
concurso público

008. Prova objetiva

bibliotecário – documentalista

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

10.02.2019

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto, para responder às questões de números  
01 a 08.

Redes pessoais e vulnerabilidade social

Redes sociais têm sido cada vez mais consideradas 
como elementos importantes na construção de uma grande 
variedade de processos, desde a mobilização política em 
movimentos sociais ou partidos políticos, até as ações e a 
estrutura de relações formais e informais entre as elites polí-
ticas e econômicas ou na estruturação de áreas de políticas 
públicas, entre muitos outros temas. Número significativo de 
estudos tem examinado as redes pessoais, aquelas que cer-
cam os indivíduos em particular. Essas análises visam a es-
tudar os efeitos da sociabilidade de diversos grupos sociais, 
para compreender como os laços sociais são construídos e 
transformados e suas consequências para fenômenos como 
integração social, imigração e apoio social.

No caso específico da pobreza, a literatura tem estabe-
lecido de forma cada vez mais eloquente como tais redes 
medeiam o acesso a recursos materiais e imateriais e, ao 
fazê-lo, contribuem de forma destacada para a reprodução 
das condições de privação e das desigualdades sociais. A 
integração das redes ao estudo da pobreza pode permitir a 
construção de análises que escapem dos polos analíticos 
da responsabilização individual dos pobres por sua pobreza  
(e seus atributos), assim como de análises sistêmicas que 
foquem apenas os macroprocessos e constrangimentos es-
truturais que cercam o fenômeno.

A literatura brasileira sobre o tema tem sido marcada por 
uma oposição entre enfoques centrados nesses dois cam-
pos, embora os últimos anos tenham assistido a uma clara 
hegemonia dos estudos baseados em atributos e ações in-
dividuais para a explicação da pobreza. Parece-nos evidente 
que tanto constrangimentos e processos supraindividuais (in-
cluindo os econômicos) quanto estratégias e credenciais dos 
indivíduos importam para a constituição e a reprodução de si-
tuações de pobreza. Entretanto, essas devem ser analisadas 
no cotidiano dos indivíduos, de maneira que compreendamos 
de que forma medeiam o seu acesso a mercados, ao Estado 
e às trocas sociais que provêm bem-estar.

(Eduardo Marques, Gabriela Castello e Renata M. Bichir.  
Revista USP, no 92, 2011-2012. Adaptado)

01. É correto afirmar que esse texto se dedica, principalmen-
te, a

(A) denunciar equívocos frequentes nos estudos sobre 
a pobreza.

(B) criticar o tratamento dado ao tema “pobreza” pelos 
estudiosos de redes sociais.

(C) discutir o papel das elites econômicas no incentivo 
ao consumo.

(D) expor contribuições das redes pessoais para o estu-
do da pobreza.

(E) apontar medidas capazes de minimizar o problema 
da desigualdade social.

02. De acordo com o texto, um dos aspectos positivos do re-
curso às redes pessoais para análise da pobreza está em

(A) desvincular-se da perspectiva analítica de estudos que 
atribuem a responsabilidade pela pobreza ao pobre ou 
à ação de elementos acima do plano individual.

(B) condensar informações pessoais e grupais, para co-
nhecer os benefícios à disposição dos cidadãos e pos-
sibilitar-lhes melhores recursos materiais e imateriais.

(C) desfazer a crença de que a sociabilidade é um fe-
nômeno que depende de o indivíduo abandonar as 
condições de pobreza e buscar a própria felicidade.

(D) facilitar a mobilização de grupos de interesse (eco-
nômico, político) com o objetivo social definido de  
remover obstáculos à ascensão social.

(E) possibilitar aos menos favorecidos acesso a recur-
sos econômicos, além de promover a integração de-
les a outros grupos.

03. Assinale a alternativa que preenche corretamente as la-
cunas da afirmação:

A relação de sentido estabelecida no contexto pe-
las expressões destacadas no primeiro parágrafo é  
de         e tem equivalente na expressão em 
destaque na passagem             .

(A) abrangência ... “análises sistêmicas que foquem 
apenas os macroprocessos”

(B) limite temporal ... “de forma cada vez mais elo-
quente”

(C) alternância ... “desde a mobilização política em mo-
vimentos sociais”

(D) limite espacial ... “aquelas que cercam os indivíduos 
em particular”

(E) inclusão ... “assim como de análises sistêmicas”

Para responder às questões de números 04 a 06, considere 
esta passagem do texto:

(I) A literatura brasileira sobre o tema tem sido marcada por 
uma oposição entre enfoques centrados nesses dois cam-
pos, (II) embora os últimos anos tenham assistido (III) a 
uma clara hegemonia dos estudos baseados em atributos e 
ações individuais (IV) para a explicação da pobreza.

04. Assinale a alternativa contendo afirmação correta.

(A) O trecho (II) expressa, em relação ao (I), a ideia de 
restrição, podendo ser substituído por “contanto que 
os últimos anos assistiram”.

(B) O trecho (IV) expressa, em relação ao (III), a ideia de 
intenção, podendo ser substituído por “enfim expli-
cando a pobreza”.

(C) O trecho (II) expressa, em relação ao (I), a ideia de 
concessão, podendo ser substituído por “apesar de 
os últimos anos terem assistido”.

(D) O trecho (II) expressa, em relação ao (I), a ideia de 
limitação, podendo ser substituído por “desde que os 
últimos anos assistiram”.

(E) O trecho (IV) expressa, em relação ao (III), a ideia de 
proximidade, podendo ser substituído por “ao encon-
tro da explicação da pobreza”.
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Leia o texto, para responder às questões de números 09 a 14.

Organograma

Dizem que em matéria de organização aquele Ministério 
é de amargar. De vez em quando um processo cai no vazio 
e desaparece para nunca mais. Por quê? Porque o único Mi-
nistro que se lembrou de organizá-lo, segundo me contaram, 
tinha mania de organização.

Mania oriunda de uma sensibilidade estética o seu tanto 
exacerbada, capaz de exteriorizar-se em requintes de plane-
jamento burocrático. Aparentemente, essa marca de sua per-
sonalidade condizia com as altas funções que já lhe cabiam.

Mas só aparentemente: a primazia do fator estético, feito 
de equilíbrio, proporção e harmonia, passou a ser a determi-
nante principal de todos os seus atos – tudo mais no Minis-
tério que se danasse. Como no remédio para nascer cabelo: 
não nascia, mas dava brilho.

