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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

13 de outubro

14 às 18h

35 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

S04 Bibliotecário

Edital 01/2019
Executivo
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Língua Portuguesa 5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e 
céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor 
José Eli da Veiga, autor do livro A desgovernança mun-
dial da sustentabilidade, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?
O livro é mais ponderado do que a opinião de muita 
gente. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas também 
abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de 
nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?
O otimista normalmente é o pessimista mal-infor-
mado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, 
há três posições que vemos na literatura. O otimista 
acredita que as pessoas bem-informadas vão começar 
a cuidar do planeta porque teriam mais consciência 
ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que 
ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse 
quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem 
propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no 
meio termo, há gente que diz que, pelo andar da car-
ruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois 
de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?
Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um 
lado, nem para outro. A ciência não permite que se 
afirme que estamos no caminho do precipício nem 
que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica 
capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?
Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, 
não manda para os decisores políticos a mensagem 
que normalmente as pessoas precisam receber: se não 
fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC 
(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas), que revisa periodicamente os estudos científicos, 
dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, 
medido em partes por milhão, haverá uma probabi-
lidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a 
temperatura. Hoje, existe um consenso de que não 
seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as con-
sequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode 
acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como 
tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de 
ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o 
problema. Como isto foi possível no passado?
A questão colocada era muito bem resolvida: se não 
houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam 
câncer de pele. As populações, principalmente do 
Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta pos-
sibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso a tempe-
ratura fique dois graus mais elevada. A percepção da 
opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, 
a maneira como os políticos são pressionados pela 
população, também.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revis-
ta-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceti-
cos-8651393. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. SQUARE De acordo com o grau de ceticismo sobre as 
mudanças climáticas, há numa extremidade os 
otimistas, que acreditam que pessoas bem-in-
tencionadas salvarão o planeta, e na outra extre-
midade os pessimistas, que creem que o quadro 
só será revertido depois de uma catástrofe.

b. Check-square Na opinião do entrevistado, se os estudos 
científicos pudessem emitir com certeza men-
sagens objetivas sobre certas atitudes e suas 
consequências, a população e os políticos 
poderiam ter outra percepção da realidade e 
outro posicionamento.

c. SQUARE No livro A desgovernança mundial da sustentabi-
lidade, José Eli da Veiga aborda principalmente 
a questão da biodiversidade e da fixação exces-
siva de nitrogênio nos oceanos, considerada o 
maior problema da humanidade.

d. SQUARE As respostas do entrevistado apresentam-se 
em linguagem conotativa, pois são subjetivas e 
caracterizadas por estilo literário.

e. SQUARE Em “E, no meio termo, há gente que diz que, 
pelo andar da carruagem, vai ser complicado. 
(2a resposta), a expressão sublinhada é um vício 
de linguagem e vai de encontro às normas 
gramaticais.
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2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que 
o entrevistado:

a. SQUARE antevê um cenário no qual a vida como conhe-
cemos hoje caminha para a extinção.

b. SQUARE contesta a ideia de aquecimento global asso-
ciado a emissões de dióxido de carbono.

c. SQUARE escamoteia seu posicionamento acerca do 
aquecimento global, dando respostas que se 
desviam das perguntas.

d. SQUARE contesta que as medidas políticas para evitar o 
aquecimento global devam se basear nos rela-
tórios do IPCC.

e. Check-square coloca-se em uma posição intermediária entre 
os alarmistas e os céticos acerca das mudanças 
climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

 � O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

 � O problema é o grau de ceticismo. 
(2a resposta)

 � […] a Humanidade não tem propensão ao 
desenvolvimento sustentável. (2a resposta)

 � Hoje, existe um consenso de que não seria 
bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. (4a resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que 
substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de signifi-
cado, as palavras sublinhadas.

a. Check-square moderado • descrença •  
inclinação • uma anuência

b. SQUARE equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
c. SQUARE sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
d. SQUARE sensato • crença • pendor • uma tolerância
e. SQUARE plausível • incredulidade •  

tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

2. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas 
também abordo aspectos da biodiversidade 
e do excesso de nitrogênio nos oceanos. 
(1a resposta)

3. O otimista acredita que as pessoas bem-in-
formadas vão começar a cuidar do planeta 
porque teriam mais consciência ecológica. 
(2a resposta)

4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso 
a temperatura fique dois graus mais elevada. 
(5a resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ), em relação aos períodos acima.

( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordi-
nada substantiva completiva nominal.

( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coor-
denada sindética adversativa.

( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordi-
nada adverbial consecutiva.

( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada 
adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. Check-square F • V • F • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das 
letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a 
letra B aparece no extremo esquerdo?

a. SQUARE 48
b. Check-square 24
c. SQUARE 12
d. SQUARE 6
e. SQUARE 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões 
e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões 
e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser 
escolhida?

a. SQUARE Mais do que 575
b. Check-square Mais que 550 e menos que 575
c. SQUARE Mais do que 525 e menos que 550
d. SQUARE Mais do que 500 e menos que 525
e. SQUARE Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. 
Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

a. SQUARE Maria é compreensiva.
b. SQUARE Patrícia é curiosa.
c. Check-square Patrícia não é curiosa.
d. SQUARE Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
e. SQUARE Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 
8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem 
e uma mulher para formar uma comissão composta 
por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

a. SQUARE Mais do que 180
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 180
c. SQUARE Mais do que 140 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 120 e menos que 140
e. Check-square Menos do que 120

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos 
na literatura” (2a resposta) e “Hoje, existe um 
consenso […]” (4a resposta), as formas verbais 
sublinhadas podem ser substituídas entre si, 
sem prejuízo de significado e sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

2. Em “A ciência não permite que se afirme 
que estamos no caminho do precipício […]” 
(3a resposta), o pronome “se” pode ser pos-
posto ao verbo (afirme-se), sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

3. O sinal de dois-pontos (4a e 5a resposta) é 
usado com a mesma função nas duas ocorrên-
cias: introduz um detalhamento ou esclareci-
mento acerca de um termo mencionado antes.

4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-
-informadas vão começar a cuidar do planeta 
[…]” (2a resposta), os dois termos sublinhados 
funcionam como sujeito.

5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, 
“precipício” e “necessárias” seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico 5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 
6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma 
dos números das faces superiores ser diferente de 6?

a. SQUARE Mais que 87,5%
b. SQUARE Mais que 87% e menos que 87,5%
c. SQUARE Mais que 86,5% e menos que 87%
d. Check-square Mais que 86% e menos que 86,5%
e. SQUARE Menos que 86%
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14. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, 
e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.

b. SQUARE Bombinhas é um município localizado no litoral 
sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.

c. SQUARE O Município de Bombinhas, de colonização 
preponderantemente italiana, tem limite com o 
Oceano Atlântico apenas ao Sul.

d. SQUARE O Município de Bombinhas tem como limite 
geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e 
fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.

e. Check-square O Município de Bombinhas, localizado no litoral 
Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e 
a Leste o Oceano Atlântico.

15. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Guerra do Contestado, conflito que perdurou 
por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivin-
dicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.

b. SQUARE O conflito denominado Contestado ganhou 
este nome porque ocorreu em um território 
incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul 
e que era contestado por São Paulo.

c. SQUARE A Guerra do Contestado, que teve duração 
de 7 anos, ocorreu como desdobramento 
da construção de uma rodovia por uma 
empresa americana.

d. Check-square A Guerra do Contestado foi um conflito armado 
ocorrido em uma região situada entre os Esta-
dos do Paraná e de Santa Catarina, que teve 
duração de 4 anos.

e. SQUARE O conflito do Contestado ocorreu na Região 
Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos 
e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e sociais 5 questões

11. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na 
Região Sudeste, composta por seis Estados.

b. SQUARE A região Sudeste do Brasil é a menor região do 
país e é composta por três Estados.

c. Check-square Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina 
como sua capital, localiza-se na Região Nor-
deste, que é composta por nove Estados.

d. SQUARE A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

e. SQUARE Fernando de Noronha é uma ilha localizada no 
Espírito Santo, Estado situado na Região Norte 
do país.

