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Para uso do Instituto QUADRIX

TIPO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1. Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. 
Este caderno contém cinqüenta questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.

2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome 
as providências cabíveis imediatamente, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores.

3. O CARTAO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a prova, é o único 
documento válido para a correção das questões objetivas expostas neste caderno.

4. Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em 
ordem e se corresponde ao seu nome. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal 
de sala.

5. No CARTAO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve 
ser feita com caneta esferográfica azul ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva 
responsabilidade.

6. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma haverá substituição por 
erro do candidato.

7. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas cinco alternativas 
classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas uma que responde ao 
quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, 
emendada, com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não 
será considerada.

8. A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à entrega 
das provas, identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento 
do CARTÃO-RESPOSTA.

9. Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTAO-RESPOSTA. Não 
será concedido tempo adicional para o preenchimento.

10. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala, no mínimo, por 1 hora após o 
início da prova e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos 60 
minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

11. É terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no 
CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva.

12. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal 
de sala.

13. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO- 
RESPOSTA e deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES
• 02/06/2014 - A partir das 15h (horário de
Brasília) -  Divulgação do Gabarito Preliminar 
das provas objetivas.
• Não serão conhecidos os recursos em 
desacordo com o estabelecido em edital 
normativo.
• É permitida a reprodução deste material 
apenas para fins didáticos, desde que citada a 
fonte.
• A desobediência a qualquer uma das 
determinações constantes em edital, no 
presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA 
poderá implicar a anulação da sua prova.



LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto a seguir.

Como um animal é empalhado?

A taxidermia -  nome técnico do empalhamento de animais -  
é um sofisticado processo onde só a pele do animal é 
aproveitada. 0 couro é usado para "vestir" um manequim de 
poliuretano, parecido com esses que a gente vê nas vitrines 
de lojas. No passado, porém, não era assim. O animai era 
aberto, suas vísceras retiradas e, no lugar delas, era 
colocado algodão, juta ou palha -  daí a palavra 
empalhamento, hoje fora de uso. O manequim de 
poliuretano começou a ser usado nos anos 50 e oferece 
duas vantagens: é mais resistente ao ataque de insetos e 
possui uma anatomia idêntica à do bicho, "Em tese, animais 
taxidermizados dessa forma duram para sempre. Mesmo 
com as técnicas mais rudimentares já existem animais com 
300 anos", diz o taxidermista Luiz Carlos Mendes Antunes, 
do Museu de Zoologia da USP. Acompanhe, a seguir, como é 
feito o "empalhamento" de uma onça-pintada, o maior 
felino do Brasil.

Passo-a-passo para a eternidade

O "empalhamento" de um animal deve começar até 
24 horas após sua morte. Depois desse tempo sua carne 
começa a apodrecer.

1. O primeiro passo é fazer uma máscara mortuária de gesso 
do bicho. Ela fornece uma imagem tridimensional da cara do 
anima! e é uma cópia perfeita de suas feições, mostrando 
todos os detalhes de seu rosto;

2. Em seguida, com uma fita métrica, o taxidermista tira as 
principais medidas do animal, como a circunferência do 
abdome, o comprimento total do nariz à cauda, a largura da 
cabeça e a distância do nariz ao olho, entre outras;

3. Com uso de arames e apoios, o animal é congelado na 
posição em que será "empalhado". Quando ele estiver 
durinho e na postura correta, é hora de fazer uma cópia do 
corpo numa fôrma de gesso;

4. A partir do molde de gesso, é feito outro molde de resina. 
Ele será empregado na fundição do manequim de 
poliuretano. Se necessário, o taxidermista esculpe detalhes 
finais na peça, que será vestida com a pele depois;

5. Paralelamente à fabricação do manequim, é feita a 
retirada da pele, única parte aproveitada -  órgãos e carcaça 
são descartados. Retirado o couro, ele é curtido em banhos 
ácidos que dissolvem resquícios de sujeira e gordura, 
evitando que apodreça;

6. O passo seguinte é a retirada da endoderme, uma fina 
membrana interna colada à pele. Feito isso, o couro é 
banhado com um produto químico preservativo e é 
engraxado para ganhar flexibilidade;

7. Olhos, nariz, orelhas, boca, língua e até a cauda são fakes. 
Os olhos são feitos de vidro, a cauda, de poliuretano flexível, 
e as orelhas, nariz e língua, de plástico poliestireno. Todas 
essas próteses são fixadas no manequim antes da pele;

8. A etapa final é vestir o manequim com a pele. Ela é 
encaixada e fixada com uma cola especial. Depois, é 
costurada. Os pontos são dados em locais de difícil 
visualização, como na parte inferior da barriga, para que o 
bicho pareça o mais real possível.

(http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-um~onimol-e~
empalhado)

QUESTÃO 1
Pode-se afirmar, após a leitura, que o texto apresentado é:

(A) puramente narrativo, compondo-se de todos os 
elementos do conto.

(B) essencialmente expositivo, predominando a linguagem 
objetiva.

(C) narrativo-descritivo, com predomínio do uso dos 
sentidos e da narração fantástica.

(D) essencialmente descritivo, já que assim deve ser 
organizado um texto instrucional.

(E) dissertativo-argumentativo, apenas.

QUESTÃO 2
Sobre a palavra ''onde", em destaque no texto, pode-se
afirmar corretamente que:

(A) é um pronome relativo, cuja utilização no texto não 
respeita a regra de que tal palavra só deve ser utilizada 
nas referências a lugares.

