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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 10.

O apagão poderá nos trazer alguma luz

Não tivemos guerra, não tivemos revolução,
mas teremos o apagão. O apagão será uma porrada
na nossa autoestima, mas terá suas vantagens.

Com o apagão, ficaremos mais humildes,
como os humildes. A onda narcisista da democracia
liberal ficará mais “cabreira”, as gargalhadas das
colunas sociais serão menos luminosas, nossos
flashes, menos gloriosos. Baixará o astral das
estrelas globais, dos comedores. As bundas ficarão
mais tímidas, os peitos de silicone, menos
arrebitados. Ficaremos menos arrogantes na
escuridão  de  nossas  vidas  de  classe  média.  [...]
Haverá algo de becos escuros, sem saída. A euforia
de Primeiro Mundo falsificado cairá por terra e dará
lugar a uma belíssima e genuína infelicidade.

O Brasil se lembrará do passado agropastoril
que teve e ainda tem; teremos saudades do matão,
do luar do sertão, da Rádio Nacional, do acendedor
de lampiões da rua, dos candeeiros. Lembraremos
das tristes noites dos anos 40, como dos “blackouts”
da Segunda Guerra, mesmo sem submarinos,
apenas sinistros assaltantes nas esquinas apagadas.

O apagão nos lembrará de velhos carnavais:
“Tomara que chova três dias sem parar”. Ou: “Rio,
cidade que nos seduz, de dia falta água, de noite falta
luz!”. Lembraremo-nos dos discos de 78 rpm, das TVs
em preto-e-branco, de um Brasil mais micha, mais
pobre, cambaio, mas bem mais brasileiro em seu
caminho da roça, que o golpe de 64 interrompeu, que
esta mania prostituída de Primeiro Mundo matou
a tapa.

[...]
O apagão nos mostrará que somos

subdesenvolvidos, que essa superestrutura
modernizante está sobre pés de barro. O apagão é
um “upgrade” nas periferias e nos “bondes do Tigrão”,
nos lembrando da escuridão física e mental em que
vivem, fora de nossas avenidas iluminadas. O
apagão nos fará mais pensativos e conscientes de
nossa pequenez. Seremos mais poéticos. Em noites
estreladas, pensaremos: “A solidão dos espaços
infinitos nos apavora”, como disse Pascal. Ou ainda,
se mais líricos, recitaremos Victor Hugo: “A hidra-
universo torce seu corpo cravejado de estrelas...”.

[...] O apagão nos dará medo, o que poderá
nos fazer migrar das grandes cidades, deixando para
trás as avenidas secas e mortas. O apagão nos fará
entender os flagelados do Nordeste, que sempre
olharam o céu como uma grande ameaça. O apagão
nos fará contemplar o azul sem nuvens, pois
aprendemos que a natureza é quando não
respeitada.

O apagão nos fará mais parcimoniosos,
respeitosos e públicos. Acreditaremos menos nos
arroubos de autossuficiência.

O apagão vai dividir as vidas, de novo, em dias
e noites, que serão nítidos sem as luzes que a
modernidade celebra para nos fascinar e nos fazer
esquecer que as cidades, de perto, são feias e
injustas. Vai diminuir a “feerie” do capitalismo
enganador.

Vamos dormir melhor. Talvez amemos mais a
verdade dos dias. Acabará a ilusão de clubbers e
playboys, que terão medo dos “manos” em
cruzamentos negros, e talvez o amor fique mais
recolhido, sussurrado e trêmulo. Talvez o sexo se
revalorize como prazer calmo e doce e fique menos
rebolante e voraz. Talvez aumente a população com a
diminuição das diversões eletrônicas noturnas.
O apagão nos fará inseguros na rua, mas, talvez,
mais amigos nos lares e bares.

Finalmente, nos fará mais perplexos, pois
descobriremos que o Brasil é ainda mais absurdo,
pois nunca entenderemos como, com três agências
cuidando da energia, o governo foi pego de surpresa
por essas trevas anunciadas. Só nos resta o consolo
de saber que, no fim, o apagão nos trará alguma luz
sobre quem somos.
JABOR, Arnaldo.

