D) anafórica de “vivê-los plenamente”;
E) endofórica, na forma de anáfora, de “viver muito 

lém dos 100 anos”. 
 
04. Na frase “Porque a alma também 
o verbo em destaque é da ordem dos:

A) de ligação, pois se liga ao principal “ser”;
B) auxiliar modal, e tem o valor de desejo;
C) modal, e tem o valor de possibilidade;
D) auxiliar modal, e tem o valor de obrigação;
E) de ligação, pois relaciona

 
05. Na frase “Precisamos de atenção à nossa alimentação”, o 
uso da crase é: 

A) obrigatório, pois está diante de palavra feminina que 
se inicia com artigo “a”;

B) facultativo, uma vez que o uso do artigo “a” diante 
de possessivos não é obrigatório;

C) facultativo, posto que “nossa”, como um demonstr
tivo de “alimentação” não exige o uso do artigo “a”;

D) obrigatório, pois “alimentação” e “nossa” pedem 
brigatoriamente o uso do artigo e da preposição “a”;

E) obrigatório, já que d
ante de palavras femininas.

 
AS QUESTÕES DE 06 A 10 DEVEM SER RESPOND
DAS COM BASE NO TEXTO ABAIXO:
 

Os maiores sonhos dos brasileiros

Brilhar nos campos de futebol
reunida na mesa, explorar os lugares mais exóticos do mundo, ter 
o seu livro publicado e admirado por milhares de leitores... Para 
muitas pessoas, são tantos os sonhos que é difícil eleger apenas 
um como o maior. Então, para descobrir os maiores sonhos dos 
brasileiros, Seleções fez uma pesquisa pela Internet com 4 mil 
pessoas e escolheu os oito mais votados para compartilhar com 
você. Eis os números da pesquisa completa:
 
30% ter a casa própria 
18% abrir um negócio 
16% ver os filhos felizes, forma-

dos e independentes 
9% passar em um concurso 

público 

 

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio 

 
06. Nos fragmentos do texto “[...] eleger apenas um como 
maior [...]” e “[...] os oito mais votados [...]”, os termos subl
nhados fazem, respectivamente, uma retomada: 

A) catafórica de sonho e anafórica de 
B) catafórica de sonhos e anafórica de sonho;
C) anafórica de sonho e anafórica de sonhos;
D) anafórica de sonhos e catafórica de sonho;
E) catafórica de sonhos e catafórica de sonho.
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No fragmento do texto “Para isso, não podemos passar a 
vida toda [...]”, o termo sublinhado faz uma retomada: 

exofórica de “alimentação mais inteligente”; 
catafórica de “paladar infantil e inconsequente”; 
endofórica, na forma de catáfora, de “sabor e saúde 

los plenamente”; 
endofórica, na forma de anáfora, de “viver muito a-

ue a alma também deve ser bem nutrida.”, 
o verbo em destaque é da ordem dos: 

de ligação, pois se liga ao principal “ser”; 
auxiliar modal, e tem o valor de desejo; 
modal, e tem o valor de possibilidade; 
auxiliar modal, e tem o valor de obrigação; 

, pois relaciona-se com o sujeito “alma”. 

Na frase “Precisamos de atenção à nossa alimentação”, o 

obrigatório, pois está diante de palavra feminina que 
se inicia com artigo “a”; 
facultativo, uma vez que o uso do artigo “a” diante 

possessivos não é obrigatório; 
facultativo, posto que “nossa”, como um demonstra-
tivo de “alimentação” não exige o uso do artigo “a”; 
obrigatório, pois “alimentação” e “nossa” pedem o-
brigatoriamente o uso do artigo e da preposição “a”; 
obrigatório, já que devemos sempre usar a crase di-
ante de palavras femininas. 

AS QUESTÕES DE 06 A 10 DEVEM SER RESPONDI-
DAS COM BASE NO TEXTO ABAIXO:  

Os maiores sonhos dos brasileiros 

Brilhar nos campos de futebol ou na telinha da TV, ver a família 
reunida na mesa, explorar os lugares mais exóticos do mundo, ter 
o seu livro publicado e admirado por milhares de leitores... Para 
muitas pessoas, são tantos os sonhos que é difícil eleger apenas 

para descobrir os maiores sonhos dos 
brasileiros, Seleções fez uma pesquisa pela Internet com 4 mil 
pessoas e escolheu os oito mais votados para compartilhar com 
você. Eis os números da pesquisa completa: 

7,7% salvar vidas 
7,1% encontrar alguém para a 

vida toda 
6,7% fundar uma ONG para 

ensina arte 
5,5% ter uma segunda profissão 

Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 610. Pág. 69. Junho de 
2010. 

