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PROVA OBJETIVA 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
1) Esta prova é composta de 50 questões, todas de múltipla escolha, com 05 opções 
de escolha. Este caderno contém 21 páginas. 

2) A prova terá início às 08:00h com duração de 04 horas. Você será avisado quando 
restarem 30 minutos para o final. 

3) Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é 
permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material. 

4) Resolva as questões neste caderno de provas. Logo após, solicite ao fiscal o seu 
cartão de resposta para preenchimento das respostas. Transcreva-as a lápis, confira 
com atenção e então cubra a opção escolhida com caneta azul ou preta. ATENÇÃO: só 
existe 01 (uma) alternativa correta. 

 

 

OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O 
CARTÃO DE RESPOSTA 

 

 

5) Assine o cartão de resposta no local indicado 

6) A apuração do resultado será feita por leitora ótica, não havendo processamento 
manual dos cartões. 

7) NÃO dispomos de outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, 
atenção. 

8) caso você perceba alguma irregularidade, comunique-a imediatamente aos fiscais. 

9) Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do 
cartão de resposta e assinar na folha de ocorrência. 
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NÚCLEO OBJETIVO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
O Guardador de Rebanhos 

 
O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia 
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. 
 
O Tejo tem grandes navios 
E navega nele ainda, 
Para aqueles que vêem em tudo o que lá não está, 
A memória das naus. 
 
O Tejo desce de Espanha 
E o Tejo entra no mar em Portugal. 
Toda a gente sabe isso. 
Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia 
E para onde ele vai 
E donde ele vem. 
E por isso, porque pertence a menos gente, 
É mais livre e maior o rio da minha aldeia. 
 
Pelo Tejo vai-se para o Mundo. 
Para além do Tejo há a América 
E a fortuna daqueles que a encontram. 
Ninguém nunca pensou no que há para além 
Do rio da minha aldeia. 
 
O rio da minha aldeia não faz pensar em nada 
Quem está ao pé dele está só ao pé dele. 

(CAEIRO, Alberto. In: Obra poética. Rio de Janeiro, Aguilar, 1972. p. 215) 

 
 
QUESTÃO 01 
Na primeira estrofe do poema aparecem conjunções que articulam as 
ideias e ultrapassam a função sintática. Qual a relação estabelecida pela 
conjunção que aparece entre os dois primeiros versos? 
 
a) Relação de oposição. 
b) Relação de explicação. 
c) Relação de consequência. 
d) Relação de causa. 
e) Relação de finalidade. 
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QUESTÃO 02 
Na segunda estrofe do poema aparecem as palavras naus e navios. Nela, 
o poeta apresenta seus argumentos acerca da tese que defende. De 
acordo com as características do texto, observa-se que: 
 
a) o poeta apresenta uma visão subjetiva acerca do tema abordado 
b) os argumentos apresentados são racionais e objetivos 
c) há uma visão pessimista da realidade 
d) predomina a linguagem denotativa 
e) o poema apresenta características do texto narrativo 
 
QUESTÃO 03 
Para apresentar as características do rio Tejo o poeta utiliza recursos 
linguísticos próprios do texto descritivo. Qual o processo usado para 
descrever o rio? 
 
a) Processo da argumentação objetiva. 
b) Linguagem referencial. 
c) Redundância de pronomes relativos. 
d) Descrição formal do rio. 
e) Processo da enumeração. 
 
QUESTÃO 04 
Nos versos “Para além do Tejo há a América” / “E a fortuna daqueles que 
a encontram” A palavra a, que aparece destacada, classifica-se 
morfologicamente como: 
 
a) pronome demonstrativo 
b) pronome pessoal oblíquo 
c) artigo definido 
d) artigo indefinido 
e) preposição 
 
QUESTÃO 05 
“E para onde ele vai 
E donde ele vem. 
E por isso, porque pertence a menos gente, 
É mais livre e maior o rio de minha aldeia.” 
 
