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Inscrição:           Nome: 
 

SUA PROVA INFORMAÇÕES GERAIS 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

 3 horas é o tempo disponível para a realização da 
prova, já incluindo o tempo para a marcação da folha 
de respostas da prova objetiva. 

 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá 
retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) 
minutos do tempo da Prova Objetiva e, em hipótese 
alguma, levará consigo o caderno de provas. 

 

Além deste caderno de prova, contendo cinquenta 
questões, você receberá do fiscal de sala uma folha 
destinada às respostas das questões objetivas. 

 Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos. 

 Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 
sala. 

 Portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina 
fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de 
alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, Ipad, Ipod, 
Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, 
óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, 
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, 
lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala. 
 

 Verifique se o cargo do caderno de prova coincide com o registrado 
no cabeçalho de cada página. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas 
providências. 

 Confira seus dados pessoais, CARGO, número de inscrição e 
documento de identidade e leia atentamente as instruções para 
preencher a folha de respostas. 

 Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica 
em material transparente, de tinta cor azul ou preta. 

 Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por 
erro do candidato. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas folhas de 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de respostas. 

 O IDIB realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. 
A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das 
impressões digitais dos candidatos. 

 Ao terminar a prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar 
as folhas de respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal 
da sala. 

 Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os 
equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, 
deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira 
utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante 
toda a realização das provas e somente podendo ser aberto no 
ambiente externo do local de provas. 

 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, 
após entregarem ao fiscal de aplicação os documentos que serão 
utilizados na correção das provas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO  
Bom exemplo na saúde 

O Estado de S.Paulo 
9 de setembro de 2018 
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Os bons resultados que estão sendo obtidos por programa de parceria entre hospitais privados de ponta e hospitais do 
Sistema Único de Saúde (SUS) para reduzir a infecção hospitalar nestes últimos, como mostra reportagem do Estado, são um 
exemplo de que é possível melhorar o atendimento na rede pública com medidas simples e de custo relativamente baixo. Embora 
não sejam uma panaceia, medidas como essa, destinadas a tirar o máximo proveito de recursos escassos, são um dos caminhos 
a seguir para recuperar a saúde pública, especialmente neste momento _____¹ o País enfrenta grave crise econômica. 

Em um ano, o treinamento que profissionais de 119 unidades da rede pública de 25 Estados recebem em cinco hospitais 
privados de ponta – Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Hospital do Coração, de São Paulo, e Moinhos de Vento, de 
Porto Alegre – já levou a uma redução de 23% das ocorrências de infecção hospitalar em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 
de três tipos principais: na corrente sanguínea, no trato urinário e pneumonia associada à ventilação mecânica. Participam do 
treinamento não apenas médicos e enfermeiros, mas também – e este é um ponto importante – integrantes das diretorias dos 
hospitais para facilitar a adoção dos procedimentos como rotina. 

Depoimentos de participantes do programa, financiado por recursos de isenção fiscal – neste caso, bem empregados –, 
mostram como tem sido possível avançar na melhoria do serviço prestado pela rede pública de maneira simples e objetiva. “Com 
pequenas coisas que nos ensinaram, a gente tem conseguido reduzir (casos de infecção) mesmo com todas as dificuldades”, 
afirma Sandra Santos da Luz, coordenadora de enfermagem da UTI do Hospital Municipal Santa Isabel, de João Pessoa. 
Pequenas coisas incluem a maneira correta de lavar as mãos e o treinamento para colocar sondas. 

Uma das UTIs do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, não registra nenhum daqueles três tipos de infecção 
há cinco meses. Os bons resultados do programa, observados em todas as regiões, levou o Ministério da Saúde a fixar a meta 
_____² de redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SUS até 2020. Isso significará salvar 8.500 vidas de pacientes de 
UTI. O programa também permitirá, segundo estimativa do Ministério, reduzir R$ 1,2 bilhão nos gastos com internação. 

Tudo isso sem fazer reformas e obras na rede pública, apenas redesenhando “o processo assistencial com os recursos 
disponíveis”, como diz a coordenadora-geral da iniciativa, Cláudia Garcia, do Hospital Albert Einstein. Além de fazer muito com 
poucos recursos, o alvo do programa foi bem escolhido, porque as infecções hospitalares estão entre as principais causas de 
mortes em serviços de saúde do mundo inteiro, segundo a Organização Mundial da Saúde. 