.
<www.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1505200129.htm. Acesso
em 14 out. 2016. (Fragmento)

O apagão poderá nos trazer alguma luz. Folha
de S. Paulo,São Paulo, 15 de maio 2001. Extraído do site

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. O apagão é oportunidade de voltar à forma
simples de viver, nos campos, matos e pastores.

II. O narrador faz analogias com apagões dos anos
40, apontando que, naquele momento não se era
feliz, mas hoje o desenvolvimento trouxe
felicidade.

III. O medo poderá estimular as migrações e
fortalecer as relações humanas.

Está correto o que se afirma em:

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

Questão 01



03

Sobre os elementos destacados do fragmento
“A euforia de Primeiro Mundo falsificado cairá por
terra e dará lugar a uma belíssima e genuína
infelicidade.” é correto afirmar:

A) ApalavraA, nas duas ocorrências, é preposição.
B) O deslocamento de FALSIFICADO para antes de

EUFORIA, com a devida modificação de gênero,
não provocaria alteração de sentido.

C) BELÍSSIMA é um adjetivo no grau superlativo
absoluto analítico.

D) BELÍSSIMAe GENUÍNAconcordam em gênero e
número com o substantivo, EUFORIA, ao qual se
referem.

E) A expressão “CAIRÁ POR TERRA” pode ser
substituída, sem alteração de sentido por RUIRÁ.

Sobre o segmento “Não tivemos guerra, não tivemos
revolução, mas teremos o apagão.” é correto afirmar
que:

A) as categorias sintáticas presentes nas orações
são formas independentes.

B) nela há três orações subordinadas adverbiais.
C) há um problema de concordância verbal

existente na segunda oração.
D) os verbos das três orações possuem igual

regência.
E) as categorias verbais, nas orações, estão na voz

passiva sintética.

Questão 03

Questão 04

Sob a égide da norma culta, a única substituição que
poderia ser feita, sem alteração de valor semântico e
linguístico, seria:

A) “e nos 'bondes do Tigrão', nos lembrando da
escuridão física e mental em que vivem, fora de
nossas avenidas iluminadas.” = e nos 'bondes do
Tigrão', lembrando-nos da escuridão física e
mental em que vivem, fora de nossas avenidas
iluminadas.

B) “Rio, cidade que nos seduz.” = Rio, cidade que
seduz-nos.

C) “Lembraremo-nos dos discos de 78 rpm” = Nos
lembraremos dos discos de 78 rpm.

D) “O apagão vai dividir as vidas, de novo, em dias e
noites, que serão nítidos sem as luzes” =
O apagão vai dividir as vidas, de novo, em dias e
noites, onde serão nítidos sem as luzes.

E) “O apagão nos dará medo, o que poderá nos
fazer migrar das grandes cidades” = O apagão
nos dará medo, aonde poderá nos fazer migrar
das grandes cidades.

Aconotação responde pelo efeito de sentido causado
pela possível associação entre uma palavra e uma
experiência cultural que matiza sua significação. Um
exemplo de linguagem conotativa está na alternativa:

A) “Em noites estreladas, pensaremos”
B) “O apagão poderá nos trazer alguma luz”
C) “Vamos dormir melhor.”
D) “teremos saudades do matão, do luar do sertão”
E) “Lembraremo-nos dos discos de 78 rpm”

Questão 05

Questão 06

No texto, a linguagem de Jabor:

A) encerra o cotidiano do presente, possibilitando a
compreensão do agora, do momento
instantâneo.

B) apresenta o conteúdo de maneira óbvia para que
se perca o mínimo do que se quer transmitir.

C) apesar da aparência de real, tem contornos
ficcionais.

D) mantém a objetividade das palavras, excluindo
uso figurado de seu texto.

E) relata suas intimidades e sentimentos pela
construção denotativa das frases.