Na estrofe transcrita aparece uma figura de construção reconhecida como: 
a) pleonasmo 
b) elipse 
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c) anacoluto 
d) polissíndeto 
e) inversão 
 
QUESTÃO 06 
Leia o enunciado abaixo: 
 
“Empresas como Amazon e Google monitoram a rede e recomendam 
produtos. Os compradores acham que decidem por conta própria, mas são 
influenciados por programas que analisam o seu comportamento.” 

Edward Frenkel, Revista Veja, 07/01/15. 

 
O trecho em questão foi reescrito nas opções a seguir. Assinale aquela em 
que a nova redação alterou o sentido do texto: 
 
a) Empresas como Amazon e Google monitoram a rede e recomendam 

produtos. Os compradores acham que decidem por conta própria, porém 
são influenciados por programas que analisam o seu comportamento. 

b) Empresas como Amazon e Google monitoram a rede e recomendam 
produtos. Os compradores acham que decidem por conta própria, 
contudo são influenciados por programas que analisam o seu 
comportamento. 

c) Empresas como Amazon e Google monitoram a rede e recomendam 
produtos. Os compradores acham que decidem por conta própria, 
todavia são influenciados por programas que analisam o seu 
comportamento. 

d) Empresas como Amazon e Google monitoram a rede e recomendam 
produtos. Os compradores acham que decidem por conta própria, no 
entanto são influenciados por programas que analisam o seu 
comportamento. 

e) Empresas como Amazon e Google monitoram a rede e recomendam 
produtos. Os compradores acham que decidem por conta própria, pois 
são influenciados por programas que analisam o seu comportamento. 

   
QUESTÃO 07 
Analise a tirinha abaixo para responder a questão: 
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Na fala de Calvin “Meu personagem vai levar todo mundo às lágrimas”, 
utilizou-se crase. Considerando as regras que regem o uso deste recurso, 
assinale o enunciado que contém erro: 
 
a) Há problemas que a gente resolve e há aqueles que nos levam à 

loucura. 
b) Minha casa é muito longe para irmos a pé. 
c) Acalme-se! A placa diz que há um restaurante à 20 km. 
d) Tivemos que viajar às pressas, pois o bebê logo nasceria. 
e) Ele costuma dizer que fez faculdade à distância. 
  
QUESTÃO 08 
Ainda considerando a tirinha de Calvin, no primeiro quadrinho, quando ele 
diz “Mãe, consegui um papel na peça da escola!”, a vírgula foi utilizada 
para: 
 
a) separar o aposto; 
b) separar o sujeito do predicado; 
c) separar o vocativo; 
d) separar o substantivo do verbo; 
e) separar o sujeito do objeto. 
  
QUESTÃO 09 
Observe os dois enunciados a seguir e assinale a alternativa correta: 
1. Médicos e pacientes assistem ao jogo do Brasil. 
2. O médico assiste o jogador durante o jogo do Brasil. 
 
a) A segunda oração está incorreta, pois, assim como na primeira, o verbo 

assistir exige a preposição “a”, ou seja, “o médico assiste ao jogador”. 
b) As duas orações estão corretas, pois na primeira o verbo assistir foi 

usado no sentido de ver/observar e, na segunda, foi usado no sentido de 
socorrer. 

c) Houve uma inversão no uso da preposição “a”, pois o verbo assistir no 
sentido de ver/observar não aceita tal preposição. 

d) As duas orações estão incorretas, pois o verbo assistir não aceita 
preposição. 

e) As duas orações estão corretas, pois o uso da preposição após o verbo 
assistir é opcional. 

  
QUESTÃO 10 
Observe a tirinha a seguir para responder à questão: 
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Em qual dos enunciados abaixo, retirados da tirinha, utilizou-se uma 
expressão no sentido conotativo? 
 
a) dono do bar 
b) fim do mês 
c) sentido da vida 
d) pendurar a conta 
e) estou aqui 
 
QUESTÃO 11 
Em qual dos enunciados abaixo NÃO há expressões no sentido 
conotativo? 
 
a) Calma, calma! Ela sempre explode mas logo, logo se acalma! E como 

dizia nosso pai, muito trovão é sinal de pouca chuva. 
b) Eu posso ter errado, mas isso não justifica você me chamar de burro. 
c) Podemos administrar os problemas de maneira inteligente ou deixar que 

eles tornem nossa vida um inferno. 
d) Todas as noites aquelas lembranças ruins voltam e ficam martelando na 

minha cabeça. 
e) Todas as manhãs ele fazia o mesmo trajeto: saía de casa às 7 horas, 

dirigia até o trabalho e subia as escadas contando os degraus. Era meio 
maluco. 