Nos fragmentos do texto “[...] eleger apenas um como o 
oito mais votados [...]”, os termos subli-

nhados fazem, respectivamente, uma retomada:  

catafórica de sonho e anafórica de sonhos; 
catafórica de sonhos e anafórica de sonho; 
anafórica de sonho e anafórica de sonhos; 
anafórica de sonhos e catafórica de sonho; 

de sonhos e catafórica de sonho. 
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07. No texto há uma sequência com os verbos “brilhar, ver e 
explorar”. A alternativa que contém a forma nominal destes 
verbos que guarda seu paralelismo, assim como guardou o 
texto é: 

A) brilhantismo, visionário, exploração;
B) brilhar, avistar, explorar; 
C) brilho, vista, explora; 
D) brilhismo, visão, exploração; 
E) brilho, visão, exploração. 

 
08. O termo destacado em “[...] ter o seu livro publicado e 
admirado[...]” refere-se: 

A) exoforicamente ao leitor do texto da revista da qual 
ele foi retirado; 

B) endoforicamente, por meio da catáfora, ao leitor da 
pesquisa da Internet; 

C) exoforicamente ao respondente da pesquisa na Inte
net; 

D) endoforicamente, sob a forma de anáfora, a “bras
leiros”; 

E) endoforicamente, sob a forma de catá
 
09. A conjunção E, geralmente de valor aditivo, no fragmento 
do texto “[...] Seleções fez uma pesquisa com 4 mil pe
escolheu os oito mais votados [...]”, tem o valor:

A) causal; 
B) consecutivo; 
C) conclusivo; 
D) final; 
E) adversativo. 

 
10. No fragmento do texto “Para muitas pessoas, são tantos 
os sonhos que é difícil[...], o sujeito está representado por:

A) os sonhos; 
B) muitas pessoas; 
C) tantos; 
D) para muitas pessoas; 
E) tantos os sonhos. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS
 
11. Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto 
afirmar que: 

A) o município é, predominantemente, serrano;
B) o município é verticalmente edificado;
C) o município é urbanamente montanhoso;
D) o município é tipicamente metropolitano;
E) o município é urbanamente plano.  

 
12. Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de 
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993

A) Adinaldo de oliveira Pontes 
B) Manoel Monteiro de Sampaio Filho 
C) José de Melo  
D) Vera Lúcia da Silva Pontes 
E) Antônio Gomes da Silva 
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No texto há uma sequência com os verbos “brilhar, ver e 
ernativa que contém a forma nominal destes 

verbos que guarda seu paralelismo, assim como guardou o 

brilhantismo, visionário, exploração; 

livro publicado e 

exoforicamente ao leitor do texto da revista da qual 

endoforicamente, por meio da catáfora, ao leitor da 

ente da pesquisa na Inter-

endoforicamente, sob a forma de anáfora, a “brasi-

endoforicamente, sob a forma de catáfora, a “você”. 

, geralmente de valor aditivo, no fragmento 
do texto “[...] Seleções fez uma pesquisa com 4 mil pessoas e 
escolheu os oito mais votados [...]”, tem o valor: 

No fragmento do texto “Para muitas pessoas, são tantos 
os sonhos que é difícil[...], o sujeito está representado por: 

CONHECIMENTOS GERAIS  

Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto 

o município é, predominantemente, serrano; 
o município é verticalmente edificado; 

urbanamente montanhoso; 
o município é tipicamente metropolitano; 

Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de 
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993-1996. 

 

13. Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos 
com a cidade de Mari, EXCETO

A) Sapé 
B) Capim 
C) Mulungu 
D) Caldas Brandão 
E) Araçagi 

 
14. Mari é conhecida economicame

A) na prestação de serviços cerâmicos;
B) pela integração de granjas no setor de avicultura;
C) na produção e no cultivo de mandioca;
D) do comércio informal;
E) de indústrias têxteis.

  
15. Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único 
utilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari.