Questão 02
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A transposição da oração “Talvez amemos mais a
verdade dos dias.” para a voz passiva analítica
implicará:

A) em que se use a forma verbal SEJAAMADA.
B) Autilização de DIAS como sujeito.
C) a utilização de TALVEZ como agente da passiva.
D) em que o sujeitoAVERDADE DO DIApasse a ser

objeto direto.
E) a utilização da forma verbal FOSSEAMADA.

Questão 10

Entre os municípios de Rondônia a seguir, assinale o
que se localiza mais ao sul.

A) Ji-Paraná
B) Ariquemes
C) Porto Velho
D) Presidente Medici
E) Colorado do Oeste

Questão 11

Em “O apagão vai dividir as vidas, de novo, em dias e
noites” há uma figura de linguagem denominada:

A) metáfora.
B) hipérbole.
C) eufemismo.
D) antítese.
E) pleonasmo.

Questão 08

Em “Acabará a ilusão de clubbers e playboys, QUE
TERÃO MEDO DOS 'MANOS' EM CRUZAMENTOS
NEGROS, e talvez o amor fique mais recolhido”,
a oração em destaque possui valor:

A) concessivo.
B) consecutivo.
C) explicativo.
D) restritivo.
E) causal.

Questão 09

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA

Rondônia é um estado com significativa chegada de
pessoas provenientes de outras regiões. Entre as
alternativas a seguir, a região de origem onde
predomina a população residente no estado de
Rondônia, segundo dados do Censo de 2010 do
IBGE é:

A) Sul.
B) Sudeste.
C) Nordeste.
D) Centro-oeste.
E) País estrangeiro.

Questão 12

“O apagão nos dará medo, o que poderá nos fazer
migrar das grandes cidades, deixando para trás as
avenidas secas e mortas.”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. A palavra O, nas duas ocorrências, possuem
classes gramaticais diferentes.

II. O verbo da primeira oração é transitivo direto.
III. SECAS e MORTAS, nas respectivas ocorrências,

assumem valor adjetivo.

Está correto apenas o que se afirma em:

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

Questão 07
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O estado de Rondônia é composto por diferentes
unidades de relevo, sendo uma delas a seguinte:

A) Serras da Canastra.
B) Planalto dos Guimarães.
C) Depressão dos Rios Paraguai \ Guaporé.
D) Planalto da Bacia do Paraná.
E) Serra do Espinhaço.

Questão 15

INFORMÁTICA BÁSICA

Um usuário de editor de textos selecionou um
parágrafo em um documento do MS Word 2013. Ele
deseja contar as palavras desse parágrafo. O ícone
que acessa esse serviço no MS Word 2013 é:

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 16

Em uma apresentação feita no MS PowerPoint 2013,
deseja-se que a transição de um slide seja feita
através modo de transição denominado Apagar. Para
isso o usuário precisa acessar o ícone de transição:

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 17

Cândido Mariano da Silva Rondon, militar do exército
brasileiro, nascido na segunda metade do século XIX,
teve grande importância no processo de
interiorização do Brasil. Com o objetivo de construir
as bases da integração nacional, Cândido Rondon
chefiou, principalmente:

A) a instalação das mineradoras que extraiam
cassiterita.

B) batalhões durante a guerra contra o Paraguai.
C) a assinatura dos Tratados de Petrópolis e de

Madrid.
D) expedições para instalação de linhas de

telégrafo.
E) a divisão entre os estados do Mato Grosso e

Rondônia.

Questão 13

Entre os políticos a seguir assinale o primeiro
governador do Estado de Rondônia eleito por voto
direto.