Dizem que, quando tomou posse do cargo, a primeira 
coisa que fez foi encomendar a confecção de um artístico 
organograma. Quando lhe trouxeram o trabalho, encomen-
dado no Departamento do Pessoal, que por sua vez o enco-
mendou a um desenhista particular, o Ministro não fez mais 
nada a não ser estudar a galharia daquela árvore geométrica, 
em função da qual as atividades de sua Pasta passariam a 
desenvolver-se.

– Este organograma está uma droga. Não posso depen-
durar uma coisa destas na parede de meu gabinete.

Pôs-se imediatamente a inventar novas repartições, ser-
viços disso e daquilo – tudo fictício, irreal, imaginário – para 
estabelecer o equilíbrio organogramático com departamento 
disso, departamento daquilo.

O certo é que o novo organograma foi executado, e todo 
aquele que tivesse a ventura de penetrar em seu gabinete 
podia admirá-lo.

– Tudo isso sob seu controle, Ministro?
– Para você ver, meu filho: se não fosse eu, todo esse 

complexo administrativo já teria desabado para um lado, 
como uma árvore desgalhada.

Dizem, mesmo, que até hoje o magnífico organograma 
figura no tal Ministério, como uma das mais importantes rea-
lizações de sua gestão.

(Fernando Sabino, A mulher do vizinho. Adaptado)

09. Segundo o texto, a mania de organização do Ministro

(A) serviu de base para estruturar uma Pasta com várias 
novas e eficientes seções.

(B) foi responsável pelo reconhecimento público da efi-
cácia do trabalho da Pasta.

(C) fez com que os atos dele priorizassem o bom funcio-
namento da Pasta.

(D) resultou num organograma que não passou de peça 
decorativa em seu gabinete.

(E) criou um clima de valorização estética no ambiente 
do Ministério.

05. As palavras “hegemonia” e “atributos” têm sinônimos 
adequados ao contexto em:

(A) supremacia e concessões.

(B) preponderância e peculiaridades.

(C) identidade e qualidades.

(D) disparidade e valores.

(E) decadência e atrativos.

06. A expressão verbal “tem sido marcada” exprime a noção 
de ação

(A) interrompida no tempo.

(B) encerrada no presente.

(C) inconclusa no tempo.

(D) concluída em passado remoto.

(E) contínua em passado recente.

07. Assinale a alternativa em que a concordância, nominal e 
verbal, está de acordo com a norma-padrão.

(A) Foi observado, muito recentemente, a importância 
das redes sociais quando se tratam de vários pro-
cessos sociais.

(B) Já houveram evidências de que as redes sociais são 
o meio melhor indicado para fornecer informações 
sobre a pobreza.

(C) Tanto as desigualdades sociais quanto a reprodução 
das condições de privação vem sendo associada à 
ação das redes sociais.

(D) Graças aos estudos atuais, o fenômeno da pobreza 
têm sido o menos possível associados a ações indi-
viduais.

(E) Constataram-se cerca de 50% dos estudos atuais 
examinando as redes pessoais, mas não há ainda 
conclusões bastantes sobre o tema.

08. Assinale a alternativa em que o trecho destacado está 
reescrito de acordo com a norma-padrão de emprego de 
pronomes.

(A) ... constrangimentos estruturais que cercam o fenô-
meno [cercam-lo].

(B) ... como tais redes medeiam o acesso [medeiam-
-no].

(C) Número significativo de estudos tem examinado as 
redes pessoais [tem examinado elas].

(D) ... trocas sociais que provêm bem-estar [provêm-
-lhe].

(E) Essas análises visam a estudar os efeitos da so-
ciabilidade [estudar eles].
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13. Assinale a alternativa em que os verbos destacados 
nas passagens – Aparentemente, essa marca de sua 
personalidade condizia com as altas funções que lhe  
cabiam. / se não fosse eu, todo esse complexo admi-
nistrativo já teria desabado para um lado... – estão em 
correlação adequada, segundo a norma-padrão.

(A) condisse ... couberam ... formos nós ... desabará

(B) condiz ... couberem ... eram vocês ... desaba

(C) condiria ... cabem ... era eu ... desabava

(D) condirá ... coubessem ... fôramos nós ... desabou

(E) condissera ... caberiam ... seriam eles ... desabaria

14. A passagem do texto em que, de acordo com a norma-
-padrão, o pronome destacado pode ser colocado antes 
ou depois do verbo a que se vincula é:

(A) ... capaz de exteriorizar-se em requintes de plane-
jamento...

(B) ... essa marca de sua personalidade condizia com as 
altas funções que já lhe cabiam.

(C) Quando lhe trouxeram o trabalho, encomendado no 
Departamento do Pessoal...

(D) Pôs-se imediatamente a inventar novas repartições...

(E) ... tudo mais no Ministério que se danasse...

15. Assinale a alternativa cujo enunciado se apresenta de 
acordo com a norma-padrão de pontuação e emprego do 
sinal de crase.

(A) A cidade de São Bonifácio, incrustada nas encostas 
da Serra Geral de Santa Catarina, à 70 quilômetros 
de Florianópolis é um lugar de muitas curiosidades.

(B) A imigração alemã que dá origem à São Bonifácio 
vincula-se as grandes migrações, do início do século 
XIX.

(C) A origem do município de São Bonifácio, está liga-
da à criação da Colônia Teresópolis, unificada com à 
Colônia Santa Isabel.

(D) A emigração de trabalhadores, tanto urbanos quanto 
rurais respondia à uma estratégia de Estado para di-
minuir às formas de pressão internas.

(E) O professor pediu a Egon, seu filho, que limpasse 
os sapatos do governador, sujos de barro devido ao 
acesso difícil à nossa localidade na época.

10. No contexto das passagens – Dizem que em matéria de 
organização... (1o parágrafo) / Dizem que, quando tomou 
posse do cargo ... (4o parágrafo) –, o efeito de empregar 
o verbo na 3a pessoa do plural é expressar a ideia de que

(A) o narrador pretende criar efeito de suspense.

(B) a informação prestada não é digna de crédito.

(C) o agente da ação é incerto, não identificado.

(D) a fonte da afirmação é o próprio narrador.

(E) a ação verbal não foi efetivamente praticada.

11. A alternativa contendo palavras que afirmam o sentido 
contrário das destacadas em – Mania oriunda de uma 
sensibilidade estética o seu tanto exacerbada... / a pri-
mazia do fator estético, feito de equilíbrio, proporção e 
harmonia, passou a ser a determinante principal de todos 
os seus atos ... – é:

(A) abrandada e excelência.

(B) acomodada e excesso.

(C) ordinária e consideração.

(D) amenizada e menosprezo.

(E) indefinida e precedência.