  
QUESTÃO 12 
Observe a tirinha abaixo para responder a questão: 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pribi.com.br/arte/acordo-ortografico-em-quadrinhos 
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A tirinha comenta uma das modificações feitas pela reforma ortográfica, 
relativa à acentuação. Qual das opções abaixo explica a mudança 
exemplificada na tirinha? 
a) Não há mais acento nos ditongos fechados éi e ói das palavras 

paroxítonas. 
b) Não há mais acento nos ditongos abertos éi e ói das palavras 

paroxítonas. 
c) Não há mais acento nos hiatos abertos éi e ói das palavras paroxítonas. 
d) Não há mais acento nos ditongos fechados éi e ói das palavras 

proparoxítonas. 
e) Não há mais acento nos ditongos abertos éi e ói das palavras oxítonas. 
  
QUESTÃO 13 
Observe os enunciados a seguir e assinale a opção em que foram listadas 
respectivamente as figuras de linguagem utilizadas em cada oração. 
 
1. Estou dizendo a verdade! Eu juro! Vi tudo com estes olhos que a terra 
há de comer! 
2. Na sala silenciosa, mesas e cadeiras vazias. 
3. No Brasil é assim: uns comem lombo e outros jiló. 
 
a) pleonasmo, hipérbato, zeugma 
b) pleonasmo, zeugma, elipse 
c) pleonasmo, elipse, zeugma 
d) hipérbato, pleonasmo, elipse 
e) hipérbato, elipse, zeugma 
  
QUESTÃO 14 
Observe os enunciados abaixo e assinale a opção em que as duas formas 
de concordância verbal são aceitas: 
 
a) A maioria dos professores aderiu à greve. 

A maioria dos professores aderiram à greve. 
b) Fui eu que prendi o ladrão. 

Fui eu que prendeu o ladrão. 
c) Mais de um policial foi visto no local. 

Mais de um policial foram vistos no local. 
d) O padre e o sacristão organizaram a missa. 

O padre e o sacristão organizou a missa. 
e) As flores, a música, o perfume, tudo lembrava você. 

As flores, a música, o perfume, tudo lembravam você. 
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QUESTÃO 15 
Considerando as regras de concordância para a palavra 
“proibido/proibida”, analise as placas a seguir e assinale a resposta 
correta: 
 
     PLACA 1                         PLACA 2                            PLACA 3 

 
 
 
 
 

 
 
a) Estão corretas as 3 placas; 
b) Estão corretas as placas 1 e 2; 
c) Estão corretas as placas 1 e 3; 
d) Estão corretas as placas 2 e 3; 
e) Estão erradas todas as placas. 
  
NÚCLEO OBJETIVO DE LEGISLAÇÃO  

 
QUESTÃO 16 
O Decreto nº 1.171 de 22 de junho de 1994, aprova o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil, e prevê os principais deveres do 
servidor público. Assinale a alternativa que não representa um desses 
deveres. 
 
a) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o 

processo de comunicação e contato com o público. 
b) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da 

defesa da vida e da segurança coletiva. 
c) Dificultar fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito. 
d) Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os 

métodos mais adequados à sua organização e distribuição. 
e) Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria 

do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem 
comum. 

  
QUESTÃO 17 
De acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, são formas de 
provimento de cargo público, EXCETO: 
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a) Reversão 
b) Recondução 
c) Aproveitamento 
d) Readaptação 
e) Remoção 
 
QUESTÃO 18 
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de 
outubro de 1988, julgue os itens abaixo em falso ou verdadeiro, e assinale 
a alternativa que representa a sequência correta: 
I - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
II - A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 
lei de livre nomeação e exoneração. 
III - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, sem 
exceções. 
IV - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, 
não gerando ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. 
 
a) V, V, F, F 
b) F, V, V, V 
c) V, V, F, V 
d) F, V, F, F 
e) V, V, V, F 
  
QUESTÃO 19 
A Lei nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005, Dispõe sobre a estruturação do 
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no 
âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da 
Educação. Segundo esta lei, a gestão dos cargos do Plano de Carreira 
observará os seguintes princípios e diretrizes, EXCETO: 
 
a) Qualidade do processo de trabalho. 
b) Investidura em cada cargo não condicionada à aprovação em concurso 

público. 
c) Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais. 
d) Reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação 

profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão. 
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e) Oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, 
chefia, coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas. 