A) Jerônimo Santana
B) Teodorico Gaíva
C) Ari Marcos da Silva
D) AbelardoAlvarenga Mafra
E) João Carlos Henrique Neto

Questão 14
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As teclas de atalho para se acessar a página de
downloads em uma nova guia, nas versões mais
atuais do navegador Google Chrome são CTRL+

A) F
B) J
C) N
D) P
E) T

Questão 20

Em uma planilha do MS Excel 2013, na célula A11
inseriu-se a fórmula =SOMA($A$1:A10). Copiou-se o
conteúdo dessa célula e colou-se na célula F11.
Nesse caso, a fórmula assumiu o formato:

A) =SOMA(F1:F10)
B) =SOMA($A$1:A10)
C) =SOMA($A$1:F10)
D) =SOMA(F$1:F10)
E) =SOMA(F1:A10)

Questão 18

Em se tratando de computação na nuvem (cloud
computing), quando se usa um software em regime
de utilização web (como, por exemplo, o software
Google Docs), esse é classificado como sendo do
tipo:

A) Datacenter Proprietário.
B) Infraestrutura como Serviço.
C) Plataforma como Serviço.
D) Software como Serviço.
E) Serviço para Desenvolvimento.

Questão 19

Em uma máquina com MS Windows 8.1 tem-se a
seguinte estrutura de pastas:

Um usuário se posiciona (via comando cd) na pasta
Diretorio 2. Caso ele deseje se posicionar, a partir
dessa, para a pasta Diretorio 4, via prompt de
comando, o comando completo que ele deve utilizar
para essa operação é: cd

A) ..\Diretorio 3\Diretorio 4
B) .\Diretorio 3\Diretorio 4
C) \Diretorio 4
D) c:\..\Diretorio 3\Diretorio 4
E) ..\Diretorio 1\..\Diretorio 4

Questão 21

Um usuário do Mozilla Thunderbird acessou a pasta
de Mensagens de Entrada configuradas para seu e-
mail. Após se posicionar na primeira mensagem do
conjunto, ele deseja avançar para ver as próximas
mensagens não lidas, mas quer fazer isso utilizando
teclas de atalho. Para isso, a tecla de atalho para
acessar as próximas mensagens não lidas é:

A) F7
B) F6
C) F
D) N
E) R

Questão 22

Deseja-se bloquear, via um aplicativo de Firewall, o
acesso a função de Telnet de um computador. Para
isso, deve-se bloquear a porta TCP/UDP
correspondente. A porta a ser bloqueada, nesse
caso, é a de número:

A) 7
B) 21
C) 23
D) 53
E) 80

Questão 23
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Nos sistemas operacionais, com interfaces gráficas
para usuários, é importante saber o significado dos
ícones ligados a esse sistema. No MS Windows 8.1

o modelo de ícone é utilizado quando se deseja
indicar:

A) lixeira vazia.
B) lixeira cheia.
C) unidade de disco ativa.
D) unidade de disco remota.
E) explorador de arquivos.

Questão 25

O catálogo de uso interno, cuja finalidade é manter
a padronização dos números de chamada e auxiliar
na realização do inventário nas bibliotecas,
denomina-se:

A topográfico.
B de assunto.
C cronológico.
D de registro.
E dicionário.

)
)
)
)
)

Questão 26

Com relação ao serviço de Comutação Bibliográfica
(COMUT), assinale a alternativa correta.

A) A busca monitorada permite a localização, a
obtenção e o envio ao usuário de documentos
existentes em instituições e em centros de
documentação especializada dentro da rede
COMUT.

B Usuários institucionais podem monitorar todas as
suas solicitações, fazer e cancelar pedidos desde
que as solicitações sejam feitas através de uma
Biblioteca solicitante autorizada pelo sistema.

C Fornecedores de textos completos são editoras,
livreiros e fornecedores de periódicos que
possibilitam o acesso a textos completos de
documentos através da Internet, utilizando-se
dos mecanismos de senha e .

D) As Bibl iotecas base possuem acervo
considerado adequado para o atendimento de
demanda de cópias em uma ou mais áreas de
conhecimento e com uma infra-estrutura mínima
necessária aos propósitos da comutação
bibliográfica.