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale 
do Itajaí destacam-se:

a. Check-square A indústria têxtil e naval.
b. SQUARE A indústria de papel e celulose.
c. SQUARE A indústria moveleira e carbonífera.
d. SQUARE Os segmentos carbonífero e cerâmico.
e. SQUARE A produção de plásticos descartáveis e móveis.

13. É considerado um dos maiores problemas sociais 
da atualidade. A destinação inadequada pode causar 
a poluição dos mananciais e a contaminação do ar. 

Trata-se do:

a. SQUARE CO2.
b. Check-square Lixo.
c. SQUARE Metal.
d. SQUARE Plástico.
e. SQUARE Combustível.
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17. Com base em Cunha e Cavalcanti (2008), sobre as 
bibliografias, analise as afirmativas abaixo:

1. Ramo da bibliologia que consiste na pesquisa 
de textos impressos ou multigrafados para 
indicá-los, descrevê-los e classificá-los com 
a finalidade de estabelecer instrumentos (de 
busca) e organizar serviços apropriados a 
facilitar o trabalho intelectual.

2. Quanto ao conteúdo e tipo de material, 
podem ser gerais, especializadas e orientadas 
para áreas específicas.

3. De acordo com a época de publicação, 
podem ser correntes (atuais ou atualizadas), 
retrospectivas e prospectivas (isto é, a serem 
publicadas).

4. A bibliografia sinalética inclui apenas referên-
cias bibliográficas, sem anotações. As referên-
cias obedecem a arranjos diversos, como por 
exemplo, alfabético, classificado, cronológico.

5. A bibliografia analítica, além dos elementos 
descritivos do documento, inclui, igualmente, 
ou sua análise, ou seu resumo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

18. As bibliotecas, para atender às necessidades 
de seus usuários, organizam e oferecem serviços 
informacionais.

Dos serviços relacionados abaixo, assinale aqueles que 
pertencem à categoria de serviços-meio:

a. Check-square Catalogação, classificação e indexação.
b. SQUARE Disseminação, catalogação e indexação.
c. SQUARE Atendimento ao usuário; empréstimo e 

circulação.
d. SQUARE Indexação, informatização e comutação 

bibliográfica.
e. SQUARE Classificação, disseminação e atendimento ao 

usuário.

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. Analise os dados da obra apresentada a seguir:

 � Autores: Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko,  
Marjorie E. Weishaar

 � Título: Terapia do esquema
 � Subtítulo: Guia de técnicas cognitivo-com-

portamentais inovadoras
 � Editora: Artmed
 � Ano de publicação: 2008
 � Local: Porto Alegre
 � Número de páginas: 368 p.
 � Tradução de: Roberto Cataldo Costa

De acordo com o Código de Catalogação Anglo-Ame-
ricano, 2. ed. rev. 2002 – AACR2R, assinale a alternativa 
que apresenta a área 1 da descrição corretamente.

a. SQUARE Terapia do esquema : Guia de Técnicas Cog-
nitivo-Comportamentais Inovadoras / Jef-
frey E. Young; Janet S. Klosko; Marjorie E. 
Weishaar. - Tradução de: Roberto Cataldo Costa. -

b. SQUARE Terapia do esquema - guia de técnicas cog-
nitivo-comportamentais inovadoras / Jef-
frey E. Young, Janet S. Klosko, Marjorie E. 
Weishaar, tradução de: Roberto Cataldo Costa. 

– Porto Alegre: Artmed, 2008.
c. SQUARE Terapia do esquema : Guia de técnicas cog-

nitivo-comportamentais inovadoras / Jef-
frey E. Young; Janet S. Klosko; Marjorie E. 
Weishaar; tradução de: Roberto Cataldo Costa.