É preciso ter em mente, porém, que não se pode esperar demais de iniciativas desse tipo. Elas são importantes em 
qualquer circunstância – porque o bom emprego do dinheiro público, para dele sempre tirar o máximo, deve ser uma regra –, 
mas têm alcance limitado. Constituem um avanço, não mais do que isso. 

A recuperação da rede pública de saúde exige providências mais ambiciosas.  
 

 
1. A partir da leitura do TEXTO acima, podemos afirmar que seu 

autor: 
 

A) Considera que a solução para o problema da saúde pública no 
Brasil é a ampliação das parcerias entre hospitais públicos e 
privados. 

B) Acredita que parcerias entre hospitais públicos e privados 
podem promover a melhoria dos hospitais públicos com baixo 
custo. 

C) Chama a atenção para os benefícios que os hospitais privados 
obtêm com as parcerias com o setor público. 

D) Defende que pacientes do SUS possam ser atendidos em 
hospitais particulares de ponta. 

 

 
2. A partir de suas características, podemos identificar o TEXTO 

acima como exemplar do gênero textual: 
 

A) artigo de opinião. 
B) carta do leitor. 
C) editorial. 
D) notícia. 

 

3. A partir do contexto apresentado pelo TEXTO acima, podemos 
inferir que a palavra “panaceia” (l.4) significa: 

 

A) algo que possa remediar vários ou todos os males.  
B) confisco de bens privados essenciais para a promoção do bem 

comum. 
C) parceria público-privada. 
D) aumento da carga tributária. 

 
 

4. Com relação ao parágrafo segundo do texto, é correto afirmar 
que nele (no parágrafo, não no texto como um todo) predomina 
a função da linguagem: 

 

A) referencial. 
B) conativa. 
C) emotiva. 
D) fática. 
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5. A classe de palavras a que pertence a palavra citada na 
questão anterior é a dos: 

 

A) substantivos 
B) advérbios 
C) pronomes 
D) adjetivos 
 

 

6. A partir da leitura do texto é possível afirmar que a parceria de 
ele que fala já resultou em: 

 

A) redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SUS. 
B) 8.500 vidas de pacientes de UTI salvas.  
C) redução de R$1,2 bilhão nos gastos com internação nos 

hospitais públicos. 
D) ausência de infecções dos tipos mencionados no texto em 

uma das UTIs do Hospital Mário Covas. 
 

 
7. O texto utiliza-se da sequência argumentativa em sua 

construção, por isso, seus parágrafos são construídos 
apresentando argumentos para convencer o leitor da tese que 
o autor apresenta. Estes argumentos podem ser de diversos 
tipos. No caso do segundo parágrafo do texto, predomina uma 
argumentação: 
 

A) por raciocínio lógico. 
B) por citação. 
C) por comprovação. 
D) por contraposição. 
 
 

8. Assinale abaixo a única opção que preenche, de modo coeso 
e coerente, o espaço vazio 01 (l.5), no texto: 
 

A) quando 
B) em que 
C) onde 
D) que 
 

 

9. A palavra que preenche o espaço vazio 2 (l.19) no texto está 
e grafada corretamente é: 
 

A) audasiosa 
B) ouzada 
C) pretencioza 
D) ambiciosa 
 

 

10.  Em relação ao trecho “Os bons resultados do programa, 
observados em todas as regiões, levou o Ministério da Saúde 
a fixar a meta _____² de redução de 50% da infecção 
hospitalar na rede do SUS até 2020.” É correto afirmar que: 
 

A) o trecho “observados em todas as regiões” constitui uma 
oração subordinada apositiva. 

B) há um erro de concordância verbal no trecho. 
C) o trecho “o ministério da saúde” exerce função de sujeito do 

verbo “levar”. 
D) há um problema de regência verbal no trecho. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11. Um determinado shopping resolveu fazer uma jornada de 
sessões de cinema com os filmes que concorreram ao Oscar 
de melhor filme de 2018 e um total de 600 pessoas 
compraram ingressos. Foi verificado que 250 pessoas 
compraram ingressos do filme A, 300 pessoas compraram 
ingressos do filme B e 200 pessoas compraram ingressos 
para filmes distintos de A e de B. Baseado na situação 
apresentada, assinale a alternativa correta: 
 

A) 400 pessoas não compraram os ingressos do filme A. 
B) 300 pessoas compraram os ingressos somente do filme A 

ou somente do filme B. 
C) 450 pessoas compraram os ingressos do filme A ou B. 
D) 150 pessoas compraram os ingressos dos filmes A e B.   