E Q u a l q u e r b i b l i o t e c a , c e n t r o d e
informação/documentação, empresa e
organização, desde que instalada no Brasil, pode
participar do COMUT na condição de Biblioteca
solicitante bastando apenas cadastrar-se no
programa.

)

)

)

login

Questão 27

Um computador foi atacado por um programa
automático, que recolhe informações sobre o
usuário, tais como, os seus hábitos regulares de
acesso à Internet, e transmite essas informações a
uma entidade externa da rede de computadores, sem
o conhecimento ou consentimento do usuário. Esse
tipo de praga virtual é denominado:

A) hijacking session.
B) keylogger.
C) spyware.
D) poisoning DNS.
E) wardialer.

Questão 24

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

De acordo com o Código de Catalogação
Anglo-Americano (AACR2), a Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Ambiental, do Estado de
Rondônia, terá como entrada o cabeçalho:

A) Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental (Rondônia).

B) Brasil (RO). Secretaria de Estado do
DesenvolvimentoAmbiental.

C) Rondôn ia . Sec re ta r ia de Es tado do
DesenvolvimentoAmbiental.

D) Secretaria do Desenvolvimento Ambiental do
Estado de Rondônia. Brasil.

E) Brasil. Rondônia. Secretaria do Desenvolvimento
Ambiental.

Questão 28
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De acordo com o Código de Catalogação Anglo-
Americano (AACR2), o ponto de acesso principal
para filmes cinematográficos e gravações de vídeo
será o:

A editor.
B produtor.
C título.
D autor.
E conteúdo.

)
)
)
)
)

Questão 31

Com relação aos tipos de documentos, estabeleça a
correta correspondência das colunas a seguir.

Coluna I

1. gráficos
2. tridimensionais
3. digitais
4. iconográficos

Coluna II

cartazes
e-mails
periódicos
selos
medalhas

Asequência correta é:

A) 4, 3, 1, 4 e 2.
B) 1, 3, 1, 4 e 2.
C) 3, 4, 3, 2 e 1.
D) 1, 2, 4, 2 e 3.
E) 2, 1, 3, 1 e 4.

( )

( )

( )

( )

( )

Questão 30

Facilitar a acessibilidade dos usuários à informação
desejada está relacionada à qual Lei de
Ranganathan?

A) Primeira - os livros são para serem usados
B) Segunda - a cada leitor seu livro
C) Terceira - para cada livro seu leitor
D Quarta - poupe o tempo do leitor
E Quinta - a biblioteca é um órgão crescente

)

)

Questão 32

Observe a seguinte estrutura extraída da Tabela de
Cutter

545Anderson
546Anderson, D.
547Anderson, J.
548Anderson, M.
549Anderson, R.
551Anderson, T.
552Anderson, W.

Considere os seguintes autores e títulos a seguir:

As notações correspondentes aos autores
acrescidas da identificação dos títulos, segundo a
tabela de Cutter-Sanborn, são:

A) A546a –A546e –A546p –A549a –A549a.
B) A545c –A546e –A546p –A547a –A548c.
C) A546c –A546a –A547p –A548a –A549c.
D) A546c –A546e –A547p –A547a –A548c.
E) A545c –A546e –A547p –A549a –A549c.

Questão 33

Ao avaliar um dicionário, o bibliotecário responsável
por essa atividade deverá considerar alguns critérios,
dentre os quais podem ser citados:

A custo, idioma, cobertura e detalhamento.
B extensão, arranjo, completeza e relevância.
C estilo, imparcialidade, atualização e idioma.
D alcance, precisão, arranjo e atualização.
E diagramação, custo, relevância e alcance.

)
)
)
)
)

Questão 34

Identificar pontos fortes e fracos na estrutura e no
funcionamento da organização; compreender a
natureza e as causas dos problemas ou desafios
apresentados; descobrir formas de solucionar esses
problemas e melhorar a eficácia organizacional, são
objetivos específicos da(o):

A inteligência competitiva.
B diagnóstico organizacional.
C marketing em bibliotecas.
D gestão do conhecimento.
E planejamento estratégico.