12. É caracterizada pelo emprego de palavra(s) em sentido 
figurado a passagem:

(A) ... a primeira coisa que fez foi encomendar a confec-
ção de um artístico organograma.

(B) ... o Ministro não fez mais nada a não ser estudar a 
galharia daquela árvore geométrica...

(C) ... todo aquele que tivesse a ventura de penetrar em 
seu gabinete podia admirá-lo.

(D) ... essa marca de sua personalidade condizia com as 
altas funções que lhe cabiam.

(E) Dizem, mesmo, que até hoje o magnífico organogra-
ma figura no tal Ministério...
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19. Fulano da Silva é servidor público federal e há seis  
meses vem se recuperando de acidente ocorrido fora 
do ambiente de trabalho que lhe causou cegueira total  
permanente, perda da função motora nos membros  
superiores e perda da capacidade de fala. A limitação da 
sua capacidade por decorrência do acidente foi verifica-
da em inspeção médica. A respeito dessa situação hipo-
tética, é correto afirmar, com base na Lei no 8.112/1990, 
que

(A) se julgado incapaz para o serviço público, Fulano 
será exonerado a bem do serviço público.

(B) caso seja possível a investidura do servidor em  
cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação, ocorrerá a chamada recondução do 
servidor.

(C) caso a nova condição física de Fulano se mostre 
incompatível com qualquer função no serviço pú-
blico, ele poderá optar pela aposentadoria ou pela 
disponibilidade, caso no qual aguardará eventual 
recuperação sem recebimento de quaisquer ven-
cimentos.

(D) Fulano permanecerá como servidor público em  
licença médica renovável após avaliação médica até 
a sua plena recuperação ou a sua aposentadoria por 
idade, o que ocorrer primeiro.

(E) eventual readaptação do servidor será efetivada em 
cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação 
exigida, nível de escolaridade e equivalência de ven-
cimentos.

20. Com base na Lei no 8.112/1990, é correto afirmar que  
poderá o servidor ausentar-se do serviço por

(A) uma manhã ou uma tarde, para doação de sangue.

(B) 8 (oito) dias consecutivos em razão de casamento.

(C) 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor.

(D) 8 (oito) dias úteis em razão de falecimento do cônjuge.

(E) 2 (dois) dias, em caso de divórcio ou separação  
judicial.

LegisLação

16. A respeito do regime jurídico dos servidores públicos  
civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais, assinale a alternativa correta, conforme a  
Lei no 8.112/1990.

(A) Servidor é a pessoa legalmente investida do serviço 
público.

(B) Cargo público é o conjunto de atribuições e respon-
sabilidades previstas na estrutura organizacional 
que devem ser cometidas a um servidor.

(C) Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros 
natos, são criados por lei complementar, com de-
nominação própria e vencimento pago pelos cofres 
públicos.

(D) É absolutamente proibida a prestação de serviços 
gratuitos.

(E) O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante 
ato da autoridade competente do Poder Executivo, 
ainda que se trate de cargo da estrutura de outro  
Poder.

17. É requisito básico para investidura em cargo público,  
segundo a Lei no 8.112/1990,

(A) a nacionalidade originária brasileira.

(B) o gozo dos direitos sociais.

(C) quitação com as obrigações militares e eleitorais.

(D) ensino médio completo, no mínimo.

(E) idade mínima de dezesseis anos.

18. A realização de concurso público para a seleção de profis-
sionais integrarem o serviço público é mandamento cons-
titucional, excetuadas algumas situações específicas, tais 
como a dos cargos em comissão demissíveis ad nutum.  
A respeito do concurso público, é correto afirmar, com 
base na Lei no 8.112/1990, que

(A) o concurso será de provas e títulos, devendo ser  
realizado em duas etapas, conforme dispuser o res-
pectivo plano de carreira, condicionada a inscrição 
do candidato ao pagamento do valor fixado no edital.

(B) o concurso público terá validade de 4 (quatro) anos, 
se o seu prazo for prorrogado uma única vez.

(C) o prazo de validade do concurso e as condições de 
sua realização serão fixados em edital, que será  
publicado na internet e em periódicos especializados 
de grande circulação.

(D) não se abrirá novo concurso enquanto houver can-
didato aprovado em concurso anterior com prazo de 
validade não expirado.

(E) a nomeação para cargo técnico em comissão depen-
de de prévia habilitação em processo seletivo sim-
plificado, obedecida a ordem de classificação, em 
razão do princípio da moralidade e impessoalidade.
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22. A respeito da realização de compras de bens pela  
Administração Pública, é correto afirmar, com base na  
Lei no 8.666/1993, que deverão

(A) atender ao princípio da especificação, que imponha 
compatibilidade de definições técnicas e de desem-
penho, garantidas, quando for o caso, as condições 
mais econômicas de manutenção, assistência técnica 
e as mais longas garantias oferecidas no mercado.

(B) ser observadas a especificação completa do bem a 
ser adquirido com indicação de marcas sempre que 
houver preferência justificada por um determinado 
fornecedor.

(C) ser processadas por meio de sistema de registro de 
preços, sempre que possível.

(D) submeter-se às condições de aquisição e pagamento 
semelhantes às de outros entes públicos, ainda que 
em outros países.

(E) ser subdivididas em tantas parcelas quantas neces-
sárias para a realização da licitação pelas modali-
dades mais simples, visando a economicidade e a 
eficiência da contratação.

23. Com base na Lei no 8.666/1993, é dispensável a licitação

(A) quando não acudirem interessados à licitação an-
terior e esta, justificadamente, não puder ser repe-
tida sem prejuízo para a Administração, autorizado 
acréscimo de no máximo 10% (dez por cento) no 
valor do contrato.

(B) quando a União, o Estado, o Distrito Federal e o Muni-
cípio tiverem que intervir no domínio econômico para 
regular preços ou normalizar o abastecimento.

(C) para a compra ou locação de automóveis destinados 
ao atendimento das finalidades precípuas da admi-
nistração, desde que o preço seja compatível com o 
valor de mercado, segundo avaliação prévia.

(D) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.

(E) nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros 
gêneros perecíveis, no tempo necessário para a 
realização dos processos licitatórios correspon-
dentes, realizadas diretamente com base na média  
de preços dos últimos 90 (noventa) dias.