 

 

12. Os pais de Ana, Beatriz e Carlos conhecem muito bem os 
filhos e sabem que, ao perguntar algo para os filhos, sempre 
em sequência começando por Ana e terminando em Carlos, a 
probabilidade de Beatriz responder a mesma coisa que Ana é 
de 70% e que a probabilidade de Carlos responder a mesma 
coisa que Beatriz é de 40%. Os pais perguntaram, na mesma 
sequência de sempre, se os filhos queriam ir à praia domingo. 
Ana foi a primeira a responder, Beatriz respondeu em seguida 
e, por fim, Carlos respondeu. Qual a probabilidade de Carlos 
responder que sim, sabendo que Ana respondeu sim? 
 

A) 28%. 
B) 40%. 
C) 46%. 
D) 60%.   

 

 

13. Proposição é um termo muito usado em lógica para descrever 
o conteúdo de afirmativas. Analise e julgue as frases a seguir:  
 

I. Aníbal é médico ou Bernardo é engenheiro. 
II. Que lindo dia! 

III. Todos os jogadores de futebol receberam medalha. 
IV. Ele é advogado. 

 

Com relação a proposições, assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas os itens I e III são proposições. 
B) Apenas os itens I, III e IV são proposições. 
C) Apenas os itens III e IV são proposições. 
D) Apenas os itens II e IV são proposições. 

 
 

14. Em uma aula de música existem 65 alunos. Deste total, o 
conjunto de alunos que gostam de MPB é representado pela 
letra A e possui 30 alunos e o conjunto de alunos que gostam 
de samba é representado pela letra B e possui 35 alunos. 
Dentre estes 65 alunos, 5 alunos não gostam nem de MPB 
nem de samba. Assinale a alternativa que representa o 
número de alunos que gostam de MPB ou samba:  
 

A) n(A) + n(B). 
B) n(A) + n(B) – n(A ∩ B). 
C) n(A) – n(B) + n(A ∩ B). 
D) n(A) + n(B) + n(A ∩ B). 
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15.  Considere que as informações seguintes são todas 
verdadeiras: 

 

I. Se Eduardo é cantor, então Lara é atriz. 
II. José é estudante ou Lara é atriz. 
III. Eduardo não é cantor. 
IV. Luis não é engenheiro. 

 

Baseado nas frases anteriores, conclui-se corretamente que: 
 

A) se José é estudante, então Luis é engenheiro. 
B) Eduardo é cantor e Lara não é atriz. 
C) José é estudante ou Luis é engenheiro. 
D) se Eduardo é cantor, então Luis não é engenheiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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INFORMÁTICA 
 

16. Considerando o console de comandos do Windows 10, 
assinale a alternativa que descreve corretamente a função do 
comando “ipconfig”. 

 

A) Fornecer as informações sobre o IP da rede local de uma 
máquina computacional. 

B) Permitir a formatação de um disco rígido. 
C) Permitir dar ‘pings’ em um host. 
D) Corrigir os erros de um disco operacional. 
 
 

17. Assinale a alternativa que indica corretamente qual documento 
RFC (Request for Comments) descreve o protocolo IP: 

 

A) RFC 793  
B) RFC 791  
C) RFC 2616  
D) RFC 2821  
 

 

18. Considere a seguinte definição: 
 

“É um conjunto de linhas de comunicação que permitem a 
interligação entre dispositivos de um sistema de computação 
(CPU, Memória Principal, HD e outros periféricos), ou entre 
vários sistemas de computação.” 

 
A definição apresentada traz o conceito de 

 
A) barramento de computador. 
B) processador.  
C) disco rígido. 
D) cooler. 
 
 

19. O Excel 2013(versão portuguesa-brasileira), trouxe muitas 
novidades para melhorar a interação dele com seus usuários. 
Dentre elas, tem a inserção de novas funções. Com base 
nisso, determine a finalidade da Função ARÁBICO. 

 

A) Converte um texto em português para o idioma árabe. 
B) Converte um número romano em arábico, como um número. 
C) Converte um número em uma representação de texto com a 

base determinada. 
D) Retorna o arco cotangente de um número. 
 