)
)
)
)
)

Questão 29

Anderson, Chris. A cauda longa.
Anderson, David Ray. Estatística aplicada à administração.
Anderson, Gaylord W. Profilaxia das doenças
transmissíveis.
Anderson, Lindsay. About John Ford.
Anderson, Perry. A crisedo marxismo.
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São exemplos de mecanismos de busca de
informações na Web:

A Copernic e Bing.
B Ask e Google.
C WebFerret e Dmoz.
D About.com e Yahoo.
E Mata Hari e Sophia.

)
)
)
)
)

Questão 36

No âmbito do processo de desenvolvimento de
coleções, as atividades de responsabilidade do
bibliotecário de aquisição envolvem vários aspectos,
dentre os quais podem ser destacados:

A) pesquisa, preparo e atualização da base de
dados do acervo.

B) treinamento aos usuários e pesquisadores da
unidade informacional.

C) organização de exposições, palestras, debates
com lançamento de livros.

D) registro da estatística dos serviços e produtos
utilizados.

E) supervisão e controle dos gastos para futura
prestação de contas.

Questão 37

Em linhas gerais, o documento de política de seleção
em bibliotecas deve informar os seguintes itens:

I. identificação dos responsáveis pela seleção de
materiais e os critérios utilizados no processo.

II dados dos instrumentos auxiliares, das políticas
específicas e documentos correlatos.

III. relatórios estatísticos de uso das coleções e do
perfil dos usuários.

Está correto o que se afirma em:

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

.

)
)
)
)
)

Questão 38

Ao redigir um resumo que apresente apenas os
pontos principais de um documento, sem expor
dados de natureza qualitativa, quantitativa etc, mas
que, de modo geral, não dispensa a consulta ao
original, o bibliotecário estará elaborando o resumo:

A objetivo.
B analítico.
C crítico.
D informativo.
E indicativo.

)
)
)
)
)

Questão 39

Seguindo as orientações da NBR 6032, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas,
identifique a abreviatura correta do periódico “Revista
Brasileira de Ensino de Física”.

A R. bras. Ens. fís
B Rev. Bras. ens. Fís
C R. bras. Ens. Fís
D R. Bras. ens. fís
E Rev. bras. Ens. fís

)
)
)
)
)

Questão 40

As fontes de informações terciárias são as que
ajudam o usuário na localização das fontes primárias
e secundárias. Assinale a alternativa que apresenta
um exemplo de fonte terciária:

A) banco de dados.
B normas técnicas.
C catálogos coletivos.
D artigos de periódicos.
E relatórios técnicos.

)
)
)
)

Questão 35
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De acordo com a NBR 6028: informação e
documentação – resumo, apresentação, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
quanto à extensão, o resumo de um artigo de
periódico deve conter, no máximo, até quantas
palavras?

A 100
B 150
C 200
D 250
E 300

)
)
)
)
)

Questão 42

Ao classificar uma obra sobre Educação especial, de
acordo com a Classificação Decimal de Dewey
(CDD), da 23ª ed., o bibliotecário deverá usar a
seguinte notação:

A 370
B 371
C 374
D 378
E 379

)
)
)
)
)

Questão 43

De acordo com a NBR 6023 da ABNT, quando o
periódico possui título genérico, incorpora-se o nome
da entidade autora ou editora, que se vincula ao título
por:

A um travessão entre aspas.
B dois pontos entre colchetes.
C uma barra com espacejamento.
D um hífen sem espacejamento.
E uma preposição entre colchetes.

)
)
)
)
)

Questão 44

A biblioteca que faz uso de todo o aparato eletrônico
associado à telecomunicação, hardwares e
softwares para manter seu acervo totalmente
formado por arquivos eletrônicos de textos, imagens,
sons, etc., em algum local ao qual o usuário não tem
acesso, não depende de local físico para existir e
pode ser mantida e acessada por qualquer usuário
que tenha acesso à internet, em qualquer ponto do
globo, denomina-se:

A especial.
B eletrônica.
C virtual.
D digital.
E híbrida.