21. A universidade federal X, criada por lei como autarquia, 
pretende fazer a contratação de obra de engenharia 
para a instalação de um novo prédio administrativo, sem 
qualquer relação com as atividades de ciência, tecno-
logia e inovação. Como a universidade não possui or-
çamento para a realização da obra em 2019, pretende 
incluir no edital de licitação a obrigatoriedade de que 
a empreiteira obtenha os recursos financeiros necessá-
rios à execução da obra, de maneira que a integridade 
do valor do contrato seja pago apenas no exercício de 
2020, com a obra entregue e o prédio em pleno funcio-
namento. Sem recursos igualmente para a contratação 
prévia de projeto básico e executivo, a universidade 
espera transferir ainda ao vencedor da licitação a atri-
buição de realizar os projetos necessários à construção 
da obra, inclusive o projeto básico. A respeito da situa-
ção hipotética descrita, é correto afirmar, com base na  
Lei no 8.666/1993, que

(A) é vedado incluir no objeto da licitação a obtenção 
de recursos financeiros para sua execução, qual-
quer que seja a sua origem, exceto nos casos de 
empreendimentos executados e explorados sob o 
regime de concessão, o que não é o caso da situa-
ção descrita.

(B) no caso descrito, é possível a publicação do edital 
de licitação apenas com o anteprojeto de engenharia 
aprovado pela autoridade competente e disponível 
para exame dos interessados em participar do pro-
cesso licitatório.

(C) embora haja parcelas da obra a serem executadas 
no exercício de 2019, não há necessidade de previ-
são de recursos que assegurem o pagamento des-
sas obrigações nesse ano, sendo possível a reali-
zação da licitação com base apenas na expectativa 
dos dirigentes da autarquia de inclusão dos recursos 
necessários no orçamento referente a 2020, quando 
deverão ser feitos os pagamentos.

(D) não haverá vedação à participação na licitação por 
parte do autor do projeto básico ou executivo, neste 
caso, por se pretender transferir a responsabilida-
de pela elaboração do projeto para o empreiteiro 
licitante.

(E) independentemente do valor do contrato, a licitação 
deverá ocorrer pela modalidade concorrência, por 
se tratar de obra de engenharia licitada apenas com 
base em anteprojeto, transferindo-se a incumbência 
da elaboração do projeto básico e executivo para o 
contratado.



7 UABC1801/008-BibliotecárioDocumentalista

noções de informática

26. Considere a seguinte tela do Windows 7 em sua configu-
ração padrão:

Assinale a alternativa que apesenta o resultado espe-
rado ao executar uma vez o atalho de teclado “tecla  
Windows + M”.

(A) As três janelas abertas serão ajustadas lado a lado.

(B) As três janelas abertas serão ajustadas uma embaixo 
da outra.

(C) A janela do Windows Internet Explorer será selecio-
nada.

(D) A janela selecionada será maximizada.

(E) As três janelas abertas serão minimizadas.

24. É relativamente comum a participação de consórcios  
de empresas em licitações públicas. A esse respeito,  
é correto afirmar, com base na Lei no 8.666/1993, que

(A) o consórcio deverá estar constituído há ao menos  
12 (doze) meses da data da publicação do edital 
para que possa participar da licitação.

(B) todas as empresas que integram o consórcio terão 
as mesmas responsabilidades e participação no 
valor do contrato, representando de forma igual o 
consórcio junto à Administração, sem a indicação de 
empresa líder.

(C) há responsabilidade limitada dos integrantes pelos 
atos praticados em consórcio, tanto na fase de lici-
tação quanto na de execução do contrato, ao valor 
aportado no ato de formação do consórcio.

(D) há proibição de realização de consórcio envolvendo 
ao mesmo tempo empresas brasileiras e estrangeiras 
no caso de obras de engenharia.

(E) há impedimento de participação de empresa consor-
ciada, na mesma licitação, através de mais de um 
consórcio ou isoladamente.

25. Constitui motivo para rescisão do contrato, com base na 
Lei no 8.666/1993,

(A) a alteração social ou a modificação da finalidade ou 
da estrutura da empresa, que prejudique a execução 
do contrato.

(B) razões de interesse público de conhecimento da Ad-
ministração justificadas por mudança na liderança do 
órgão público contratante em razão do resultado de 
prévio pleito eleitoral.

(C) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, quan-
do meramente alegada pela Administração ou com-
provada pelo contratado, impeditiva da execução do 
contrato.

(D) a suspensão de sua execução, por ordem verbal da 
Administração, por prazo superior a 90 (noventa) 
dias, salvo em caso de calamidade pública.

(E) a decretação de recuperação judicial ou a instaura-
ção de processo de intervenção administrativa.
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29. Considere a seguinte tabela, editada no MS-Excel 2010 
em sua configuração padrão.

A célula C2 contém a fórmula:

(A) =SUBSTITUIR(A2;"NOME";B2)

(B) =SUBSTITUIR(A2;"${NOME}";B2)

(C) =TEMPLATE(A2;"NOME";B2)

(D) =TEMPLATE(A2;"${NOME}";B2)

(E) =BUSCAR(A2;"${NOME}";SUBSTITUIR(B2))

30. No buscador de páginas web Google, a palavra-chave 
utilizada para buscar arquivos com determinadas exten-
sões, como PDF, DOCX, XLS etc, é

(A) file.

(B) extension.

(C) filetype.

(D) typefile.

(E) type.

27. Um usuário entra no site da VUNESP por meio do  
Windows Internet Explorer em sua configuração padrão. 
Em seguida, ele seleciona o trecho de texto destacado na 
imagem a seguir e pressiona simultaneamente as teclas 
“CTRL” e “C”.

O usuário cria um novo documento no MS-Word 2010, 
em sua configuração padrão. Nesse documento, ele clica 
na primeira linha da primeira página e pressiona as teclas 
“CTRL” e “V”, simultaneamente. Assinale a alternativa 
que apresenta o resultado esperado após a realização 
dessas ações.

(A) A página web inteira será colada no documento com 
a formatação original.

(B) A página web inteira será colada no documento sem 
a formatação original.

(C) Apenas a formatação original da página web será 
aplicada ao documento.

(D) O texto selecionado será colado no documento.

(E) A URL da página web será colada no documento.

28. No MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, o  
recurso “Colar Especial” permite, entre outras funcionali-
dades, colar os Valores ou as Fórmulas. Ao copiar uma 
célula que tem como conteúdo uma fórmula e utilizar o 
recurso “Colar”, por padrão, será feita uma cópia

(A) da fórmula com formatação.

(B) da fórmula sem formatação.

(C) do valor com formatação.

(D) do valor sem formatação.

(E) da formatação, apenas.
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33. Com relação às bibliotecas universitárias, é correto afir-
mar que

(A) são instituições que nasceram no século XVII e  
foram definindo seu papel ao longo do tempo, esta-
belecendo seu espaço e oferecendo serviços ao 
público como polo aglutinador de saberes.