 

20. Assinale a alternativa com um dispositivo do tipo apenas 
volátil: 

 

A) disco rígido. 
B) fita magnética. 
C) memória cache. 
D) disquete. 
 

 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Levando em consideração as tecnologias da informação, 
podemos decompor as bibliotecas digitais em três 
componentes distintos e interrelacionados, que são: 
 

A) interface, sistema operacional, base de dados. 
B) interface, base de dados textual e base de dados hipertextual.  
C) sistema operacional, web service, datamining. 
D) web service, base de dados, sistema operacional. 

 
 

22. “Foi desenvolvido a partir do MeSH - Medical Subject Headings 
da U.S. National Library of Medicine (NLM) com o objetivo de 
permitir o uso de terminologia comum para pesquisa em 
múltiplos idiomas, proporcionando um meio consistente e 
único para a recuperação da informação.” 
 

     A definição acima se refere ao Vocabulário: 
 

A) VHTL 
B) DeCS 
C) LCSH 
D) THESAURUS 

 
 

23. Sobre sistemas e redes de informação, analise as afirmativas 
abaixo: 
 

I. Sistema de informação é uma entidade complexa, organizada 
que capta, armazena, processa, fornece, usa e distribui 
informação. 

II. Quando integrados ao ciclo de Controle de Qualidade Total, os 
sistemas de informação permitem encaminhar a informação de 
forma concisa e fluida às pessoas que a necessitam. 

III. A maioria dos sistemas de informação enquadra-se no modelo 
de acoplamento estrutural, ou seja, eles são, em parte, auto-
regulados e, em parte, interativos com o meio ambiente. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
 

A) I, II e III 
B) I e II 
C) II e III 
D) I e III 

 

 

24. Mintzberg (ibid., p.27-29) trabalha com 3 (três) categorias 
básicas, representada por papéis gerenciais, classificados 
como: papéis interpessoais, papéis informacionais, papéis 
decisórios. Podemos dizer que os papéis interpessoais 
 

A) relacionam-se às tarefas de tomar decisões. 
B) tem a finalidade de se inteirar do que acontece na organização. 
C) buscam refletir sobre determinadas situações de conflito entre 

empresa e clientes. 
D) decorrem do status e autoridade inerente aos cargos 

administrativos. 
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25. Preencha corretamente a COLUNA II de acordo com a 
COLUNA I, para o termo “Bibliotecas Médicas” 

 

     COLUNA I 
1 UP 
2 TG 
3 TR 

 

     BIBLIOTECAS MÉDICAS  
(   ) Bibliotecas biomédicas 
(   ) Medicina  
(   ) Bibliotecas de medicina 
(   ) Bibliotecas especializadas 
(   ) Bibliotecas de saúde 

 

A alternativa que apresenta a sequência correta é: 
 

A) UP, TG, UP, TR, TG 
B) UP, TG, TR, TE, UP 
C) UP, TR, UP, TG, UP 
D) UP, TR, TR, TG, TE 
 
 

26. [...] as bibliotecárias relataram acreditar que a disponibilização 
do serviço é válida principalmente quando o atendimento é 
realizado a ex-alunos da universidade que se encontram em 
outras cidades; ou alunos de pós-graduação que utilizam o 
serviço estando na sua cidade de origem sem terem que 
realizar uma ligação à longa distância. Em ambos os casos, os 
usuários têm sua necessidade informacional resolvida 
textualmente, de maneira síncrona, por um profissional da 
informação que está à disposição na biblioteca (NAKANO; 
JORENTE, 2014, p. 180, com adaptações). 

 
O texto acima se refere ao serviço de referência virtual 
oferecido por meio de: 

 
A) Emails 
B) Chats 
C) Formulários Web 
D) Callcenter 
 
 

27. Quando se afirma que as linguagens documentárias supõem 
o controle de vocabulário, afirma-se, simultaneamente: 

 

I. A existência de mecanismos interpretativos próprios; 
II. A possibilidade de se produzir linguagens de natureza 

monossêmica que participam da construção de Linguagens 
Documentárias; 

III. A existência de um vocabulário próprio de uma Linguagem 
Documentária, que comporta “Vocabulários especializados”.  

 

Analisando as sentenças acima, assinale a alternativa que 
apresenta as afirmativas corretas: 

 
A) Todas estão corretas. 
B) Apenas I e II estão corretas. 
C) Apenas II e III estão corretas. 
D) Apenas I e III estão corretas. 