 
QUESTÃO 20 
Todos são deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo 
de outros previstos em ato normativo, exceto: 
 
a) Expor os fatos conforme a verdade; 
b) Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 
c) Não agir de modo temerário; 
d) Expor os fatos conforme a conveniência do administrado; 
e) Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o 

esclarecimento dos fatos. 
  
 QUESTÃO 21 
Todos os itens abaixo são finalidades e características dos Institutos 
Federais e Educação, exceto: 
 
a) Desenvolver a educação fundamental como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 

b) Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades; 

c) Promover a integração e a verticalização da educação básica à 
educação profissional e educação superior, otimizando a infra estrutura 
física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

d) Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 
identificando com base no mapeamento das  potencialidades de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal;  

e) Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica; 

  
  
QUESTÃO 22 
A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou 
entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, 
cuja atribuição inclui, dentre outras: 
 
a) O recebimento dos rascunhos lícitos; 
b) O recebimento dos lances ilícitos; 
c) A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; 
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d) A omissão de valores adequados; 
e) A homologação do objeto da licitação ao licitante vencedor. 
 
QUESTÃO 23 
A Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 institui a modalidade de licitação 
denominada pregão que será aplicada para aquisição dos itens abaixo, 
exceto: 
 
a) Material de Expediente; 
b) Combustível e Lubrificantes; 
c) Mobiliários em geral; 
d) Imóveis; 
e) Material elétrico e hidráulico. 
 
QUESTÃO 24 
A respeito da improbidade administrativa, marque a alternativa incorreta: 
 
a) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à 

apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu 
patrimônio privado; 

b) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente 
público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe 
inocente; 

c) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se 
efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória; 

d) Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole 
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições. 

e) Nenhuma pessoa poderá representar à autoridade administrativa 
competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a 
prática de ato de improbidade; 

  
 QUESTÃO 25 
Assinale o item abaixo que não é o objetivo dos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia: 
 
a) Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 
atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas 
áreas da educação profissional e tecnológica; 
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b) Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 
soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 
comunidade; 

c) Ministrar educação de nível fundamental, profissional técnica de nível 
médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os 
concluintes do ensino primário e fundamental e para o público da 
educação de jovens e adultos; 

d) Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 
finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o 
mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, 
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; 

e) Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de 
trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 
desenvolvimento socioeconômico local e regional.  

  
NÚCLEO OBJETIVO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
QUESTÃO 26 
As Cinco Leis da Biblioteconomia de Ranganathan compreendem um 
marco teórico para a Biblioteconomia. A terceira lei, que diz Para cada 
leitor o seu livro, indica um esforço para que um leitor apropriado seja 
encontrado para cada livro. Dentre os instrumentos que auxiliam no 
cumprimento dessa função da biblioteca é CORRETO afirmar: 
 
a) A infraestrutura 
b) A quantidade de exemplares 
c) A autoridade 
d) O regulamento da biblioteca 
e) O sistema de livre acesso 
 
QUESTÃO 27 
Das Cinco Leis da Biblioteconomia propostas por Ranganathan, qual delas 
não se trata com as funções da biblioteca? 
 
a) A quinta lei: A biblioteca é um organismo em desenvolvimento 
b) A primeira lei: Para cada pessoa o seu livro 
c) A primeira lei: Os livros são para usar 
d) A terceira lei: Para cada livro o seu leitor 
e) A quinta lei: Poupe o tempo de Leitor 
 