d. Check-square Terapia do esquema : guia de técnicas cog-
nitivo-comportamentais inovadoras / Jef-
frey E. Young, Janet S. Klosko, Marjorie E. 
Weishaar ; tradução de Roberto Cataldo Costa. -

e. SQUARE Terapia do esquema : guia de técnicas cog-
nitivo-comportamentais inovadoras / Jef-
frey E. Young, Janet S. Klosko, Marjorie E. 
Weishaar ; tradução de: Roberto Cataldo Costa ; 
Editora Artmed, 2008. -
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19. Com base na NBR6023/2018 - Informação e documentação — Referências – 
Elaboração, assinale a alternativa que apresenta a referência correta de um artigo 
de periódico em meio eletrônico:

a. SQUARE BARBOSA NETO, Pedro Alves; SILVA, Judson Daniel Oliveira da. Regimes 
de informação, agentes governamentais e tipologias de informação: o 
monitoramento da implementação da Convenção 182 da Organização 
Internacional do Trabalho. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo 
Horizonte, p. 103-121, n. 1, v. 24, 2019. Acesso em: 04 ago. 2019. Disponível 
em: http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/3536. 
DOI:http://dx.doi.org/10.1590/1981-5344/3536

b. Check-square BARBOSA NETO, Pedro Alves; SILVA, Judson Daniel Oliveira da. Regimes de 
informação, agentes governamentais e tipologias de informação: o moni-
toramento da implementação da Convenção 182 da Organização Interna-
cional do Trabalho. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Hori-
zonte, v. 24, n. 1, p. 103-121, abr. 2019. DOI:http://dx.doi.org/10.1590/1981-
5344/3536. Disponível em: http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.
php/pci/article/view/3536. Acesso em: 04 ago. 2019.

c. SQUARE NETO, Pedro Alves Barbosa; DA SILVA, Judson Daniel Oliveira. Regimes 
de informação, agentes governamentais e tipologias de informação: 
o monitoramento da implementação da Convenção 182 da Organi-
zação Internacional do Trabalho. Perspectivas em Ciência da Informa-
ção, Belo Horizonte, v. 24, n. 1, p. 103-121, abr. 2019. DOI:http://dx.doi.
org/10.1590/1981-5344/3536. Disponível em:

d. SQUARE BARBOSA NETO, Pedro Alves; SILVA, Judson Daniel Oliveira da. Regimes 
de informação, agentes governamentais e tipologias de informação: 
o monitoramento da implementação da Convenção 182 da Organi-
zação Internacional do Trabalho. Perspectivas em Ciência da Informa-
ção, Belo Horizonte, v. 24, n. 1, p. 103-121, abr. 2019. DOI:http://dx.doi.
org/10.1590/1981-5344/3536. Disponível em: http://portaldeperiodicos.eci.
ufmg.br/index.php/pci/article/view/3536. Acesso em: 04 ago. 2019.

e. SQUARE Barbosa Neto, Pedro Alves; Silva, Judson Daniel Oliveira da. Regimes de 
informação, agentes governamentais e tipologias de informação: o moni-
toramento da implementação da Convenção 182 da Organização Interna-
cional do Trabalho. Belo Horizonte, Perspectivas em Ciência da Informa-
ção, v. 24, n. 1, p. 103-121, abr. 2019. Disponível em: http://portaldeperiodi-
cos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/3536. Acesso em: 04 ago. 2019. 
DOI:http://dx.doi.org/10.1590/1981-5344/3536.
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23. Conforme a NBR6027/2012 é a “enumeração das 
divisões, seções e outras partes de um documento, 
na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se 
sucede”.

Essa definição refere-se à(ao):

a. SQUARE Lista.
b. SQUARE Índice.
c. SQUARE Resumo.
d. Check-square Sumário.
e. SQUARE Hiperlink.

24. Assinale o nome do processo que, na catalogação 
de um item a ser incluído no acervo de uma biblioteca, 
consiste em analisar este item para levantar as infor-
mações necessárias para elaborar a catalogação ou 
descrição.

a. Check-square Leitura técnica
b. SQUARE Leitura seletiva
c. SQUARE Leitura analítica
d. SQUARE Leitura exploratória
e. SQUARE Leitura interpretativa

25. Assinale a afirmativa correta sobre indexação.

a. SQUARE A etapa da tradução implica decidir de que 
trata um documento, isto é, qual o seu assunto.

b. SQUARE Revocação é o princípio no qual o tópico deve 
ser indexado sob o termo mais específico que o 
abranja completamente.

c. SQUARE Precisão envolve a conversão da análise con-
ceitual de um documento num determinado 
conjunto de termos de indexação.

d. SQUARE Vocabulários controlados, tesauros, sistemas 
de classificação e códigos de catalogação são 
instrumentos utilizados para padronizar a 
indexação.

e. Check-square O princípio da especificidade é o mais impor-
tante da indexação de assuntos e é aquele 
segundo o qual um tópico deve ser indexado 
sob o termo mais específico que o abranja 
completamente.