(B) é um advérbio de lugar, cuja utilização no texto foi 
precisa, já que promove um processo de retomada de 
uma noção espacial.

(C) é uma conjunção subordinativa locativa, cuja utilização 
não respeita as normas de concordância verbal.

(D) é um substantivo, o qual se refere, diretamente, aos 
locais em que se faz "taxidermia" .

(E) é um adjetivo que, no texto, causa ambigüidade e 
incoerência.

QUESTÃO 3
Observe:

"Acompanhe, a seguir, como o de
uma onça-pintada, o maior felino do Brasil/'

O termo em destaque exerce a função sintática de:

(A) complemento nominal.
(B) adjunto adnominal.
(C) sujeito.
(D) vocativo.
(E) aposto.

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-um~onimol-e~


QUESTÃO 4
A palavra "máscara", que aparece destacada no texto, não é 
acentuada pela mesma razão de qual das palavras abaixo?

(A) "vísceras".
(B) "idêntica".
(C) "técnicas",
(D) "órgãos",
(E) "plástico".

QUESTÃO 5
Observe os seguintes trechos:

I. "o comprimento total do nariz à cauda"
II. "uma fina membrana interna colada à pele"
III. "Olhos, nariz, orelhas, boca, língua e até a cauda são

fakes."

Sobre os trechos do texto, é correto afirmar que:

(A) no trecho I, o uso da crase está incorreto, segundo a
norma padrão.

(B) no trecho II, o uso da crase é inaceitável, segundo a 
norma padrão.

(C) no trecho I, seria correto, segundo a norma padrão, 
escrever "até a cauda" ou "até à cauda".

(D) no trecho III, seria correto escrever "até à cauda".
(E) nos trechos I e II, o uso do sinal indicativo de crase gera 

incoerência, tornando o texto ininteligível.

As questões de 6 a 10 têm como base a seguinte tirinha.

(http://www. moleco. com. br/blog/2013/04/17/alexandre-beck-
armandinho-e-a-natureza/)

QUESTÃO 6
Veja:

"Fico até com vergonha quando vejo essas coisas..." 

A oração em destaque classifica-se como:

(A) coordenada assindética.
(B) coordenada sindética.
(C) subordinada substantiva.
(D) subordinada adjetiva.
(E) subordinada adverbial.

QUESTÃO 7
Pode-se concluir, pela leitura dos quadrinhos, que:

i. A expressão "essas coisas" refere-se ao desmatamento.
II. O pronome relativo "essas" se refere a um termo 

anteriormente citado no texto dos quadrinhos.
III. A palavra "nos", no último quadrinho, deveria ser 

acentuada.

Estão corretas as seguintes conclusões:

(A) 1, somente.
(B) II, somente.
(C) III, somente.
(D) 1 e II.
(E) II e III.

QUESTÃO 8
Sobre a forma verbal "venceram", que aparece no último
quadrinho, é correto afirmar que:

(A) está na terceira pessoa do plural e gera problemas de 
concordância verbal no texto dos quadrinhos.

(B) está na terceira pessoa do plural e concorda,
adequadamente, com o sujeito "vocês".

(C) está na terceira pessoa do plural e marca a
indeterminação do sujeito.

(D) está na segunda pessoa do plural, concordando com 
"vocês" que, no contexto, eqüivale a "tu".

(E) está na segunda pessoa do singular, para concordar 
com seu sujeito simples e explícito.

QUESTÃO 9
A classificação morfológica e sintática, respectivamente, da 
palavra "nos" (último quadrinho) é:

(A) pronome/ adjunto adnominal.
(B) preposição/ complemento nominal.
(C) pronome pessoal oblíquo/ objeto.
(D) conjunção/ sujeito simples.
(E) adjetivo/ aposto.

COM
VERGONHA QUANDO

http://www


QUESTÃO 10
Sobre a forma verbal "vejo", que aparece no primeiro 
quadrinho, é correto afirmar que:

(A) pertence a um verbo anômalo e abundante, de primeira 
conjugação.

(B) pertence a um verbo de segunda conjugação, que dá 
origem a outros, de terceira, como "reaver" e "prever".

(C) faz parte do paradigma de conjugação de um verbo 
regular e está flexionado no futuro do modo subjuntivo, 
nos quadrinhos.

(D) pertence a um verbo de segunda conjugação e está 
flexionada no presente do modo indicativo.

(E) pertence a um verbo defectivo, de terceira conjugação.

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
São dadas as matrizes A e B, onde cada elemento de A é 
encontrado através de aij=3i-5 e cada elemento de B é 
encontrado através de aij=4i. Qual é o elemento c l l  da 
matriz C, onde c l l  é a soma de a l i  com b ll?

(A) -2.
(B) 6.
(C) 3.
(D) 4
(E) 7.

QUESTÃO 12
Numa biblioteca, a funcionária deseja enfileirar os livros de 
forma que fiquem agrupados por área, sendo 3 de História, 
2 de Geografia e 4 de Física. A fileira pode começar por 
qualquer área e os livros de mesma área podem ficar em 
qualquer ordem. De quantas maneiras diferentes esses 
livros podem ser enfileirados?

(A) 1650
(B) 1700
(C) 1728
(D) 1500
(E) 288

QUESTÃO 13
Sabendo-se que:
'Se faz sol, Camila vai ao clube e nada', é verdade que:

(A) Fez sol e Camila não nadou.
(B) Camila foi ao clube e nadou.
(C) Fez sol e Camila nadou.
(D) Se Camila não nadou é porque fez sol.
(E) Se Camila foi ao clube é porque fez sol.