28. De acordo com AMARAL (2011) a “ênfase nos princípios do 
marketing da informação” pressupõe: 
 

A. Comprometimento com a filosofia de marketing adotada pelos 
gestores da unidade de informação;  

B. Suporte administrativo da alta direção da organização 
mantenedora da unidade de informação;  

C. Desenvolvimento das atividades da unidade de informação 
com foco na disseminação seletiva da informação; 

D. Preocupação com o atendimento ao público-alvo, reatividade 
às criticas, reclamações e sugestões;  

E. Divulgação dos benefícios advindos da adoção das técnicas 
de marketing: 

F. Destaque para o relacionamento entre a unidade de 
informação e seus públicos 
 

     Estão incorretas as afirmativas: 
 

A) B e F 
B) A e F 
C) B e D 
D) C e D 

 
 

29. De acordo com LOPES (2002) “A evolução histórica dos 
sistemas de recuperação da informação, segundo Lancaster 
(1993, p. 202) apresenta duas linhas principais de 
desenvolvimento. A primeira tem suas origens nos grandes 
sistemas de bases de dados desenvolvidas pelas instituições 
americanas: National Library of Medicine (NLM), Department 
of Defense (DOD) e pela National Aeronautics and Space 
Administration (Nasa), que indexavam suas bases de dados 
referenciais utilizando os thesauri específicos de suas áreas 
temáticas.” 
 

Já a segunda linha teve o seu desenvolvimento: 
 

A) No campo de direito e envolvia a geração da base de dados 
com o texto completo das leis. Tanto as bases de dados 
referenciais, quanto as textuais vão exigir um planejamento 
acurado da estratégia de busca, visando a uma recuperação 
de informação de acordo com as necessidades dos usuários. 

B) No planejamento de estratégias de busca com maior nível de 
complexidade envolvendo vários conceitos na mesma 
estratégia; permitindo a utilização de busca de palavras 
apenas dos títulos e resumos dos documentos, isto é, termos 
da linguagem natural. 

C) Baseado na sistemática observação de intermediários 
experientes no momento da operação das estratégias de 
busca, um ponto de partida para investigar tópicos gerais na 
recuperação da informação. 

D) No conhecimento minucioso das técnicas de estratégia de 
busca, dos prós e contras da estratégia no texto completo dos 
documentos, da busca em linguagem controlada, da política 
de indexação, da cobertura de assunto das bases de dados e 
das características das linguagens de recuperação dos 
diversos sistemas disponíveis. 
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30. A falta de recursos financeiros, fator importante a ser 
considerado na gestão das coleções, alcança as bibliotecas e 
os serviços de informação, e para amenizar seus efeitos, tem 
se buscado o compartilhamento racional indireto de recursos, 
por meio da conjugação de recursos informacionais. Podemos 
citar como exemplo de boa prática, no escopo do 
desenvolvimento de coleções, para o problema apontado 
acima o que está explicitado na alternativa: 

 

A) Desbaste da coleção. 
B) Aquisição cooperativa. 
C) Catalogação compartilhada. 
D) Permutas de periódicos em desuso. 
 
 

31. Os instrumentos auxiliares de seleção tem como função ajudar 
a “identificar itens passíveis de serem incorporados ao acervo 
a partir do perfil traçado pela política de seleção”(WEITZEL, 
2006). Assinale a alternativa que apresenta APENAS 
instrumentos auxiliares de seleção: 

 

A) Catálogos de editoras, resenhas, bibliografias. 
B) Revistas comerciais, propagandas web, spam mails. 
C) Desideratas, propagandas web, busca em sites de livrarias. 
D) Dicas de especialistas, spam mails, resenhas. 
 
 

32. A referência correta, de acordo com a NBR 6023/2018, para 
uma carta enviada, de Lisboa, por Clarisse Lispetor, para as 
suas irmãs Elisa Lispector e Tânia Lispector, de 4 de agosto 
de 1944, disponível em meio eletrônico, está corretamente 
expressada em: 

 

A) LISPECTOR, C. [Carta enviada para suas irmãs]. Destinatário: 
Elisa e Tânia Lispector. Lisboa, 4 ago. 1944. 1 carta. 
Disponível em: 
<http://www.claricelispector.com.br/manuscrito_minhasquerid
as.aspx>. Acesso em: 4 set. 2010. 