(B) surgem agregadas às universidades e, mesmo resul-
tando da tradição monacal dos mosteiros e congre-
gações religiosas, atendem diretamente às neces-
sidades de bibliografia descrita nos currículos dos 
cursos superiores.

(C) inicialmente se destinam ao público geral e mudam 
suas características para se adequarem às novas de-
mandas, configuradas dentro de um contexto de alte-
rações sociais operadas no âmbito social e religioso.

(D) têm, até o século XX, a ordem filosófica e racional do 
conhecimento na organização de seus catálogos e 
acervos reforçada pelo crescimento quantitativo das 
coleções e pela visão de mundo no período.

(E) com o crescimento numérico de livros em circulação 
e o pensamento humanista do século XIX, outros for-
matos para a difusão do conhecimento como artigos 
de revistas científicas foram preteridos e a ênfase 
de seus acervos recaiu sobre os textos clássicos.

34. Identificador único que fornece informações de valida-
ção dos registros do conhecimento científico em formato  
padronizado internacionalmente com link persistente 
para um documento da web. Trata-se de

(A) ISSN.

(B) ISBN.

(C) ORCID.

(D) RESEARCH ID.

(E) DOI.

35. A Bibliometria é composta por um conjunto de métodos 
estatísticos e matemáticos utilizados em fórmulas e  
representações gráficas que visam analisar, quantificar 
e medir os resultados das atividades científicas, gerando 
indicadores bibliométricos.

Assim sendo, assinale a alternativa que contém somente 
bases de dados que disponibilizam indicadores bibliomé-
tricos entre seus recursos informacionais.

(A) SciELO, Web of Science, SCOPUS.

(B) Embase, PubMed, AGRICOLA.

(C) LISTA, LISA, ERIC.

(D) ANTE, Aerospace Database, Engineering Research 
Database.

(E) LILACS, BioMed Central, EBM Reviews.

conHecimentos esPecíficos

31. A Biblioteconomia tem como objeto a biblioteca e um  
conjunto de ideias relacionadas que a consideram como 
uma instituição social que

(A) analisa o processo que envolve o movimento da  
informação em um sistema de comunicação humana 
a partir da produção do conhecimento.

(B) tem por base as tentativas para caracterizar e mode-
lar, de forma automática, o processo de recuperação 
da informação ou dos documentos.

(C) tem como fenômeno central o movimento da infor-
mação em um sistema de comunicação com foco no 
feedback da mensagem.

(D) permite a formalização do conceito de informação 
como um sistema fluido, indivisível, e transmissível 
por sinais mensuráveis.

(E) abarca um contexto amplo envolvendo um processo 
de mudança social cuja função é ser o fio condutor  
entre indivíduos e o conhecimento de que necessitam.

32. Assinale a alternativa correta sobre tipos de documentos 
na área da Biblioteconomia.

(A) Desenho técnico é a representação em desenho de 
um edifício, elaborada com o propósito de mostrar 
antes da construção como esse edifício será depois 
de terminado.

(B) Microfilme é uma tira de filme que contém certo  
número de microimagens em sequência linear, com 
imagens que possam ser facilmente lidas a olho nu.

(C) Fascículo é uma das divisões temporárias de um 
item impresso, lançado por partes, em geral prote-
gido por revestimentos provisórios e pode ou não ser 
numerado.

(D) Mapa é um volume que contém lâminas, gravuras, e 
tabelas com ou sem texto descritivo, publicado inde-
pendente ou como material adicional.

(E) Globo é uma representação geralmente em escala e 
em superfície plana de determinadas características 
materiais ou abstratas da superfície da Terra.
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38. Sobre RDA (Resource Description and Acess), é correto 
afirmar que

(A) mantém uma forte relação com o código AACR2, do 
qual difere pouco, foi baseado em estrutura teórica 
e em conceito desenvolvido para ambiente digital, 
apresentando escopo menos abrangente.

(B) consiste em um conjunto de instruções e está em 
harmonização com os modelos conceituais do FRBR 
(Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos) 
e FRAD (Requisitos Funcionais para Dados de  
Autoridade).

(C) se trata de uma norma projetada para focar a aten-
ção na qualidade de dados do catálogo e nas tarefas 
executadas no processamento da descoberta de  
recursos informacionais para apoiar as tarefas de 
gestão de acervos digitais.

(D) os dados RDA devem ser codificados com o emprego 
do esquema do MARC21, podendo, mediante adapta-
ções à norma, utilizar outros formatos como o Dublin 
Core e o MODS desenvolvido pela Biblioteca do Con-
gresso dos Estados Unidos.

(E) a norma foi projetada para proporcionar uma estru-
tura coerente, inflexível e padronizada, tanto para a 
descrição técnica quanto para a descrição de conteú-
do de alguns tipos de recursos informacionais.

39. A respeito dos princípios de classificação de documen-
tos, é correto afirmar que

(A) é importante seguir a lógica de cada unidade de  
informação; o tipo de clientela e o tamanho do acervo 
não são pontos importantes; e as regras de classi-
ficação não podem ser modificadas para atender  
necessidades especiais.

(B) o documento pode e deve ser classificado pelo título 
que, de acordo com as normas de elaboração docu-
mentárias, representa bem e de forma fiel o con-
teúdo informacional dos textos científicos, literários, 
artísticos, iconográficos e audiovisuais.

(C) a obra deve ser preferencialmente classificada pelo 
assunto principal; deve-se observar o objetivo do 
autor, a finalidade da obra, o propósito de quem a 
escreveu, ou buscar identificar a tendência predomi-
nante do documento.

(D) o número de classificação deve ser o mais geral  
possível, evitando-se o uso de notações muito es-
pecíficas, seguindo orientação baseada no axioma  
de Ranganthan de que a biblioteca é um sistema  
fechado.

(E) as obras devem ser organizadas, na maioria dos  
casos, por data, encadernação, idioma, forma literá-
ria, ou pelo tipo de usuário para o qual a obra está 
dirigida, e o acervo deverá ser reclassificado sempre 
que necessário.

36. Na representação descritiva de documentos,

(A) segundo o AACR2, a catalogação deve ser apresen-
tada em apenas um nível, levando-se em considera-
ção o tipo de catálogo a construir e o tipo de usuário.

(B) é preciso, ao elaborar o catálogo da biblioteca, pres-
tar atenção na uniformidade das informações, na 
preparação e na manutenção, sem economia de  
recursos e tempo.

(C) deve-se priorizar, no desenvolvimento do catálogo, 
a atualidade da informação, já que o catálogo não 
precisa estar plenamente de acordo com o acervo 
da biblioteca.