20. Silva e Ganin (1994) descrevem “o mecanismo ado-
tado pela Classificação decimal Universal (CDU) para a 
classificação de assuntos compostos e complexos,me-
diante a criação, por parte do classificador, das notações 
apropriadas a sua representação, utilizando as notações 
simples fornecidas pelo sistema, ou mesmo mediante o 
apelo a códigos externos à CDU, por ela autorizados, e 
apropriados ao tipo de detalhamento desejado”.

Assinale a alternativa que apresenta o nome do meca-
nismo descrito pelos autores.

a. Check-square Síntese
b. SQUARE Ordem de citação
c. SQUARE Ordem de arquivamento
d. SQUARE Subagrupamento
e. SQUARE Extensão

21. Assinale a alternativa que apresenta os cinco tipos 
de edição da Classificação Decimal Universal (CDU).

a. SQUARE Desenvolvidas • ampliadas • auxiliares •  
abreviadas • especiais

b. SQUARE Desenvolvidas • médias • facetadas •  
alteradas • modificadas

c. Check-square Desenvolvidas • médias • abreviadas •  
condensadas • especiais

d. SQUARE Condensadas • facetadas • ampliadas •  
principais • revisadas

e. SQUARE Médias • abreviadas • secundárias •  
especiais • bibliograficas

22. Assinale a alternativa que apresenta o nome do 
código que representa os conceitos em uma classifica-
ção e que, em geral, expressa sua ordenação.

a. SQUARE ISBN
b. SQUARE Colofão
c. Check-square Notação
d. SQUARE Legenda
e. SQUARE Número de chamada
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28. Assinale a alternativa que apresenta o nome do 
termo técnico que consiste na retirada de documen-
tos pouco utilizados pelos usuários de uma coleção de 
uso frequente para outro local, ou depósitos especial-
mente criados para o armazenamento desse material 
para consultas eventuais.

a. SQUARE Descarte
b. SQUARE Avaliação
c. SQUARE Preservação
d. Check-square Desbastamento
e. SQUARE Remanejamento

29. Contém referências ou informações secundárias 
que identificam as várias fontes. Estas bases não dão a 
resposta completa a determinada pergunta, mas infor-
mam ao usuário onde obtê-la.

Esta afirmativa se refere à base de dados:

a. SQUARE factual.
b. SQUARE de fontes.
c. Check-square referencial.
d. SQUARE internada.
e. SQUARE númerica.

30. A catalogação cooperativa automatizada, que hoje 
possibilita a cooperação e o compartilhamento de 
informações catalográficas entre diversas instituições 
no ambiente automatizado, somente se tornou pos-
sível com a criação do Machine Readable Cataloging 
(MARC), desenvolvido pela Library of Congress (LC), na 
década de 60.

Neste contexto, o MARC é um(a):

a. SQUARE Banco de dados.
b. Check-square Formato de intercâmbio.
c. SQUARE Programa de computador.
d. SQUARE Norma de padronização.
e. SQUARE Modelo conceitual.

26. Analise as afirmativas abaixo sobre catalogação 
de multimeios:

1. A proliferação de materiais não bibliográficos 
e o avanço das tecnologia trazem novos desa-
fios aos bibliotecários, na tarefa de incorporar 
os chamados multimeios aos acervos das 
instituições.

2. Na catalogação de um CDROM, na área três, 
deve-se indicar o tipo de recurso que se está 
catalogando usando um dos seguintes ter-
mos: Dados eletrônicos; programa(s) eletrôni-
co(s); dados e programa(s) eletrônico(s).