A) Marinense 
B) Marense 
C) Mariense 
D) Mariaense 
E) Marilense 

 
16. É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, rel
giosamente, a: 

A) Nossa Senhora da Luz
B) Santa Rita de Cássia
C) Sant´Ana 
D) São Sebastião 
E) Santo Antônio 

 
17. A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em:

A) 14 de setembro de 1961;
B) 17 de outubro de 1948;
C) 22 de abril de 1954; 
D) 19 de setembro de 1948;
E) 19 de setembro de 1958.

 
18. Como todo município que preza pelos aspectos instituci
nais, Mari também adota um
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do 
brasão do município de Mari. 

A) Verde, amarelo, azul e branco.
B) Vermelho, amarelo, roxo e verde.
C) Azul, amarelo, lilás e verde. 
D) Rosa, amarelo, branco e vermelho.
E) Laranja, vermelho, amarelo e roxo.

    
19. Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional 
que o recém-famoso jogador de futebol Neymar apresentou 
comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o 
capitão do seu time, bem como, o técnico, o q
do clube por ter dado uma certa punição ao jogador como 
forma de corrigi-lo contrariando, desta forma, seu dirigentes. 
Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o 
jogador Neymar faz parte. 

A) Flamengo 
B) Corinthias 
C) Palmeiras 
D) Santos 
E) São Paulo 
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Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos 
EXCETO : 

Mari é conhecida economicamente pela predominância: 

na prestação de serviços cerâmicos; 
pela integração de granjas no setor de avicultura; 
na produção e no cultivo de mandioca; 
do comércio informal; 
de indústrias têxteis. 

Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único 
tilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari. 

É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, reli-

Nossa Senhora da Luz 
Santa Rita de Cássia 

A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em: 

14 de setembro de 1961; 
17 de outubro de 1948; 

 
19 de setembro de 1948; 
19 de setembro de 1958. 

Como todo município que preza pelos aspectos institucio-
nais, Mari também adota um brasão representativo. Desta 
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do 
brasão do município de Mari.  

Verde, amarelo, azul e branco. 
Vermelho, amarelo, roxo e verde. 
Azul, amarelo, lilás e verde.  
Rosa, amarelo, branco e vermelho. 
Laranja, vermelho, amarelo e roxo. 

Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional 
famoso jogador de futebol Neymar apresentou 

comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o 
capitão do seu time, bem como, o técnico, o qual foi demitido 
do clube por ter dado uma certa punição ao jogador como 

lo contrariando, desta forma, seu dirigentes. 
Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o 
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20. Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria 
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematic
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas 
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas inst
lou, através de conjuntura política, um campus universitário 
na cidade de Araruna. 

A) Universidade Federal da Paraíba 
B) Universidade Federal de Campina Grande
C) Centro Federal de Ensino Tecnológico
D) Universidade Estadual da Paraíba 
E) Centro de Vocação Tecnológico 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
21. Como primeiro compromisso entre o recém
Biblioteconomia e a sociedade, o Código de Ética Profissi
nal estabelece uma relação ética e moral entre a categoria 
profissional e o exercício de sua função social. 
como deveres do profissional, no exercício da Bibliotecon
mia:  

I.  Dignificar, através dos seus atos, a profissão, tendo 
em vista a elevação moral, ética e profissional da 
classe. 

II.  Observar os ditames da ciência e não da técnica, se
vindo ao poder público, à iniciativa privada e à soc
edade em geral. 

III.  Contribuir, como cidadão e como profissional, para 
o incessante desenvolvimento da sociedade e dos 
princípios legais que regem o país. 

IV.  Respeitar leis e normas estabelecidas para o exerc
cio da profissão e respeitar as atividades de seus c
legas e de outros profissionais. 

 
Estão corretas: 

A) I e II, apenas; 
B) I, II, III, apenas; 
C) I, III e IV, apenas; 
D) I, II e IV, apenas; 
E) I, II, III, IV. 

 
22. Os conceitos “registro do conhecimento sobre qualquer 
suporte ou meio” e “meio que contém um ou mais conteúdos 
de registros do conhecimento” equivalem, específica e re
pectivamente, a: 

A) item e fonte; 
B) fonte e exemplar; 
C) exemplar e volume; 
D) volume e obra; 
E) obra e item. 