QUESTÃO 28 
No âmbito do planejamento de bibliotecas, o diagnóstico tem o objetivo de 
levantar os pontos fortes e fracos de um serviço de informação. O 
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diagnóstico é composto por três etapas (a) Preparação; (b) Elaboração do 
projeto do diagnóstico; (c) Implementação do diagnóstico. Relacione as 
etapas mencionadas às atividades correspondentes: 
 
( ) Definição dos objetivos do diagnóstico; 
( ) Apresentação e discussão do diagnóstico; 
( ) Análise de objetivos, metas e prioridades da biblioteca. 
 
a) B; C; A 
b) B; A; C 
c) C; A; A 
d) C; C; B 
e) A; B; C 
 
QUESTÃO 29 
Em relação ao desenvolvimento de coleções em bibliotecas, a etapa que é 
responsável por identificar os títulos que estão em condições para serem 
transferidos para locais menos acessíveis corresponde 
 
a) Ao desbastamento 
b) Ao descarte 
c) À avaliação 
d) À seleção 
e) Ao estudo de comunidade 
  
QUESTÃO 30 
Para a realização de estudos de usuários, a coleta de informações se 
relaciona com o tipo de abordagem utilizada, quantitativa ou qualitativa. 
Como método de coleta de dados da abordagem quantitativa considera-se 
 
a) Entrevista 
b) Observação  
c) Grupo focal 
d) Questionário 
e) Estudo de caso 
  
QUESTÃO 31 
A busca, na página principal do Portal de Periódicos da Capes pode ser 
feita por, EXCETO: 
  
a) Assunto 
b) Autor 
c) Periódico 
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d) Livro 
e) Base 
  
QUESTÃO 32 
É uma base de dados que foi criada tendo em vista o déficit de acesso das 
bibliotecas brasileiras à informação científica internacional, dentro da 
perspectiva de que seria demasiadamente caro atualizar esse acervo com 
a compra de periódicos impressos para cada uma das universidades do 
sistema superior de ensino federal.  
 
a) Comut 
b) PERI 
c) Portal de Periódicos da Capes 
d) WorldCat 
e) MEDLINE 
  
QUESTÃO 33 
São recursos de recuperação da informação na Internet em sistemas de 
recuperação de informação, EXCETO: 
 
a) Exaustividade 
b) Lógica booleana 
c) Truncamento 
d) Vínculos de hipertexto 
e) Busca com expressões  
 
QUESTÃO 34 
Marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso para as afirmativas que se 
seguem em relação a vocabulários controlados. 
 
( ) Vocabulários controlados controlam sinônimos, optando por uma única 
forma padronizada. 
( )Vocabulários controlados diferenciam homógrafos. 
( ) Vocabulários controlados ligam termos cujos significados apresentam 
uma relação mais estreita entre si. 
 
a) V; F; V 
b) F; F; F 
c) V; V; F 
d) V; V; V 
e) F; F; V 
  
QUESTÃO 35 
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Sobre a Classificação Decimal de Universal, o sinal auxiliar independente 
(=...) corresponde à tabela de: 
 
a) Lugar 
b) Forma 
c) Tempo 
d) Raça 
e) Língua  
 
QUESTÃO 36 
O RDA é nova norma, que internacionalmente, tem se constituído para 
substituir o Código de Catalogação Anglo-Americano. O RDA é uma 
aplicação dos modelos conceituais: 
 
a) FRBR e FRAD 
b) FRRB e FRAU 
c) FRBR e FRAC 
d) FRAC e FRRR 
e) FRBB e FRAD 
 
QUESTÃO 37 
Ao se utilizar a entrevista como método de coleta de dados para estudos 
de usuários, tem-se por vantagem a seguinte afirmativa: 
 
a) É um método rápido 
b) Permite captar reações 
c) É um método de baixo custo 
d) Permite se atingir grande população dispersa 
e) Dá liberdade e tempo ao entrevistado 
  