(D) o processamento técnico das informações do qual 
resulta o catálogo da biblioteca só poderá ser um 
bom instrumento de comunicação à medida que for 
normalizado.

(E) a preparação e a organização de mensagens codifi-
cadas para o catálogo podem ocorrer com base em 
itens que ainda não existem no acervo, mas passí-
veis de inclusão no futuro.

37. De acordo com o Código de Catalogação Anglo-Ameri-
cano (AACR2), é correto afirmar que

(A) entrada principal é o registro catalográfico completo 
de um item, apresentado na forma que permita ser 
identificado, citado de maneira uniforme e que pode 
incluir a pista.

(B) entrada analítica é a entrada que se acrescenta, 
além da entrada prioritária, e que serve para repre-
sentar um item no catálogo.

(C) entrada secundária é entrada para parte de um item já 
registrado sob uma entrada mais abrangente, válida 
para qualquer tipo de formato do documento.

(D) entrada de nome-título é uma entrada principal, que 
consiste no nome de uma pessoa ou entidade obri-
gatoriamente acrescido do título do item para com-
pletar a informação.

(E) entrada de entidade é a entrada que se constitui em 
parte integrante ou subordinada de uma entidade 
maior, em relação à qual ocupa posição hierárquica 
inferior.
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42. No documento de política de formação e desenvolvimen-
to de coleções em bibliotecas, para o processo de

(A) avaliação devem constar a identificação do estoque 
de informação, materiais que o compõem (conteúdo 
e formato) e recursos financeiros disponíveis para 
formação e desenvolvimento.

(B) aquisição devem constar as metodologias qualitati-
vas e quantitativas com métodos e responsáveis, a 
periodicidade com previsão de prazos e a execução 
do remanejamento e do descarte.

(C) seleção devem constar a responsabilidade pela ati-
vidade, os princípios, as atribuições e competências, 
os critérios por tipo de obra e de suporte físico e os 
instrumentos ou fontes auxiliares.

(D) desbastamento devem constar a análise qualitativa 
com critérios e a análise quantitativa com número 
de títulos e exemplares por tipo de obra, segundo 
parâmetros e recomendações oficiais ou demandas 
verificadas.

(E) conservação devem constar os critérios, as respon-
sabilidades, as formas de aquisição (compra, doação, 
permuta, intercâmbio) e a reposição de materiais  
(situações e formas previstas para reposição).

43. O sistema que consiste na organização e coordenação 
de materiais nos acervos, envolvendo duas ou mais 
enti dades, como bibliotecas, centros ou serviços de 
 documentação, em âmbito local, regional, nacional ou 
internacional e que tem por finalidade prover a existên-
cia de, pelo menos, um exemplar de cada publicação por 
área geográfica é

(A) a comutação bibliográfica.

(B) o empréstimo entre unidades de informação.

(C) o contrato de distribuição.

(D) o intercâmbio de dados.

(E) a aquisição planificada.

44. Atividade em que uma unidade de informação oferece 
um ponto de acesso em linha, frequentemente em tempo 
real, que o usuário da biblioteca pode identificar imediata-
mente no site, ao qual ele apresenta uma solicitação sem 
estar fisicamente presente, desejando obter uma respos-
ta rápida, pertinente e de qualidade. Trata-se de

(A) disseminação seletiva da informação.

(B) empréstimo interunidades.

(C) treinamento em bases de dados.

(D) serviço de referência virtual.

(E) fornecimento de fotocópias.

40. Classificação Decimal de Dewey, a CDD, foi

(A) idealizada por um bibliotecário norte-americano 
como um sistema de classificação baseado no uso 
dos números em ordem decimal, sendo que núme-
ros na sequência decimal já tinham sido usados por 
Mame, em 1553, e por Shurtleff, em 1856, para a 
disposição dos livros entre si.

(B) inventada quando Dewey se interessou pelo arranjo 
dos livros na biblioteca do Columbia College, onde o 
sistema de livre acesso aos acervos estava implan-
tado, o que motivou a procura de uma arrumação 
sistemática das coleções.

(C) influenciada pelo sistema de classificação que  
Charles Ami Cutter tinha idealizado para a biblioteca 
do Boston Athenaeum e teve por base a ordem direta 
do sistema filosófico de classificação do conheci-
mento proposto por Bacon.

(D) publicada anonimamente em 1873 sob o título A 
Classification and Subject Index for Cataloging and 
Arranging the Books and Pamphlets of a Library, 
que, devido ao grande sucesso, teve, a partir da edi-
ção seguinte, o nome de Dewey integrado ao título.

(E) adaptada pelo Instituto Internacional de Bibliografia 
em 1895 para compilação do repertório bibliográfico 
universal, que se baseou no trabalho de Dewey e 
desenvolveu um sistema conhecido como Classifica-
ção de Bruxellas, hoje chamado de CDU.

41. Listas estruturadas de termos associados empregadas 
por analistas de informação e indexadores, para des-
crever um documento com a desejada especificidade na 
entrada do sistema de informação, e para permitir aos 
pesquisadores a recuperação da informação na saída do 
sistema. Trata-se da definição de

(A) anéis de sinônimos.

(B) ontologias.

(C) sistemas de classificação bibliográfica.

(D) tesauros.

(E) taxonomias.
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47. Licença Creative Commons que permite que outros remi-
xem, adaptem e criem a partir de um trabalho para fins 
não comerciais, e embora os novos trabalhos tenham de 
lhe atribuir o devido crédito e não possam ser usados 
para fins comerciais, os usuários não têm de licenciar os 
trabalhos derivados sob os mesmos termos. Trata-se da 
licença

(A) Atribuição – Não Comercial – Compartilha Igual  
(CC BY-NC-AS).

(B) Atribuição – Não Comercial (CC BY-NC).

(C) Atribuição – Sem Derivações – Sem Derivados  
(CC BY-NC-ND).

(D) Atribuição – Sem Derivações (CC BY-ND).

(E) Atribuição – Compartilha Igual (CC BY-AS).

48. Investigação que visa saber o que os indivíduos preci-
sam em matéria de informação ou se as necessidades 
informacionais em uma unidade de informação estão 
sendo satisfeitas de maneira adequada, inclui técnicas 
de observação direta ou indireta de aspectos de compor-
tamento, estatísticas de uso de coleções e uso de méto-
dos sociológicos para analisar a transmissão informal da 
informação. Essa definição refere-se à

(A) análise cientométrica.

(B) avaliação de desempenho.

(C) método de gestão de quatro passos.