 
23. A Associação Brasileira de Normas Técnicas 
publica a norma NBR 14724/2005 Informação e Document
ção – Trabalhos Acadêmicos – Apresentação, que apresenta 
as regras para a estruturação de trabalhos de grau. Nela, são 
caracterizados e apresentados os elementos pré
gatórios, na seguinte disposição: 

A) Capa, folha de aprovação, folha de rosto, resumo na 
língua vernácula, resumo na língua estrangeira, s
mário. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARI (PB) 
 

Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria 
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematica-
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas 
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas insta-

através de conjuntura política, um campus universitário 

Universidade Federal de Campina Grande 
Centro Federal de Ensino Tecnológico 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Como primeiro compromisso entre o recém-formado em 
Código de Ética Profissio-

estabelece uma relação ética e moral entre a categoria 
profissional e o exercício de sua função social. Determina 
como deveres do profissional, no exercício da Bibliotecono-

Dignificar, através dos seus atos, a profissão, tendo 
em vista a elevação moral, ética e profissional da 

Observar os ditames da ciência e não da técnica, ser-
blico, à iniciativa privada e à soci-

Contribuir, como cidadão e como profissional, para 
o incessante desenvolvimento da sociedade e dos 

Respeitar leis e normas estabelecidas para o exercí-
respeitar as atividades de seus co-

Os conceitos “registro do conhecimento sobre qualquer 
suporte ou meio” e “meio que contém um ou mais conteúdos 
de registros do conhecimento” equivalem, específica e res-

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
publica a norma NBR 14724/2005 Informação e Documenta-

Apresentação, que apresenta 
as regras para a estruturação de trabalhos de grau. Nela, são 

resentados os elementos pré-textuais obri-

Capa, folha de aprovação, folha de rosto, resumo na 
língua vernácula, resumo na língua estrangeira, su-

B) Capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo na 
língua estrangeira, resumo na língua vernácula, s
mário. 

C) Capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo na 
língua vernácula, resumo na língua estrangeira, s
mário. 

D) Capa, folha de aprovação, folha de rosto, sumário, 
resumo na língua vernácula, resumo na língua e
trangeira. 

E) Capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo na 
língua vernácula, sumário.

 
24. Na estruturação de bases de dados, ao conjunto de regi
tros bibliográficos, ordenados sequencialmente, por números 
de registro ou números de acesso aos documentos, denomina
se: 

A) ontologias; 
B) metadados; 
C) catálogo topográfico;
D) arquivo mestre; 
E) arquivo invertido 

 
25. O Resumo se apresenta como importante instrumento de 
difusão informacional e comunicação científica. Por essa 
razão, existem normas técnicas internacionais voltadas para a 
sua elaboração. De acordo com a NBR 6028/2003 Inform
ção e Documentação - Resumo 
alternativa incorreta em relação às regras gerais de aprese
tação. 

A) Devem-se evitar símbolos e contrações que não s
jam de uso corrente. 

B) O resumo deve ser precedido da referência do d
cumento, com exceção do resumo inserido no pr
prio documento. 

C) Deve-se usar o verbo na voz passiva e na primeira 
pessoa do singular. 

D) O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os r
sultados e as conclusões do documento.

E) O resumo deve ser composto de uma sequencia de 
frases concisas, afirmativas e não 
tópicos. 

 
26. Assinale a afirmação correta, relativa à área de respons
bilidade, de acordo com o Código de Catalogação Anglo 
Americano em vigor. 

A) A informação de responsabilidade deve ser sempre 
registrada, mesmo que não esteja nas fontes d
formação prescritas. 

B) Os nomes dos responsáveis pelo conteúdo intelectual 
de uma obra ou item devem ser transcritos em ordem 
alfabética, na forma em que aparecem, precedidos de 
espaço, barra diagonal, espaço.

C) Quando o nome do autor é parte do título e n
petido na página de rosto, não se faz indicação de 
responsabilidade para este autor.

D) Quando a autoria é atribuída a mais de três pessoas, 
registram-se as três primeiras citadas, separadas e
tre si por espaço, ponto e vírgula, espaço e seguidas 
de espaço e da expressão latina et al. entre colchetes.