QUESTÃO 14
A probabilidade de um evento A ocorrer é de p% e a 
probabilidade de um evento B ocorrer é de q%. Qual é a 
probabilidade de não ocorrer A e de não ocorrer B?

(A) 2xpxq
(B) (l+)x(l+q)
(C) (l-p)x(l-q)
(D) (l-p)x(l+q)
(E) px(q-l)

QUESTÃO 15
Se p->q e q->r, é verdade que:

(A) q->p
(B) r->p
(C) r->q
(D) q->p
(E) p->r

QUESTÃO 16
Sejam:

A={-4,-3,-2,-l}
B={-3,-2,-l}
C={-3,-l}

Qual é o conjunto que representa (A -  B)U(B-C) ?

(A) {-4,-2}
(B) {-4,-3,-2}
(C) {-3,-2,-1}
(D) {-3,-2}
(E) {-3,-1}

QUESTÃO 17
Supondo-se que a probabilidade de um indivíduo nascer do 
sexo feminino é de 60%, de que tenha cabelos escuros é de 
60% e de que tenha cabelos ruivos é de 10% e, ainda, 
considerando que só existem 3 cores de cabelos: escuros, 
louros e ruivos, qual é a probabilidade de nascer um menino 
de cabelos louros?

(A) 30%
(B) 45%
(C) 12%
(D) 10%
(E) 11%



QUESTÃO 18
Quantas diagonais tem um polígono de 15 lados, sabendo-se 
que diagonal é o segmento de reta que une dois lados não 
consecutivos de um polígono?

(A) 90
(B) 40
(C) 180
(D) 100
(E) 80

QUESTÃO 19
Um aquário tem dimensões: 1,1 dm, 120 mm e 10 cm. 
Quantos copos de 200 ml, cheios de água, são necessários 
para encher completamente o aquário?

(A) 5
(B) 6
(C) 8
(D) 7
(E) 4

QUESTÃO 20
Sabendo-se que a soma dos ângulos internos de um 
triângulo é 180° e que a soma dos ângulos internos do 
quadrilátero é 360°, qual é a soma dos ângulos internos de 
um polígono de 20 lados?

(A) 3010°
(B) 3200°
(C) 3000°
(D) 2550°
(E) 2000°

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de 
informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão 
em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas 
uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de 
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, 
diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 21
Considere a tela a seguir, do navegador de Internet Firefox

r
J  Sistema CFB/CRE • Conselho Regional d... + J

^  ^  www.crb6.org.br ^  ▼ (?  Q  - Googl *P D  ▼ ^

Sistema CFB / CRB
VU Vi V '

B it  ç)ç ]
IV'VVUl Tlrfi ■

FUBIlhna. R cc;tn r m a

fTI

Para adicionar a página aberta (http://www.crb6.org.br/) à
relação de páginas favoritas, deve-se clicar:

(A) no botão Firefox, localizado no canto superior 
esquerdo, e depois na opção Adicionar aos favoritos.

(B) no ícone da seta em curva para a direita, localizado 
abaixo do sinal de mais (+).

(C) no ícone da casa, localizado no canto superior direito.
(D) no ícone da seta apontando para baixo, localizado na 

parte superior direita.
(E) no ícone da estrela, localizado à direita do endereço do 

site.

QUESTÃO 22
Considere o slide a seguir, criado no Microsoft PowerPoint 
2010 em português.

Registro Profissional

O Registro

Para exercera prcfissãode bibliotecária 05 forma ndosdevem solicitar o registro no 
Conselho Regional de Biblioteconomia. O exercício profissionÉ sem registro, bem 
como -em o pagamento da anuidade, implica em caracterilaçao dc exercício ilegÉ 
da profissão, nos termcs do art. 26 d a Leim 4.034/52 doart. 42 e incisos, dc

r

Decreto 56.725/65 e doCòdigode Etica Profissional. Para saber ma is d ia ue aqui.

No momento da apresentação do slide, ao se clicar no 
fragmento de texto "clique aqui", será aberto o endereço 
http://www.crb6.org.br/registro.php. Na criação do , 
após selecionar o texto "clique aqui", esse resultado pode 
ser conseguido a partir de um clique na opção:

(A) Atalho da guia Inserir.
(B) Link da guia Transições.
(C) Atalho da guia Internet.
(D) Hiperlink da guia Inserir.
(E) Smart Access da guia Internet.

http://www.crb6.org.br
http://www.crb6.org.br/
http://www.crb6.org.br/registro.php


QUESTÃO 23
A planilha a seguir, criada no Microsoft Excel 2010 em 
português, foi retirada do site do Conselho Regional de 
Biblioteconomia da 6- Região e mostra os cursos da área, de 
acordo com as regiões brasileiras.

A B C D
1

Regiões

Quantidade de cursos

TOTAL
2 Federais/

Estaduais Particulares
3 Norte 2 0 2
4 Nordeste 8 0 8
5 Centro-Oeste 3 2 5
6 Sudeste 7 10 17
7 Sul 6 1 7
8 TOTAL 26 13 39

Na célula B8 foi realizada a soma do conteúdo do intervalo 
de células de B3 até B7. A fórmula utilizada foi:

(A) =SOMA(B3;B7).
(B) =SOMA(B3+B7).
(C) =SOMAR(B3;B7).
(D) =SOMA(B3..B7).
(E) =SOMA(B3:B7).

QUESTÃO 24
No Windows 7 Professional em português, ao clicar com o 
botão direito do mouse sobre uma unidade de drive e 
selecionar a opção formatar, apareceu a janela mostrada a 
seguir.