B) LISPECTOR, C. Carta enviada para suas irmãs. 
Destinatário: Elisa e Tânia Lispector. Lisboa, 4 agosto de 1944. 
Correspondência. Disponível em: 
<http://www.claricelispector.com.br/manuscrito_minhasquerid
as.aspx>. Acesso em: 4 set. 2010. 

C) LISPECTOR, C. [Carta enviada para suas irmãs]. Destinatário: 
Elisa Lispector e Tânia Lispector. Lisboa, 4 agosto de 1944. 1 
correspondência. Disponível em: 
http://www.claricelispector.com.br/manuscrito_minhasquerida
s.aspx. Acesso em: 4 set. 2010. 

D) LISPECTOR, Clarice. [Carta enviada para suas irmãs]. 
Destinatário: Elisa e Tânia Lispector. Lisboa, 4 ago. 1944. 1 
carta. Disponível em: 
http://www.claricelispector.com.br/manuscrito_minhasquerida
s.aspx. Acesso em: 4 set. 2010. 
 

 
 
 
 
 
 

33. A referência correta, de acordo com a NBR 6023/2018, para a 
obra Os Miseráveis, de Vitor Hugo, adaptada por Walcyr 
Carrasco, está corretamente expressada em: 

 

A) HUGO, VICTOR; CARRASCO, Walcyr. Os Miseráveis. São 
Paulo: Moderna, 2012. 

B) CARRASCO, Walcyr. Os Miseráveis. São Paulo: Moderna, 
2012. Nota: adaptado da obra clássica de Victor Hugo. 

C) CARRASCO, Walcyr. Os Miseráveis. [Adaptado da obra de] 
Victor Hugo. São Paulo: Moderna, 2012. 

D) HUGO, VICTOR. Os Miseráveis. São Paulo: Moderna, 2012. 
Traduzida e adaptada por Walcyr Carrasco. 

 
 

34. Há serviços que procuram determinado termo em diversos 
mecanismos de busca. Trazem resultados mais amplos do que 
a busca num único mecanismo, e não possuem banco de 
dados próprio. São denominados metamecanismos de busca 
(metabuscador ou metamotor). Em poucos segundos, 
compilam os resultados obtidos economizando tempo 
fornecendo uma visão geral do tipo de documento 
armazenado em cada ferramenta. Sobre metamecanismos 
de busca é correto afirmar que: 

 

A) São mais indicados para buscas complexas, com 2 ou mais 
termos. 

B) São mais indicados para buscar que requeiram maior 
sofisticação, refinamento e filtros. 

C) Em geral, requerem um cadastro prévio para a pesquisa em 
bases de dados privados. 

D) Retornam maior quantidade de informações, porém sem um 
correspondente aumento de qualidade. 

 
 

35. Quando disponíveis em bases de dados especializadas em 
questões clínicas, as informações clínicas são também 
chamadas de evidências. A depender do nível de assistência 
e da complexidade das condições de saúde da população e  
dos pacientes assistidos, o profissional de saúde e o paciente 
requererão diferentes tipos de bases de evidência como apoio. 
Entre as bases de evidência mais empregadas no Reino 
Unido, Estados Unidos e Canadá se encontram: 

 

A) COCHRANE, CLINICAL EVIDENCE, MEDLINE; 
B) BIREME, INFORETRIEVER, BestBETS; 
C) LITERAMED, DYNAMED, DARE; 
D) MEDLINE, DYNAMED, BIREME; 

 
 

36. Este protocolo permite a realização de consultas a dados 
publicados em RDF e OWL, e possibilita realizar recuperação 
de informações semanticamente, pois trabalha levando em 
consideração as relações que existem entre os dados e os 
axiomas presentes nas ontologias. A definição descrita se 
refere ao protocolo: 

 
A) HTTP 
B) SPARQL 
C) Z39.50 
D) OAI PMH 



 
 
 

 

  

~ 8 ~ 
 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO – TIPO 2 

37. O conceito de informação sobre saúde é abrangente e pode 
ser subdividido em: informações para uso no contexto clínico; 
informações para uso no contexto acadêmico; e, informações 
para gestão da saúde e esboço de políticas públicas.  

 

Assim, é CORRETO afirmar que: 
 

A) Essas 3 tipologias são excludentes, uma informação só será 
útil dentro do seu contexto. 

B) Os usuários da informação acadêmica são os políticos e 
gestores dos sistemas de saúde pública. 