E) Quando os responsáveis realizam diferentes funções 
(por exemplo: autoria e tradução), seus nomes são 
separados entre si por espaço, travessão, espaço.
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Capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo na 
resumo na língua vernácula, su-

Capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo na 
língua vernácula, resumo na língua estrangeira, su-

Capa, folha de aprovação, folha de rosto, sumário, 
resumo na língua vernácula, resumo na língua es-

apa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo na 
língua vernácula, sumário. 

Na estruturação de bases de dados, ao conjunto de regis-
tros bibliográficos, ordenados sequencialmente, por números 
de registro ou números de acesso aos documentos, denomina- 

catálogo topográfico; 

O Resumo se apresenta como importante instrumento de 
difusão informacional e comunicação científica. Por essa 
razão, existem normas técnicas internacionais voltadas para a 
sua elaboração. De acordo com a NBR 6028/2003 Informa-

Resumo – Apresentação, assinale a 
em relação às regras gerais de apresen-

se evitar símbolos e contrações que não se-
 

O resumo deve ser precedido da referência do do-
cumento, com exceção do resumo inserido no pró-

se usar o verbo na voz passiva e na primeira 

O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os re-
sultados e as conclusões do documento. 
O resumo deve ser composto de uma sequencia de 
frases concisas, afirmativas e não de enumeração de 

Assinale a afirmação correta, relativa à área de responsa-
bilidade, de acordo com o Código de Catalogação Anglo 

A informação de responsabilidade deve ser sempre 
registrada, mesmo que não esteja nas fontes de in-

 
Os nomes dos responsáveis pelo conteúdo intelectual 
de uma obra ou item devem ser transcritos em ordem 
alfabética, na forma em que aparecem, precedidos de 
espaço, barra diagonal, espaço. 
Quando o nome do autor é parte do título e não é re-
petido na página de rosto, não se faz indicação de 
responsabilidade para este autor. 
Quando a autoria é atribuída a mais de três pessoas, 

se as três primeiras citadas, separadas en-
tre si por espaço, ponto e vírgula, espaço e seguidas 

paço e da expressão latina et al. entre colchetes. 
Quando os responsáveis realizam diferentes funções 
(por exemplo: autoria e tradução), seus nomes são 
separados entre si por espaço, travessão, espaço. 
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27.  Dentre os recursos de pesquisa aplicada à Bibliot
mia, a bibliometria, ao identificar e gerar diferentes indicad
res de tratamento e gestão da informação e do conhecimento, 
e de produtividade, necessários ao planejamento e avaliação 
de sistemas de informação é considerada uma:

A) ferramenta terminológica; 
B) ferramenta de busca; 
C) ferramenta estatística; 
D) ferramenta de indexação; 
E) ferramenta conceitual. 
 

28. Os índices de citação são instrumentos onde a recuper
ção da informação se distingue da recuperação dos índices e 
abstracts convencionais, porque nos índices de citação a bu
ca é feita a partir do(a): 

A) nome de um autor cujo trabalho se conhece;
B) exame da relação entre o citante e o citado;
C) fator de impacto da produção de um cientista;
D) avaliação da produtividade científica;
E) relevância dos itens citados. 

 
29.  Criado em 1980 pelo Ministério da Educação, por meio 
da CAPES, certo programa de intercâmbio visou potencial
zar o uso de documentos técnico-científicos (artigos de peri
dicos, teses, anais de congressos etc.) adquiridos e armazen
dos de forma cooperativa e consorciada nas chamadas Bibli
tecas-Base, pertencentes às principais instituições universit
rias e de pesquisa do Brasil e em serviços de informação 
internacionais é conhecido pela sigla: 

A) BDTD 
B) G-INOVA 
C) PROSSIGA 
D) COMUT 
E) REDATA 

 
30.  A descrição bibliográfica é, ao mesmo tempo, uma op
ração e um produto. 

A) Como operação, ela é conhecida como notícia b
bliográfica.  

B) Como produto, ela é conhecida como referência 
bibliográfica.  

C) Como produto, ela é conhecida como catalogação. 
D) Como operação, ela é um conjunto 

de informações. 
E) Como operação, ela é o segundo estágio do trat

mento intelectual dos documentos.
 