Formatar AD0001 íF:l

Capacidade:

l r86 GB

Sistema de arquivos

FAT32
Tarnanho da unidade de alocação

4096 bytes

Restaurar padrões do dispositivo

Rótulo do volume 
AD0Ü01

Opções de formatação 

IVl Formatação Rápida

M l  M II-.". Hisco de inicialização do MS-DOS

:I 
:

mm ■ i f l i i i p i  i P 1 ■■ ■ ■■ S' ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■■ ■

Iniciar
■ « r  m i n m v a i  i r i  i i i i i n i  i

Fechar

Se for clicado no botão Iniciar e o processo for realizado sem 
interrupção, até o final, pode-se concluir que:

(A) todos os dados do pen drive serão apagados.
(B) a capacidade do disco será modificada para 1,86 GB, 

sem afetar os dados armazenados.
(C) todos os erros do pen drive serão corrigidos.
(D) será feita uma verificação de erros no pen drive e os 

dados serão reorganizados, isolando as áreas com erros.
(E) o sistema de arquivos será modificado para FAT32, mas 

os dados do pen drive serão preservados.

QUESTÃO 25
O Firewail do Windows 7 Professional em português ajuda a 
impedir que hackers ou programas mal-intencionados 
obtenham acesso ao computador pela internet ou por uma 
rede. As configurações de Firewail do Windows podem ser 
acessadas a partir da opção Sistema e Segurança disponível:

(A) no Gerenciador de Tarefas.
(B) na Central de Ações.
(C) no Monitor de Desempenho.
(D) no Painei de Controle.
(E) no Gerenciador de Dispositivos.

QUESTÃO 26
O endereçamento IP dos computadores em uma rede é 
necessário para que eles possam se comunicar. O protocolo 
utilizado no endereçamento pode ser o Internet Protocol 
versão 4 (IPv4) ou o internet Protocol versão 6 (IPv6), 
dependendo da rede. Representa um endereço IPv4 válido:

(A) 172.168.255.128.1
(B) 2001:ODB8::ABCD:0000:0000:0000:1234
(C) 192.168.1.2
(D) 2001:0DB8::ABCD::1234
(E) A1B.0D2.002.A2D

QUESTÃO 27
Considere o texto a seguir, digitado no Microsoft Word 2010 
em português:

O exercício da profissão de Bibliotecário foi instituída pela 
Lei 4.084 de 30/06/1962 e regulamentada pelo Decreto 
56.725 de 16/08/1965.
As atribuições dos CRB, dentre outras estabelecidas no art. 
63, III do Regimento Interno do CFB, será fiscalizar o 
exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à 
legislação vigente, bem como enviar às autoridades 
competentes relatórios documentados sobre fatos que 
apurarem e cuja solução não seja de sua alçada.

Para sublinhar o trecho "Decreto 56.725 de 16/08/1965" e 
para colocar em itálico o trecho "art. 63, III do Regimento 
Interno do CFB", considerando que cada um dos trechos 
tenha sido selecionado, e as operações tenham sido 
realizadas separadamente, foram utilizadas,
respectivamente, as combinações de teclas:

(A) ALT + S E ALT + !.
(B) ALT + F1 E ALT + F2.
(C) CTRL + S E CTRL + I.
(D) CTRL + SHIFT + S E CTRL+ SH IFT+!.
(E) SHIFT + S E SHIFT + I.



QUESTÃO 28
É um tipo de computador de grande porte que se destaca 
por ter alto poder de processamento e muita capacidade de 
memória. Controla atividades com grande volume de dados, 
sendo de custo bastante elevado. Opera em MIPS (milhões 
de instruções por segundo). O tipo de computador descrito 
é conhecido como:

(A) Mainframe.
(B) Ultrabook.
(C) Laptop.
(D) Notebook.
(E) Desktop.

QUESTÃO 29
A infraestrutura de rede projetada para suportar servidores 
de arquivos e fornecer armazenamento de dados, 
recuperação e replicação, que envolve servidores de alto 
desempenho, vários conjuntos de discos (chamadas blocos) 
e tecnologia de interconexão Fibre Channel é chamada:

(A) LAN.
(B) SAN,
(C) MAN.
(D) WAN.
(E) WLAN.

QUESTÃO 30
Para evitar perder dados importantes armazenados nos 
computadores da empresa, Paulo foi encarregado de agir de 
forma preventiva, realizando cópias de segurança (backups) 
dos dados. Recebeu então uma lista de itens para analisar.

I. Armazenar os dados em qualquer uma destas mídias: 
CD, DVD, pen-drive, disquete, fita magnética, zip drive, 
disco de Blu-ray, disco rígido interno/externo ou 
remotamente (online).

II. Copiar sempre todos os dados, inclusive aqueles que 
podem ser facilmente obtidos de fontes externas 
confiáveis, como os referentes ao sistema operacional 
ou aos programas instalados.

III. Manter apenas uma cópia dos backups, na instalação 
principal da empresa, para facilitar o acesso rápido em 
caso de perda de dados.

IV. Além dos backups periódicos, sempre fazer backups 
antes de efetuar grandes alterações no sistema (adição 
de hardware, atualização do sistema operacional etc.) e 
de enviar o computador para manutenção.

Com relação aos procedimentos de backup, é recomendado 
o que se afirma em:

(A) I, II, III e IV.
(B) IV, somente.
(C) II e III, somente.
(D) I, somente.
(E) 1, II e IV, somente.

LEGISLAÇAO
QUESTÃO 31
Analise as seguintes afirmações acerca dos Conselhos de
Biblioteconomia.