(D) estudo de usuário.

(E) método de estudo de caso.

49. Conjunto de atividades desenvolvidas com o objetivo 
de criar condições de interação de usuários e visitan-
tes ao acervo da biblioteca e o acesso às informações 
que envolvem a organização, programação, execução e 
divulgação de eventos como mesa literária, exposições 
artísticas, hora do conto, projeções de filmes, apresen-
tações musicais, lançamentos de livros, cursos e ofici-
nas. Trata-se de

(A) marketing em bibliotecas.

(B) capacitação de usuários.

(C) treinamento em recursos informacionais.

(D) gestão colaborativa.

(E) ação cultural.

45. As bibliotecas podem auxiliar os usuários na determi-
nação da natureza da informação de que necessitam, 
no acesso à informação com efetividade, na avaliação 
inter pretativa da informação e das suas fontes, no uso da 
infor mação para alcançar um objetivo, e na compreensão 
das questões econômicas, legais e sociais relacionadas 
ao uso da informação, sendo correto afirmar, em relação 
ao usuário, que

(A) competência informacional é definida como um gru-
po de habilidades para identificar uma necessidade 
de informação, assim como também de recuperar, 
avaliar, usar e reconstruir o conhecimento contido 
nas fontes de informação recuperadas.

(B) atitude informacional é definida como o efeito do  
processo de aprender, como uma transformação 
permanente e produzida no comportamento ou nas 
capacidades de um indivíduo graças à prática ou a 
outras formas de experiência.

(C) desenvolvimento de habilidades informacionais é 
defi nido como o processo de aprendizagem centrado 
no usuário, para que o indivíduo construa seu próprio 
conhecimento, usando a aprendizagem significativa, 
entre outros avanços pedagógicos.

(D) capacidade informacional é definida como a parti-
ci pação de um processo educativo orientado à 
aprendizagem; aquele que tem a responsabilidade 
de construir conhecimento em um ambiente flexível, 
com ou sem o apoio de um facilitador.

(E) habilidade informacional é definida como a fase 
prioritária dentre as fases requeridas para construir 
conhecimento que pode se realizar em espaços edu-
cacionais diferentes, tais quais uma sala de aula, um 
laboratório, ou usando a internet.

46. A respeito da Ciência Aberta, é correto afirmar que

(A) acesso aberto pode ser definido como a disponibili-
zação de cópia de um manuscrito próprio em um site 
pessoal, repositório institucional ou qualquer tipo de 
repositório.

(B) autoarquivo ocorre quando o documento é disponibi-
lizado por terceiros para leitura, isento de encargos, 
embora a sua reutilização seja restrita pelos direitos 
de autor.

(C) acesso via dourada se refere à produção e dissemi-
nação de artigos de revistas científicas eletrônicas 
de acesso livre na Internet, sem restrições de acesso 
ou uso.

(D) acesso embargado significa que o acesso direto e 
imediato só é permitido a um grupo de usuários, sendo 
que o acesso ao conteúdo integral do documento 
não é permitido ao público em geral.

(E) acesso restrito significa que o conteúdo está indispo-
nível por um período limitado de tempo; tendo finda-
do esse período, o conteúdo será disponibilizado em 
acesso aberto e sem restrições.
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52. Padrão que define um serviço e protocolo baseado em 
cliente/servidor para recuperação de informações, espe-
cifica procedimentos e formatos para um cliente pesquisar 
em uma base de dados no servidor, recuperar registros 
da base e executar funções de recuperação de infor-
mações relacionadas. O protocolo aborda a comunica-
ção entre aplicativos de recuperação de informações no  
cliente/servidor; não aborda a interação entre o cliente e 
o usuário final. Trata-se do

(A) TCP/IP.

(B) FTP.

(C) IP.

(D) SMTP.

(E) Z39.50.

53. Organiza a informação em uma estrutura normalizada de 
forma e de conteúdos, condição que auxilia a localização 
e recuperação da informação de modo preciso na web. 
Tais requisitos conferem a ele a confiabilidade necessária 
na identificação, no referenciamento, no acesso aos do-
cumentos do acervo da biblioteca e ao documento digital. 
Cumpre a importante função de mediação entre o usuário 
e os documentos primários. Trata-se de um

(A) OPAC.

(B) SIGAD.

(C) ECM.

(D) GED.

(E) CMS.

54. A respeito do fluxo da informação na web, é correto afir-
mar que, quanto

(A) ao direcionamento, é unidirecional, e o receptor da 
informação tem acesso a um estoque de informação 
a cada interação ou a cada tempo de interação e 
acesso com o acervo de documentos.

(B) à mediação, existe sempre um profissional de inter-
face presencial para o receptor interagir com o fluxo, 
ou em sua questão inicial, ou na avaliação do pro-
duto final.

(C) à interação do receptor com a informação, o receptor 
deixa a posição de distanciamento e passa a partici-
par da fluidez com interação direta, conversacional e 
sem intermediários.

(D) ao julgamento da relevância da informação recebida, 
esta é feita sempre pelo receptor em uma condição 
que ocorre após a interação com o fluxo e com o 
acesso físico à informação.

(E) à estrutura de informação, possui a mesma caracte-
rística em sua totalidade ou é uma estrutura textual 
com figuras, mas de estrutura linear, ou um objeto, 
um som ou uma imagem.

50. A biblioteca universitária atual deve dedicar-se à prestação 
de serviços digitais, construção de portais com recursos 
informacionais, além dos serviços bibliotecários. Dessa 
forma, é correto afirmar que

(A) o repositório digital se constitui em aplicações prove-
doras de dados que são destinadas ao gerenciamen-
to de informação e como vias alternativas de comu-
nicação científica.

(B) a biblioteca digital oferece suporte a sistemas de  
segurança para aspectos de responsabilidade admi-
nistrativa, viabilidade organizacional, sustentabilida-
de financeira e adequabilidade tecnológica e proce-
dimental.

(C) os repositórios temáticos são um ambiente no qual 
se juntam coleções, serviços e pessoal, que dão 
apoio ao ciclo completo da criação, disseminação, 
uso e preservação dos dados, da informação e do 
conhecimento.

(D) os sites institucionais estão voltados para comuni-
dades científicas específicas; tratam, portanto, da 
produção intelectual de áreas do conhecimento em 
particular.

(E) os repositórios confiáveis são arquivos digitais de 
produtos intelectuais de caráter acadêmico acessí-
veis aos usuários, interoperáveis e respaldados por 
alguma instituição que garanta sua conservação a 
longo prazo.