31.  A promoção das unidades de informação, por meio de 
estratégias de marketing, pode resultar na realização do p
tencial de serviços e usuários projetado. Uma das característ
cas preconizadas pela promoção, traduzida pelo termo 
fera, consiste em:  

A) subsídio dado a determinados produtos ou serv
ços, visando estimular seu uso pelo consumidor;

B) forma de propagar bens e serviços, paga por
patrocinador identificado; 

C) incentivo impessoal de promoção de ideias, bens 
ou serviços, não envolvendo qualquer forma de 
pagamento; 

D) orientação e atendimento efetuados pelos bibliot
cários nos serviços de informação;
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32. O tratamento da informação imagética apresenta, basic
mente, dois problemas, em face da multiplicidade de info
mações que podem ser representadas. O primei
vido é o da unidade de descrição e o segundo é o da:

A) identificação dos conceitos e assuntos.
B) tradução dos termos e descritores.
C) descrição dos conceitos e objetos.
D) manipulação dos termos e objetos.
E) sistematização dos assuntos e descritores.

 
33. Quando uma unidade de informação implanta ou reform
la uma política de Desenvolvimento de Coleções, pode reco
rer aos diversos métodos desenvolvidos por essa disciplina. 
No momento da avaliação do acervo, o 
nista consiste: 

A) no estudo de uso da coleção de uma biblioteca;
B) na obtenção de bibliografia indicativa necessária à 

biblioteca, por meio da relação de variáveis pred
terminadas; 

C) na adequação do acervo às necessidades gerais dos 
usuários da biblioteca;

D) na utilização de dados estatísticos
divisão da coleção por tipos de materiais e assuntos;

E) na solicitação a especialistas para que emitam laudo 
ou manifestação a respeito da coleção da biblioteca.

 
34.  Numa biblioteca da área de Engenharia Química (660), 
onde a política de indexação determina a entrada por bibli
grafias (016), ao adotar a CDD, uma bibliografia de Engenh
ria Química será classificada em:

A) 016.66 
B) 016.660 
C) 016 660 
D) 016 (660) 
E) 16.660 

 
35.  Segundo a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que rege 
a aquisição de materiais em bibliotecas ligadas à administr
ção pública, a definição: modalidade de licitação entre int
ressados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas 
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propo
necessária qualificação, refere
conhecida como: 

A) convite 
B) agremiação 
C) tomada de preço 
D) concorrência 
E) licitação 

 
36.  Os bancos de dados terminológicos são sistemas de cla
sificação, na medida em que agrupam 
forma: 

A) integral 
B) constitutiva 
C) sintagmática 
D) hierárquica 
E) descritiva 
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Segundo a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que rege 
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ção pública, a definição: modalidade de licitação entre inte-
ressados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas 
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação, refere-se à modalidade de licitação 

Os bancos de dados terminológicos são sistemas de clas-
sificação, na medida em que agrupam conceitos ligados de 
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37. Geralmente sob a responsabilidade do Serviço de Info
mação e Referência, é visto como uma forma a mais de d
vulgar e disponibilizar recursos informacionais adquiridos
para grupos sociais da comunidade. Trata-se: 

A) dos sumários correntes (current contents
B) da referência personalizada (personal reference);
C) customização seletiva da informação (CSI
D) informação direcionada e segmentada (DSI
E) disseminação seletiva da informação (DSI). 
          

38. O único meio de identificar materialmente os documentos 
e ter acesso às informações que eles contêm denomina

A) categorias de informações; 
B) indexação; 
C) categorias de dados; 
D) descrição bibliográfica; 
E) controle bibliográfico. 

 
39. A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), 
portal com enlaces de repositórios mantidos nas principais 
universidades brasileiras, busca a integração dos sistemas de 
informação de teses e dissertações existentes nas instituições 
de ensino superior, bem como estimular o registro e a publ
cação de teses e dissertações em formato digital. A implant
ção e a gestão da BDTD cabem:  

A)  à FGV; 
B)  ao MCT; 
C)  à BIREME; 
D)  à Biblioteca Nacional; 
E)  ao IBICT. 

 
40. Na década de 70, o padrão MARC e UNISIST eram os 
principais padrões adotados no mundo todo para entrada de 
dados e informações na produção de catálogos automatiz
dos. Na atualidade, a variedade de padrões existentes (tal 
como o Dublin Core) é tão grande que requer conhecimentos 
específicos sobre os elementos de dados para fazer a escolha 
mais adequada. Esses padrões também são denominados de:

A) etiquetas (tags); 
B) formatos; 
C) índices; 
D) pontos de acesso; 
E) scripts. 
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