I. A fiscalização do exercício da Profissão do Bibliotecário 
será exercida pelo Conselho Federal de Biblioteconomia 
e pelos Conselhos regionais de Biblioteconomia, criados 
por esta lei.

II. O Conselho Federal de Biblioteconomia e os Conselhos 
Regionais de Biblioteconomia são dotados de 
personalidade jurídica de direito privado, autonomia 
administrativa e patrimonial.

III. A sede do Conselho Federal de Biblioteconomia será no 
Distrito Federal.

Em conformidade com o disposto na Lei 4.084/62, é correto
o que se afirma em:

(A) 1, II e III.
(B) 1 e II, somente.
(C) 1 e III, somente.
(D) II e III, somente.
(E) 1, somente.

QUESTÃO 32
O Conselho Federal de Biblioteconomia só deliberará com a 
presença mínima de:

(A) metade de seus membros.
(B) um terço de seus membros.
(C) metade mais um de seus membros.
(D) 3/5 dos seus membros.
(E) todos os seus membros.

QUESTÃO 33
Assinale a alternativa correta, tendo em vista o que dispõe a
Lei 4.084/62.

(A) A responsabilidade administrativa de cada Conselho 
Regional cabe ao respectivo presidente, inclusive a 
prestação de contas perante o órgão federal 
competente.

(B) O Conselho federai ou regional que, durante um ano 
faltar, ainda que com licença prévia, dos respectivos 
Conselhos, a seis (6) sessões consecutivas ou não, 
embora com justificação, perderão, automaticamente, o 
mandato, que passará a ser exercido, em caráter 
efetivo, pelo respectivo suplente.

(C) É vedada aos Conselhos Regionais de Biblioteconomia a 
cobrança de taxas pela substituição de carteiras 
profissionais e pela certidão referente à anotação de 
função técnica.

(D) Os presidentes dos Conselhos Federa! e Regionais de 
Biblioteconomia prestarão, anualmente, contas perante 
o Tribunal de Contas do Município.

(E) A prestação de contas do presidente do Conselho 
Federal de Biblioteconomia será feita diretamente ao 
referido Tribunal, dispensada a aprovação do Conselho.



QUESTÃO 34
Em conformidade com o disposto na Lei 9.674/98,
constituem infrações disciplinares, dentre outras:

I. exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou 
facilitar, por qualquer modo, o seu exercício a não 
registrados.

M. praticar, no exercício profissional, ato que a lei defina 
como crime ou contravenção penal.

iil. não cumprir, no prazo estipulado, determinação 
emanada do Conselho Regional em matéria de 
competência deste, após regularmente notificado.

IV. deixar de pagar ao Conselho Regional, nos prazos 
previstos, as contribuições a que está obrigado.

V. transgredir preceitos do Código De Ética Profissional.

É correto o que se afirma em:

(A) I, II e III, somente.
(B) I e II, somente.
(Ç) I, III e IV, somente.
(D) II; III e V, somente.
(E) 1,11, III, IV eV.

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa em conformidade com o disposto na
Lei 9,674/98.

(A) É vedada a combinação de qualquer pena disciplinar.
(B) A falta de pagamento da multa prevista na lei no prazo 

estipulado determinará a suspensão do exercício 
profissional, o que impede a cobrança por via executiva.

(C) A suspensão por falta de pagamento de anuidades, 
taxas e multas somente cessará com o recolhimento da 
dívida, podendo estender-se a até cinco anos, 
decorridos os quais o profissional terá, 
automaticamente, cancelado seu registro, se não 
resgatar o débito, sem prejuízo da cobrança executiva.

(D) A pena de cassação do exercício profissional acarretará 
ao infrator a perda do direito de exercer a profissão, em 
todo o território nacional, com apreensão da carteira de 
identidade profissional.

(E) Ao infrator suspenso por débitos não será admitida a 
reabilitação profissional mediante novo registro, ainda 
que satisfeitas as anuidades em débito, bem como as 
multas e demais emolumentos e taxas cabíveis.

QUESTÃO 36
Considerando-se o disposto na Resolução n5 33/01 do 
Conselho Federal de Biblioteconomia, assinale a alternativa 
incorreta.

(A) O processo administrativo terá início com a lavratura do 
auto de infração de fiscalização do CRB, por meio de 
relatório circunstanciado, assinado, se possível, pelo 
infrator ou por duas testemunhas, salvo os processos de 
natureza ética, que seguem o rito da Resolução 
específica para o processamento ético disciplinar.

(B) O auto por infração à legislação federal vigente, 
inclusive resoluções expedidas pelo Conselho Federal 
no seu âmbito de competência, lavrado em três vias 
pela fiscalização do CRB, dá início ao processo 
administrativo para apuração dos fatos e aplicação da(s) 
penalidade(s) cabível(is).

(C) A falta de assinatura do autuado no respectivo auto de 
infração não implicará a invalidação do mesmo, 
devendo o fiscal consignar a negativa do autuado e 
enviar, pelo correio, através de carta registrada, cópia 
reprográfica do mesmo ao autuado, anexando-se ao 
processo aberto o aviso de recebimento (A.R.).

(D) Finda a diligência, o autuado receberá a segunda via do 
auto de infração, que deverá conter: a) resumo dos 
fatos descrevendo a(s) infração(ões); b) a 
fundamentação legal; c) indicação do prazo de 10 (dez) 
dias, contados a partir da lavratura do auto, para 
apresentação de defesa escrita, documentos e rol de 
testemunhas junto ao CRB, pena de revelia.