QUESTÃO 38 
Em relação aos Jornais, como fonte de informação noticiosa, o atributo 
que é sua vitrine, que constitui a principal fonte de informação do leitor 
sobre o conteúdo da edição daquele dia é 
 
a) Editorial 
b) Artigo 
c) Coluna 
d) Itens imagégicos 
e) Primeira página  
 
QUESTÃO 39 
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“Um tradicional artigo de fé do serviço de referência é que nenhuma 
consulta é insignificante: o bibliotecário nata tem a ver com os motivos que 
dão origem à questão, salvo na medida em que tais motivos contribuam 
para esclarecer com mais precisão o que é exigido para resolver o 
problema do usuários.” (GROGAN, 2001). 
A citação acima sobre o serviço de referência refere-se: 
 
a) À ética no processo de busca 
b) À realização da busca 
c) Às qualificações específicas de quem faz buscas nos computador 
d) À estratégia de busca 
e) Ao instinto do bibliotecário 
  
QUESTÃO 40 
Sobre a Classificação Decimal de Dewey é INCORRETO afirmar: 
 
a) A notação não deve ser composta por menos que três dígitos 
b) Possui indicadores de relação 
c) 000 corresponde à classe de obras gerais 
d) Usa notação hierárquica 
e) Usa tabelas auxiliares 
 
QUESTÃO 41 
A NBR 6023:2002 estabelece os elementos a serem incluídos nas 
referências e fixa a ordem dos mesmos, bem como estabelece 
convenções para transcrição e apresentação da informação originada do 
documento e/ou outras fontes de informação. As normas relacionadas a 
seguir são complementares a esta Norma, EXCETO. 
 
a) NBR 6032:1989 - Abreviação de títulos de periódicos e publicações 

seriadas – Procedimento. 
b) NBR 10520:2002 - Informação e documentação - Citações em 

documentos – Apresentação. 
c) NBR 10525:2005 - Informação e documentação – Número Padrão 

Internacional para Publicação Seriada - ISSN. 
d) CÓDIGO de Catalogação Anglo-Americano. 
e) NBR 10522:1988 - Abreviação na descrição bibliográfica – 

Procedimento. 
  
QUESTÃO 42 
Um tesauro deve apresentar claramente as relações básicas que unem 
seus termos. Assim, relacione as três classes de relações básicas entre os 
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termos reconhecidas nos tesauros. Em seguida, escolha a alternativa 
CORRETA. 
1- Relação de equivalência 
2- Relação hierárquica 
3- Relação associativa 
 
( ) Ela cobre as relações entre pares de termos que não são membros de 
um conjunto de equivalência ou subordinação. Entretanto, são 
mentalmente associados de tal maneira que a conexão entre eles deve ser 
feita explicitamente no tesauro, uma vez que este recurso oferece termos 
alternativos que poderiam ser utilizados para a indexação ou recuperação. 
Esta relação é recíproca e é indicada pela abreviatura TR (termo 
relacionado), ou seu equivalente em outros idiomas. 
 ( ) Esta relação básica distingue principalmente um tesauro sistemático de 
uma lista de termos não estruturada, i.e., um glossário ou um dicionário. 
Baseia-se em graus ou níveis de superordenação ou subordinação, onde o 
termo subordinado se refere a seus membros ou partes. Esta relação 
genérica cobre três situações logicamente diferentes, as quais se 
distinguem da seguinte maneira: a relação genérica; a relação hierárquica 
todo-parte; a relação de exemplo. 
( ) Esta é a relação entre o termo preferido e o não-preferido, onde dois ou 
mais termos são considerados, para fins de indexação, como referentes ao 
mesmo conceito. A relação geral cobre dois tipos de termos: sinônimos e 
quase-sinônimos. 
 
a) Relação hierárquica; Relação associativa; Relação de equivalência. 
b) Relação de equivalência; Relação associativa; Relação hierárquica. 
c) Relação hierárquica; Relação de equivalência; Relação associativa. 
d) Relação associativa; Relação hierárquica; Relação de equivalência. 
e) Relação associativa; Relação de equivalência; Relação hierárquica. 
  