3. As dimensões de um CDROM devem ser regis-
tradas, em centímetros, na área 5 da descrição.

4. As fitas de vídeo, DVDs e os blu-rays são cata-
logados utilizando o capítulo 9 – Recursos 
eletrônicos do Código de Catalogação Anglo-

-Americano, 2. ed. rev. 2002 – AACR2R.
5. Na catalogação de um vídeo cassete, ou seja, 

de um filme, o elenco, os créditos, a língua, a 
descrição física, o resumo, o conteúdo são 
registrados na área 5 – Descrição física.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

27. Assinale a alternativa que apresenta nome do 
serviço que é o elo entre o usuário e o documento, no 
tempo exato. O começo deste serviço é atribuído a 
Samuel S. Green, que sugeriu quatro funções básicas 
deste serviço, sendo: instruir o usuário sobre como 
utilizar a biblioteca, responder às suas perguntas, aju-
dá-lo a selecionar os recursos da biblioteca, promover 
a biblioteca na comunidade.

a. SQUARE Serviço de processamento técnico.
b. SQUARE Serviços de informação comunitária.
c. SQUARE Serviço de disseminação da informação.
d. SQUARE Serviço de comutação bibliográfica.
e. Check-square Serviço de referência.
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34. Vergueiro (1989) destaca que o desenvolvimento 
de coleções é um conjunto de atividades que tem por 
objetivo o desenvolvimento geral do acervo, tendo 
em vista atender às necessidades de seus usuários. 
Dentre essas atividades existe uma que tem como 
objetivo investigar se o desenvolvimento de coleções 
está acontecendo da forma prevista em uma política 
previamente elaborada.

Assinale a alternativa que apresenta o nome dessa 
atividade.

a. SQUARE Seleção
b. Check-square Avaliação
c. SQUARE Aquisição
d. SQUARE Permuta
e. SQUARE Descarte

35. As bibliotecas podem ser consideradas como 
organizações, uma vez que são organizadas e consti-
tuidas por pessoas e contam com recursos financeiros, 
físicos, tecnológicos, mercadológicos, entre outros 
(Chagas, 2010). A fim de que possam ser organizadas 
adequadamente, devem seguir alguns processos que 
possibilitem uma gestão adequada de seus recursos e 
serviços.

Assinale a alternativa que apresenta o nome do 
processo contínuo, permanente e dinâmico que fixa 
objetivos, define linhas de ação, detalha as etapas 
para atingi-los e prevê os recursos necessários à sua 
consecução desses objetivos.

a. SQUARE Controle.
b. SQUARE Marketing.
c. Check-square Planejamento.
d. SQUARE Avaliação.
e. SQUARE Projeto.

31. Serviço de divulgação contínua regular das 
informações ou dos materiais recebidos pelas biblio-
tecas, seja por meio de serviços de alerta, elaboração 
de boletins informativos, sumários correntes, entre 
outros, a fim de levar ao conhecimento dos usuários 
as informações de seu interesse.

Assinale a alternativa que apresenta o nome desse 
serviço.

a. SQUARE Atendimento ao usuário
b. SQUARE Preservação e restauração
c. SQUARE Levantamento bibliográfico
d. Check-square Disseminação da informação
e. SQUARE Organização do conhecimento

32. Dentro do desenvolvimento de coleções, espe-
cificamento relativo à aquisição de materiais que 
irão compor o acervo de uma biblioteca, existem três 
modalidades de aquisição de materiais.

Assinale a alternativa que apresenta essas três modali-
dades de aquisição.

a. SQUARE Seleção, compra e doação
b. SQUARE Empréstimo, permuta, compra
c. SQUARE Compra, doação e recolhimento
d. SQUARE Compra, intercâmbio e permuta
e. Check-square Compra, doação e permuta

33. A recuperação da informação pode ser definida 
como uma técnica ou conjunto de regras para tornar 
possível o encontro entre uma pergunta formulada e 
a informação armazenada em uma base de dados. Isto 
significa que, a partir de um arquivo, um conjunto de 
itens que constitui a resposta de uma determinada 
pergunta será selecionado.

Assinale a alternativa a que se refere corretamente a 
afirmação acima.

a. SQUARE Pesquisa interativa
b. Check-square Estratégia de busca
c. SQUARE Ferramenta de busca
d. SQUARE Processo de referência
e. SQUARE Análise de conteúdo
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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