(E) Não ocorrendo a comprovação de ter sido sanada a 
infração nem apresentada defesa, serão os autos 
enviados, por distribuição, a um dos três membros da 
Comissão de Fiscalização, que apresentará seu Relatório 
fundamentado, em Reunião Plenária, bem como seu 
voto, que poderá ou não ser acatado pelos demais 
Conselheiros.

QUESTÃO 37
Analise as afirmativas a seguir.

I. As eleições complementares dos Conselhos Regionais 
de Biblioteconomia serão realizadas somente nos casos 
em que houver vacância de Conselheiro Efetivo e a 
inexistência de Conselheiros Suplentes, que prejudique 
a composição Plenária.

II. O Presidente do Conselho, após convocar e empossar o 
último suplente eleito, deverá proceder à recomposição 
de seus quadros por meio do processo eleitora! de 
eleição complementar.

III. O Presidente do CRB, após autorização para efetivação 
da Eleição Complementar, deverá proceder à publicação 
do Edital de Convocação para Eleição Complementar, 
por meio eletrônico, dispensada a publicação no Diário 
Oficial do Estado, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias da realização do pleito.

De acordo com a Resolução ns 110/09 do Conselho Federal
de Biblioteconomia, é correto o que se afirma somente em:

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



QUESTÃO 38
Em conformidade com o disposto na Resolução ng 73/05 do
Conselho Federal de Biblioteconomia, assinale a alternativa
incorreta.

(A) Anualmente, até 31 (trinta e um) de dezembro do 
exercício, o CFB fará publicar as propostas 
orçamentárias dos Conselhos Federal e Regionais de 
Biblioteconomia.

(B) Compete ao Plenário do CFB, por maioria absoluta de 
seus membros, julgar as contas dos CRB.

(C) No julgamento das contas, o Plenário do CFB decidirá 
pela aprovação plena, pela aprovação com ressalva e 
pela rejeição das contas.

(D) É proibido, sob pena de responsabilidade, realizar 
despesa sem previsão orçamentária.

(E) A rejeição das contas implicará na imediata instalação 
de Comissão de inquérito para apurar as 
responsabilidades, com o afastamento preventivo dos 
responsáveis -  enquanto durar a realização dos 
trabalhos da Comissão.

QUESTÃO 39
Nos termos da Resolução n° 73/05 do Conselho Federal de 
Biblioteconomia, a contabilidade dos Conselhos Federal e 
Regionais de Biblioteconomia deve ser feita nos moldes da 
contabilidade pública, sendo que os documentos contábeis 
devem ser conservados em arquivo do respectivo Conselho
pelo prazo mínimo d e _________ anos, a contar da data da
aprovação da prestação de contas, podendo ser incinerados, 
mediante termo, findo este prazo.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
acima.

(A) 10 (dez)
(B) 5 (cinco)
(C) 4 (quatro)
(D) 3 (três)
(E) 2 (dois)

QUESTÃO 40
Estabelece a Resolução ne 42/02 do Conselho Federal de 
biblioteconomia que, na aplicação de sanções éticas, serão 
consideradas como atenuantes:

I. ter sido a falta cometida em defesa de prerrogativa 
profissional.

II. ausência de punição anterior.
III. prestação de relevantes serviços à Biblioteconomia.

É correto o que se afirma em:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 41
Hoje a informação passou a ter um valor altamente 
significativo para as pessoas e instituições, representando 
poder para quem a possui. Exerce um papel que tem grande 
influência nas atividades econômicas, sociais e culturais e, 
aliada às tecnologias da informação, concretiza a Sociedade 
da Informação, na qual as redes são recursos estratégicos 
para o desenvolvimento científico e tecnológico. Redes de 
informação reúnem pessoas e organizações para o 
intercâmbio de informações, ao mesmo tempo em que 
contribuem para a organização de produtos e a 
operacionalização de serviços que, sem a participação 
mútua, não seriam possíveis. As redes que não visam ao 
lucro são denominadas, por alguns autores, redes 
bibliográficas ou de serviços bibliográficos. Essas redes 
podem ser regionais, estaduais, nacionais e internacionais. 
Elas proveem serviços diversos para tratamento e 
recuperação da informação, como os que respondem a 
questões de referência em que se buscam, localizam e 
completam informações. Uma rede bibliográfica dessa 
categoria é a OCLC (Online Computer Library Center). 
Assinale a alternativa correta acerca da OCLC.

(A) É um portal jurídico que possibilita a localização de 
advogados, escritórios de advocacia, estudantes de 
direito, magistrado, membros do Ministério Público, 
peritos, professores e produtos e serviços da área 
jurídica. Tem como objetivo promover o intercâmbio de 
informações, proporcionando a troca de experiências.

(B) É uma organização dedicada à pesquisa e à organização 
de serviços bibliotecários, com o propósito de promover 
o acesso à informação do mundo todo.

(C) É um serviço cooperativo de acesso ao documento da 
biblioteca virtual em saúde, que oferece serviço de 
comutação de fotocópias de documentos onde as 
bibliotecas cooperantes disponibilizam suas coleções 
para outras unidades da rede.

(D) É uma rede de cooperação na área de engenharia, cuja 
atribuição é identificar, reunir e organizar informações 
na área mencionada, visando à cooperação.

(E) É uma rede estruturada para o fornecimento de cópias 
de documentos como periódico, teses, anais e 
congressos, e partes de outros documentos.

(A) i, II e Mi.
(B) I e II, somente.
(C) I e III, somente.
(D) II e III, somente.
(E) III, somente.