QUESTÃO 43 
Conforme as regras gerais de apresentação das referências estabelecidas 
pela ABNT, marque a alternativa que contém informação INCORRETA.  
 
a) Quando 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. 

b) Na composição de cada referência, os elementos essenciais e 
complementares devem ser apresentados em sequência padronizada, 
obedecendo-se a sequência dos elementos. 

c) O recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico) utilizado para destacar o 
elemento título deve ser uniforme em todas as referências de um 
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mesmo documento. Isto não se aplica às obras sem indicação de 
autoria, ou de responsabilidade, cujo elemento de entrada é o próprio 
título. 

d) A pontuação segue padrões internacionais e deve ser uniforme para 
todas as referências, conforme a NBR 10522. 

e) As referências são alinhadas nas margens esquerda e direita do texto 
(justificadas) e de forma a se identificar individualmente cada 
documento, em espaço simples e separadas entre si por espaço duplo. 

  
QUESTÃO 44 
O Controle Bibliográfico Universal é um programa que visa reunir e tornar 
disponíveis os registros da produção bibliográfica de todos os países, em 
uma rede internacional de informação, levando em conta não só a 
possibilidade de identificar a existência do documento, mas, também sua 
localização e forma de obtenção. 
 
Assim, são mecanismos de controle bibliográfico, EXCETO. 
a) Depósito legal. 
b) Identificação dos pontos de acesso do documento. 
c) Catalogação na fonte. 
d) Padronização da descrição bibliográfica (ACACR2, ISBD, MARC). 
e) Identificação numérica do documento (ISBN, ISMN, ISSN). 
  
QUESTÃO 45 
No tocante à literatura científica e tecnológica, seu controle é ainda mais 
complexo no Brasil. Assim, o controle da literatura especializada feito 
através das bibliografias especializadas, também chamadas de "Índices" e 
"Abstracts", visa cobrir uma área do conhecimento ou assunto, permitindo 
o controle da informação contida em diversos tipos de documentos, 
principalmente nos artigos de periódicos 
Entre os vários organismos descentralizados de controle da literatura 
especializada no Brasil, marque a opção CORRETA.  
 
a) MINC 
b) INMETRO 
c) ABNT 
d) BIREME 
e) Biblioteca Nacional 
  
QUESTÃO 46 
Sobre os Repositórios Institucionais, é CORRETO afirmar que: 
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a) Toda biblioteca digital pode ser considerada um tipo de repositório 
institucional. Entretanto, nem todo repositório institucional de acesso 
aberto pode ser considerado uma biblioteca digital. 

b) A avaliação por pares é uma das características dos repositórios 
institucionais, como também de outros veículos de publicação científica. 
Portanto, a seleção do material que fará parte do RI deverá passar pela 
avaliação dos pares. 

c) Por lidar com a produção científica e acadêmica, os repositórios 
institucionais equivalem-se aos sistemas de gerenciamento de 
bibliotecas, pois, servem para a manutenção, desenvolvimento e 
controle do acervo como um todo. 

d) Lidam com a produção científica de uma determinada instituição, 
contemplando a reunião, armazenamento, organização, preservação, 
recuperação e, sobretudo, a ampla disseminação da informação 
científica produzida. 

e) Repositórios institucionais são semelhantes aos periódicos científicos, 
pois, têm a função de registrar, certificar, arquivar e disseminar a 
produção intelectual da instituição. 

 
QUESTÃO 47 
A adoção do controle bibliográfico institucional contribui com o controle 
bibliográfico nacional e, ambos contribuem com o controle bibliográfico 
universal. Assim, a implantação de programa de controle bibliográfico em 
instituição de ensino superior amplia o controle, o uso e a divulgação da 
produção intelectual gerada por suas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.  
Marque V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas 
e, em seguida, escolha a alternativa correta: 
 
I- (   ) Visa compartilhar a responsabilidade do controle de sua produção 
documental com a agência bibliográfica nacional. 
II- (   ) Possibilita identificar a produção intelectual das diversas unidades 
acadêmicas e administrativas da instituição. 
III- (   ) Contribui com os processos de avaliação institucional que incluam 
variáveis de produção intelectual; 
IV- (   ) Possibilita o fornecimento de cópias de documentos produzidos 
pela IES. 
V- (    ) Objetiva divulgar a produção intelectual institucional. 
VI- (   ) Ajuda a manter uma lista autorizada de nomes pessoais e de 
entidades coletivas pertencentes à instituição. 
VII- (   ) Contribui com a alimentação de outros sistemas (p. ex. 
intercâmbio de dados, com agência nacional bibliográfica, currículo Lattes 
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etc.) com registros bibliográficos oficiais completos, para a descrição física 
do documento e indicadores de seu conteúdo temático básico. 
 