)
)
)
)
)

Questão 45

De acordo com a Lei nº 9.610/1998, que altera,
atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências, em caso de
falecimento ou impedimento do autor para concluir a
obra, o editor poderá:

I. considerar resolvido o contrato, mesmo que
tenha sido entregue parte considerável da obra.

II. editar a obra, sendo autônoma, mediante
pagamento total do preço.

III. mandar que outro a termine, desde que
consintam os sucessores e seja o fato indicado
na edição.

Está correto o que se afirma em:

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

)
)
)
)
)

Questão 46

No processo da indexação, a exaustividade:

I. refere-se à extensão com que o conteúdo de uma
obra é coberto pelos termos utilizados na
indexação.

II é uma propriedade do vocabulário adotado na
indexação e refere-se à profundidade de
tratamento do conteúdo.

III. diz respeito ao âmbito de cobertura e equivale ao
número de termos de indexação utilizados.

Está correto o que se afirma em:

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

.

)
)
)
)
)

Questão 41
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De acordo com a NBR 6023 da ABNT em vigor, a
referência bibliográfica de um capítulo de livro, com
autor e título próprios, deve assim ser elaborada:

A MACHADO, Alfredo José. O planejamento da
negociação. In: MARTINELLI, Dante Pinheiro;
GHISI, Flávia Angeli (org.).
aplicações práticas de uma abordagem
sistêmica. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 145/168.

B MACHADO, Alfredo José.
. In: MARTINELLI, Dante Pinheiro;

GHISI, Flávia Angeli (Org.). Negociação:
aplicações práticas de uma abordagem
sistêmica. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 145-168.

C MACHADO, Alfredo José. O planejamento da
negociação. In: MARTINELLI, Dante Pinheiro;
GHISI, Flávia Angeli (Org.). :
aplicações práticas de uma abordagem
sistêmica. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 145-168.

D MACHADO, Alfredo José. O planejamento da
negociação. In: MARTINELLI, Dante Pinheiro;
GHISI, Flávia Angeli (Org.).

. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 145-
168.

E MACHADO, Alfredo José.
. In: MARTINELLI, Dante Pinheiro;

GHISI, Flávia Angeli (org.). Negociação:
aplicações práticas de uma abordagem
sistêmica. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 145/168.

)

)

)

)

)

Negociação:

O planejamento da
negociação

Negociação

Negociação:
aplicações práticas de uma abordagem
sistêmica

O planejamento da
negociação

Questão 48

As notações apresentadas a seguir utilizam a
Classificação Decimal Universal (CDU). Assinale a
alternativa que apresenta um indicador de relação
que liga dois ou mais números não consecutivos.

A 616-006/-009
B 304:159.9(81/83)
C 39(4=411.16)
D 339.3::633.74
E 378“197+199”(81)

)
)
)
)
)

Questão 49

Assinale a alternativa que apresenta a maior base de
dados de resumos e citações de literatura técnica e
científica revisada por pares, que oferece visão
ampla de tudo que está sendo publicado
cientificamente nas áreas de ciência, tecnologia,
medicina, ciências sociais, artes e humanidades.

A ERIC
B PUBMED
C SCOPUS
D SABE
E LISA

)
)
)
)
)

Questão 50

Base de dados é uma coleção geral e integrada de
dados junto com a descrição, gerenciada de forma a
atender a diferentes necessidades de seus usuários.
As bases de dados de fontes são as que:

A representam o acervo de uma biblioteca, sem
indicação do conteúdo dos documentos.

B subdividem-se em três tipos: bibliográficas,
catalográficas e técnicas.

C referenciam informações ou dados cadastrais
sobre pessoas e instituições, como os guias.

D contém os dados originais e constituem um tipo
de documento eletrônico.

E incluem apenas citações ou referências
bibliográficas acompanhadas ou não dos
resumos.

)

)

)

)

)

Questão 47