QUESTÃO 42
A informação é um conhecimento inscrito (registrado) em 
forma escrita (impressa ou digital), oral ou audiovisual, em 
um suporte. A recuperação da informação (digital) consiste 
em encontrar a informação desejada em um armazém de 
informação ou base de dados. Os Sistemas de Recuperação 
da Informação (SRIs) são formados por conjunto de 
componentes que permitem que eles atinjam seus 
objetivos. Esses componentes são: a tecnologia (hardware, 
software e as redes de comunicação de dados), as pessoas 
(usuários, intermediários e pessoas envolvidas na criação do 
sistema) e um ou mais corpos de conhecimento (base de 
dados) ao qual o SRI dá acesso. De acordo com os tipos de 
dados aos quais fornecem acesso, os SRIs, como base de 
dados, podem ser categorizados como referenciais ou de 
fonte. Assinale a alternativa correta para uma base de dados 
referencial.

(A) Base de Imagens/Dados Gráficos: contém, sob a forma 
gráfica, fórmulas químicas, imagens de logotipo, 
desenhos ou figuras.

(B) Base de Texto Completo: contém textos completos de 
um documento (p. ex. leis, decisões judiciais etc.).

(C) Base de Dicionários: contém manuais, dicionários de 
termos, definições, nomenclatura química, 
propriedades físicas etc.

(D) Base de Diretórios: base de dados que contém dados 
cadastrais sobre pessoas, instituições, softwares etc.

(E) Bases Numéricas: contém dados numéricos e séries 
estatísticas.

QUESTÃO 43
A inserção dos serviços e unidade de informação no âmbito 
das redes requer adoção de normas e padrões que 
possibilitem o desenvolvimento de ações coadunadas, 
integrando diferentes organizações aos objetivos comuns. 
Aplicar novas tecnologias de informatização nos serviços 
oferecidos pelas bibliotecas e arquivos é uma atividade que 
vai além da escolha de um software ou hardware, e envolve 
vários aspectos, como investimentos financeiros, 
cumprimento de normas e padrões, prever adaptações e 
mudanças tecnológicas etc. Existem 3 instrumentos 
essenciais para o processo de automação, e que são 
considerados na análise do software. São eles: ISO 2709, 
formato MARC e protocolo Z39.50. O protocolo Z39.50 
conta com arquitetura cliente-servidor, especialmente 
criado para:

(A) permitir a identificação única e precisa de informação 
veiculada na internet.

(B) representar fisicamente os documentos, em um meio 
legível por computador, com informações bibliográficas 
de todo o tipo de material.

(C) buscar e recuperar informação em base de dados 
distintas, utilizando uma interface de usuário comum.

(D) converter registros bibliográficos em meios manuais 
para meios eletrônicos.

(E) especificar os requisitos relacionais dos dados para o 
formato de intercâmbio de registros bibliográficos.

QUESTÃO 44
A aplicação de normas e padrões em ambientes 
cooperativos está atrelada à evolução processual do 
compartilhamento e da alta qualidade do resultado final que 
é a razão de ser dos diferentes tipos de rede. O escopo e a 
abrangência de uma rede é que a distingue e a tipifica. As 
redes são categorizadas pela sua especialidade; pelo seu 
produto/serviço; pelo ambiente em que processa as 
informações -  como o virtual; pelo seu âmbito -  espaço em 
que atua: nacional, regional, internacional; entre outras 
categorizações. Redes de Informação Especializada (RIE) 
tratam de um ramo específico, dentro de uma área do 
conhecimento, e desenvolvem atividades diferenciadas, 
sendo que o maior número dessas redes opera na 
organização da informação, principalmente por meio dos 
serviços de indexação e resumos. São Redes de Informação 
Especializada (RIE), exceto:

(A) Rede de inovação e Tecnologia em Arquitetura (RiTEA).
(B) Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia 

(ReBAP).
(C) Rede Nacional de Informações em Saúde (RNIS).
(D) Rede Pan-Americana de Informação em Saúde 

Ambiental (REPIDISCA).
(E) Medicai Literature Analysis and Retrieval System 

(MEDLARS).

QUESTÃO 45
A catalogação é uma das formas encontradas para organizar 
e, ao mesmo tempo, recuperar o conhecimento produzido. 
Ela consiste em representar itens documentários de forma 
clara, sucinta e padronizada, individualizando-os e tornando- 
os acessíveis por várias formas de acesso para que o usuário 
possa recuperá-lo com rapidez e objetividade. Ela tem por 
objetivo a recuperação da informação, isto é, dizer onde 
está o documento e, para atender este objetivo, o Anglo- 
American Cataloguing Rules (AACR 2) foi criado para tratar 
de maneira uniforme os materiais bibliográficos, cujo 
processamento se torna necessário com a incorporação dos 
mesmos ao acervo de uma biblioteca. Conforme o AACR 2, 
são materiais iconográficos, exceto:

(A) fotografias.
(B) radiografias.
(C) desenhos artísticos ou técnicos.
(D) gravuras.
(E) cartões-janelas tridimensionais.