a) As informações das alternativas III, IV, V e VII são falsas. 
b) As informações contidas nas alternativas I, II, III, IV, V, VI e VII são 

verdadeiras. 
c) As alternativas III e IV contém informações incorretas e as alternativas I, 

II, V e VII são verdadeiras. 
d) As informações contidas nas alternativas I, II, III, IV, V, VI e VII são 

falsas. 
e) Apenas as informações contidas nas alternativas I, II, V e VI são 

verdadeiras. 
 
QUESTÃO 48 
Não é permitido ao Bibliotecário no desempenho de suas funções: 
 
a) Cooperar intelectual e materialmente para o progresso da profissão, 

mediante o intercâmbio de informações com associações de classe, 
escolas e órgãos de divulgação técnica e científica. 

b) Expedir, subscrever ou conceder certificados, diplomas ou atestados de 
capacitação profissional a pessoas que não preencham os requisitos 
indispensáveis ao exercício da profissão. 

c) Estimular a utilização de técnicas modernas objetivando o controle da 
qualidade e a excelência da prestação de serviços ao usuário. 

d) Realizar de maneira digna a publicidade de sua instituição ou atividade 
profissional, evitando toda e qualquer manifestação que possa 
comprometer o conceito de sua profissão ou de colega. 

e) Exercer a profissão aplicando todo zelo, capacidade e honestidade no 
seu exercício. 

 
QUESTÃO 49 
Sobre o controle de vocabulário, todas as alternativas estão corretas, 
EXCETO: 
 
a) O controle de vocabulário foi inicialmente pensado na área da saúde e, 

posteriormente, introduzido na documentação e na arquivologia, 
especialmente em razão da informatização crescente dos arquivos. 

b) Intervém na organização dos arquivos ao nomear, de forma consistente, 
os pontos de acesso aos documentos e à informação neles contida. O 
objetivo a ser alcançado pelos arquivos, por essa óptica, é sempre o da 
recuperação da informação. 

c) Os documentos, ou conjuntos de documentos, devem ser identificados 
por algumas características que os individualizam, distinguindo-os dos 
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demais: essa é a condição para que possam ser recuperados com 
precisão. 

d) Para que os pontos de acesso sejam úteis, duas condições devem ser 
observadas: que sejam bem selecionados e que sejam expressos de 
forma consistente. 

e) A elaboração de índices (onomásticos, geográficos, de assuntos, etc.) 
em instrumentos de pesquisa pressupõe igualmente o controle de 
vocabulário. 

  
QUESTÃO 50 
Na indexação, a etapa inicial é a análise de assunto e, esta deverá ser 
norteada por princípios de política de indexação que devem fazer parte do 
manual de indexação da instituição. Esses princípios deverão influenciar o 
bibliotecário na sua decisão sobre a determinação de conceitos cujo 
resultado será observado pelo usuário na recuperação da informação.  
Sobre o princípio da revocação, este se refere a: 
 

a) Está relacionada ao nível de abrangência que a biblioteca e a linguagem 
documentária permitem especificar os conceitos identificados 
documento. 

b) Diz respeito ao número de documentos recuperados e pode ser 
mensurada por meio da relação entre o número de documentos 
relevantes sobre determinado tema, recuperados pelo sistema de busca, 
e o número total de documentos sobre o tema, existentes nos registros 
do mesmo sistema. 

c) Relaciona-se à relevância e pode ser mensurada por meio da relação 
entre os documentos relevantes recuperados e número total de 
documentos recuperados. 

d) Está relacionada ao número de termos de busca e aos documentos 
recuperados para atendimento às solicitações encaminhadas pelo 
usuário. 

e) Diz respeito ao número de termos atribuídos como descritores do 
assunto do documento, ou seja, em que medida todos os assuntos 
discutidos no documento são reconhecidos durante a indexação e 
traduzidos na linguagem documentária da biblioteca. 

 