51. A respeito do Open Journal Systems (OJS), é correto afir-
mar que

(A) se trata de software livre desenvolvido pelo World 
Wide Web Consortium (W3C), que tem por foco 
apoiar a comunicação científica e o movimento de 
acesso aberto.

(B) tem sido amplamente utilizado no Brasil, especial-
mente nas universidades, que o utilizam para criação 
de portais de periódicos.

(C) foi traduzido como Serviço de Editoração Eletrônico 
de Revistas (SEER) pelo IBICT em 2005, nome ainda 
utilizado na atual versão 3.0.

(D) cada periódico editado recebe uma nova instalação 
da ferramenta, facilitando a gestão do sistema por 
parte da equipe de informática e as necessidades da 
universidade.

(E) é importante para a disseminação do conhecimento 
científico nacional, já que o sistema é a segunda  
ferramenta de editoração de revistas mais utilizada 
no país.
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58. Conforme a norma da ABNT, na apresentação de resu-
mos em documentos, tais como artigos científicos, traba-
lhos acadêmicos e relatórios-técnicos,

(A) o resumo deve ressaltar o objetivo, o método e os 
resultados, sendo que as conclusões do documento 
não devem ser inseridas.

(B) o resumo deve ser composto de uma sequência de 
frases concisas, afirmativas, e não de enumeração 
de tópicos, sendo recomendado o uso de parágrafo 
único.

(C) a extensão do resumo é fixa para todo tipo de 
 docu mento, devendo conter entre 150 e 250 palavras.

(D) deve-se usar o verbo na voz passiva, na voz ativa ou 
no gerúndio, e na primeira pessoa do singular.

(E) as palavras-chave devem figurar logo abaixo do  
resumo, antecedidas da expressão “Palavras-chave:” 
ou “Descritores:”, separadas entre si por ponto e  
vírgula ou traço e finalizadas por ponto.

59. De acordo com a legislação que regulamenta a profissão 
do bibliotecário, é correto afirmar que

(A) ao profissional devidamente registrado no Conselho 
Regional, serão fornecidas a carteira de identidade 
profissional e a cédula de identidade de bibliotecário, 
que terão fé pública.

(B) é optativa a citação do número de registros no Con-
selho Regional, em todos os documentos de respon-
sabilidade profissional, ficando a critério da institui-
ção em que o profissional atua.

(C) o exercício da função de bibliotecário é privati-
vo dos bibliotecários inscritos, nos termos da lei,  
diretamente nos quadros do Conselho Federal de  
Biblioteconomia.

(D) as bibliotecas públicas localizadas em municípios 
com até cinquenta mil habitantes e cujo acervo não 
ultrapasse a mil exemplares catalogados poderão 
funcionar sob a supervisão de um técnico em Biblio-
teconomia.

(E) são equivalentes, para todos os efeitos, os diplomas 
de Bibliotecário, de Bacharel em Biblioteconomia, de 
Bacharel em Ciência da Informação e de Bacharel 
em Gestão da Informação, expedidos por escolas 
oficialmente reconhecidas.

55. Um Sistema Integrado de Gerenciamento de Biblioteca 
(SIGB) é composto por vários módulos, cada qual atuando 
em um determinado processo da biblioteca, que pode ser 
categorizado conforme o quesito de licenciamento.

Assinale a alternativa que contém exclusivamente SIGBs 
desenvolvidos em softwares gratuitos, sem licenciamento 
e de código livre.

(A) Virtua, CollectiveAccess, Alfresco.

(B) Gnuteca, OpenBiblio, Koha.

(C) Argonauta, SINGU, Sylloge.

(D) PHL, Informa, Evergreen.

(E) Folio, AtoM, Tainacan.

56. Na gestão de unidades de informação, o Ciclo PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) pode ser aplicado aos processos e 
à gestão de qualidade, sendo correto afirmar que, nesse 
ciclo,

(A) fazer significa monitorar e medir os processos, os 
produtos e serviços resultantes em relação às polí-
ticas, objetivos e requisitos.

(B) checar implica na execução de ações para melhorar 
desempenho conforme necessário e de acordo com 
as políticas da organização.

(C) planejar representa estabelecer os objetivos do sis-
tema, processos e recursos necessários para entre-
gar os resultados.

(D) agir se relaciona com implementar o que foi plane-
jado e reportar os resultados.

(E) executar significa entregar os resultados de acordo 
com os requisitos dos clientes e com as políticas da 
organização.

57. De acordo com a norma da ABNT para apresentação de 
artigo de periódico, é correto afirmar que

(A) o título do artigo e o subtítulo (se houver) devem  
figurar na página de abertura, sem diferenciação  
tipográfica, sem separação por dois-pontos ou traço 
e no idioma do texto.

(B) o título em outro idioma deve ser incluído obrigato-
riamente logo após as referências bibliográficas, ao 
final do artigo, seguido do resumo no mesmo idioma.

(C) datas de submissão e aprovação do artigo para  
publicação não devem ser indicadas, por serem  
dados de interesse exclusivo da editoração.

(D) o nome do autor deve ser inserido de forma direta: 
prenome (abreviado ou não) e sobrenome.

(E) para artigos com mais de um autor, os nomes devem 
ser grafados obrigatoriamente em linhas distintas e 
separados por ponto e vírgula.
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60. De acordo com o Código de Ética e Deontologia do  
Bibliotecário Brasileiro, que fixa as normas orientadoras 
de conduta no exercício de suas atividades profissionais,

(A) a profissão tem natureza intelectual e suas principais 
características são a prestação de serviços de infor-
mação às instituições e a garantia de acesso aos 
serviços mediante requisitos específicos.

(B) a atuação do bibliotecário fundamenta-se em seu 
perfil pessoal e sociocultural, na unidade de informa-
ção em que trabalha, nas necessidades institucio-
nais e nas demandas administrativas, tendo em vista 
a melhoria da organização.

(C) são direitos do bibliotecário: preservar o cunho liberal 
e humanista da profissão, fundamentado na liber dade 
da investigação científica e na dignidade da pessoa 
humana; e exercer a profissão aplicando todo zelo, 
capacidade e honestidade em seu exercício.

(D) o objeto de trabalho do bibliotecário é o conhecimen-
to estruturado sob a forma manuscrita, impressa, 
oral, gestual, audiovisual, digital ou tridimensional, 
por meio da articulação de sistemas manuais ou  
automatizados.

(E) são deveres do bibliotecário: cooperar para o pro-
gresso da profissão, por meio do intercâmbio de  
informações com órgãos de representação profissio-
nal da categoria, instituições de ensino e órgãos de 
divulgação técnica e científica.