QUESTÃO 46
O processo de formação, desenvolvimento e organização de 
coleções, de um modo geral, deve ser encarado e 
equacionado como uma atividade de planejamento, onde o 
reconhecimento da comunidade a ser servida e suas 
características culturais e informacionais oferecerão a base 
necessária e coerente para o estabelecimento de políticas 
de seleção. A função de seleção é da maior importância, pois 
implementa o que está formalizado na carta ou política de 
seleção. É, em resumo, uma das funções responsáveis pela 
formação e desenvolvimento das coleções que irão compor 
o acervo, tanto quanto à forma -  periódicos, livros, 
audiovisuais, patentes, CD-ROMS, microformas etc. -, como 
quanto ao conteúdo -  assuntos de interesse, nível de 
cobertura desejado etc. - , tanto reais quanto virtuais. Se for 
bem feita a seleção, seus reflexos se darão positivamente 
em todos os serviços subsequentes, agilizando o processo de 
tratamento técnico. Inúmeras tomadas de decisões são 
exigidas por tal função, que inclui o cumprimento de outros 
tantos requisitos. Algumas das prováveis decisões na função 
de seleção são, exceto:

(A) escolha de mecanismos de segurança para o material 
(alarmes, extintores, controle magnético de circulação 
de documentos etc.).

(B) prioridades em relação ao idioma e atualização do 
material a ser adquirido.

(C) escolha dos instrumentos adequados para a seleção das 
diferentes coleções e bases que compõem o acervo: 
bibliografias, catálogos comerciais de livrarias e editoras 
tanto em papel quanto on line, sugestões de usuários 
etc.

(D) estabelecimento de prioridades para aquisição das 
diferentes coleções que a biblioteca abriga e às quais 
viabiliza o acesso: livros, periódicos, mapas, 
audiovisuais, CD-ROMS, bases Une etc.

(E) incorporação de documentos doados.

QUESTÃO 47
Aquisição é considerada como sendo o processo que 
implementa as decisões da seleção. À aquisição caberá o 
trabalho minucioso de identificação, localização dos itens e 
sua posterior obtenção para o acervo, qualquer que seja a 
maneira de tornar isso possível. A função aquisição exige 
inúmeras tomadas de decisão. Nesse contexto, analise as 
afirmativas com relação à função mencionada.

I. Adoção de recursos para o controle da aquisição face às 
diferentes fontes de captação de recursos.

II. Participação em planos ou programas de aquisição 
cooperativa.

III. Implantação de serviço de permuta e recebimento de 
doações, incluindo os desenhos dos formulários e 
correspondências específicos para o exercício da 
atividade.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e III, somente.
(B) II e III, somente.
(C) I, somente.
(D) II, somente.
(E) todas.

QUESTÃO 48
A indexação é a ação de descrever e identificar um 
documento de acordo com seu assunto, por meio de dois 
princípios básicos: estabelecimento dos conceitos tratados 
num documento, isto é, o assunto; e a tradução dos 
conceitos nos termos da linguagem de indexação. A 
indexação, do ponto de vista das possíveis relações entre os 
termos ou códigos utilizados para representar o conteúdo 
dos documentos, pode ser:

(A) manual ou automática.
(B) automática ou mista.
(C) natural ou artificial.
(D) coordenada ou não coordenada.
(E) ordenada ou mista.

QUESTÃO 49
A norma ABNT NBR 6023: Informação e documentação -  
Referências -  Elaboração, de 2002, se destina a orientar a 
preparação e compilação de referências de material 
utilizado para a produção de documentos e para inclusão 
em bibliografias, resumos, resenhas, recensões e outros. Tal 
norma estabelece que a referência é constituída de 
elementos essenciais e, quando necessário, acrescida de 
elementos complementares. Esses elementos essenciais e 
complementares são retirados do próprio documento. 
Quando isso não for possível, utilizam-se outras fontes de 
informação, indicando-se os dados assim obtidos entre 
colchetes. São regras gerais de apresentação de referências, 
conforme a norma apresentada, exceto:

(A) os elementos essenciais e complementares da 
referência devem ser apresentados em seqüência 
padronizada.

(B) o recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico), utilizado 
para destacar o elemento título, deve ser uniforme em 
todas as referências de um mesmo documento. Isso não 
se aplica às obras sem indicação de autoria, ou de 
responsabilidade, cujo elemento de entrada é o próprio 
título, já destacado pelo uso de letras maiúsculas na 
primeira palavra, com exclusão de artigos (definidos e 
indefinidos) e palavras monossilábicas.

(C) quanto à sua localização, a referência pode aparecer 
somente em lista de referência e/ou em notas de 
rodapé.

(D) quando as referências aparecerem em notas de rodapé, 
serão alinhadas a partir da segunda linha da mesma 
referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra, 
de forma a destacar o expoente, e sem espaço entre 
elas.

(E) as referências são alinhadas somente à margem 
esquerda do texto e de forma a identificar 
individualmente cada documento, em espaço simples e 
separadas entre si por espaço duplo.



QUESTÃO 50
Com o surgimento da internet e das tecnologias de 
informação atuais, alteraram-se as rotinas de vários 
segmentos e instituições sociais, ocasionando também 
impacto na forma de organização, disseminação e uso das 
bibliotecas e outras unidades de informação. Nesse 
contexto, faz-se necessário o conhecimento de técnicas para 
organizar e gerenciar de maneira prática e eficaz todos os 
documentos produzidos na área jurídica, facilitando sua 
pesquisa e utilização pelos profissionais desta área. São 
características dos profissionais bibliotecários da área 
jurídica, exceto:

(A) são capazes de organizar a informação para que possa 
ser localizada e utilizada independentemente do seu 
suporte.

(B) processam a informação registrada somente em 
suporte impresso, mediante a aplicação de 
conhecimentos teóricos e práticos de coleta, 
processamento, armazenamento e difusão da 
informação.

(C) são eficientes na busca de informação em qualquer 
suporte.

(D) são especialistas no uso de fontes jurídicas ou não.
(E) são astutos juizes das vantagens e desvantagens de 

várias fontes de informação.

RASCUNHO