C) Os usuários de informação clínica são pacientes, familiares de 
pacientes e profissionais de saúde, como médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros. 

D) A informação clínica encontrada no prontuário de paciente 
com doença contagiosa é acessível a todos, pois é de 
interesse público. 

 
 

38. Os auxiliares -05 são aplicáveis às tabelas principais, se o 
aspecto pessoal é secundário em relação ao assunto. Se para 
um um determinado assunto, na tabela principal não houver 
nenhuma subdivisão ou auxiliar especial para o aspecto 
pessoal, o próprio -05 pode ser utilizado para representar isso. 

 
Assim, para classificar um livro cujo principal tema seja 
“ADVOGADAS”, a classificação correta seria: 

 
A) 677.93-055.1 advogadas 
B) 677.96-055.1 advogadas 
C) 347.93-055.1 advogadas 
D) 347.96-055.2 advogadas 

 
 
 

39. A Tabela 1h - Especificação alfabética (A/Z) é usada para 
nomes próprios, acrónimos e abreviaturas pode colocar-se 
depois de um número de CDU sem necessidade de usar 
asterisco ou espaço em branco. Alguns exemplos são:  

 

I. (492UTR) - Cidade de Utrecht  
II. 334.72:621.3(430)AEG - Empresa de equipamento eléctrico 

na Alemanha – AEG 
III. 821.133.1MOL - Obra literária de Molière 
 

A classificação disposta na linha I está: 
 

A) Incorreta, pois não se deve usar parênteses na CDU exceto 
para tabelas auxiliares de forma e língua. 

B) Incorreta, pois os parênteses são utilizados apenas para o 
número da tabela principal, como aparece no exemplo da linha 
II. 

C) Correta, pois a especificação alfabética dos auxiliares comuns 
de lugar (Tabela 1e) deverá ficar entre parênteses. 

D) Correta, pois é opcional e depende do julgamento do 
classificador e da política de notação da biblioteca. 

 
 
 
 

40. De acordo com o AACR2 (Revisão 2002), em uma área onde 
for necessária a transcrição do item, deve-se transcrever uma 
incorreção ou uma palavra com grafia errada tal como aparece 
no item.  

 

Essa ação deve ser feita da forma que está corretamente 
explicitada na alternativa: 

 

A) Deve-se transcrever exatamente como está na folha de rosto 
e colocar a forma correta na área de notas. 

B) Deve-se colocar [sic] ou a abreviatura i.e. logo depois da 
palavra incorreta, seguida da correção entre colchetes. 

C) Deve-se, na verdade, colocar a forma correta da palavra na 
ficha catalográfica, entre colchetes. 

D) Deve-se transcrever como está na folha de rosto ou em outra 
fonte de informação prescrita e, em seguida, colocar a forma 
correta entre parênteses e em itálico. 

 
 

41. Ao catalogar uma obra rara datada, provavelmente, do século 
XVII, a bibliotecário percebeu que haviam 13 ilustrações 
coloridas à mão, com riqueza de tintas e detalhes. Ela então 
catalogou esta informação conforme indicado nas regras 
2.17B1 e 2.18E do AACR2. Qual alternativa apresenta a forma 
correta de catalogar ilustrações coloridas à mão? 

 

A) A bibliotecária registrou essas informações em uma nota. 
B) A bibliotecária registrou na área da descrição física da 

seguinte forma: 13 il. manuais. 
C) A bibliotecária registrou na área da descrição física da 

seguinte forma: 13 il. Color. 
D) A bibliotecária registrou essas informações da seguinte forma: 

Ilustrado manualmente. 
 

 

42. Ao catalogar uma obra, o bibliotecário percebeu que o local de 
publicação é a cidade de Lerpwl. Por curiosidade, descobriu 
que, na verdade, esta é a famosa cidade portuária de 
Liverpool, na Inglaterra. Então recorreu à regra 1.4C2 do 
AACR2 para fazer o registro correto na catalogação de tal 
informação. A alternativa que apresenta o registro correto 
dessa informação é: 

 

A) Na área da publicação: Lerpwl [Liverpool]. 
B) Na área da publicação: Liverpool. 
C) Na área da publicação: [Liverpool]. 
D) Na área da publicação: Lerpwl. 

 
 

43. São etapas do ciclo de vida das ontologias, segundo Brascher, 
respectivamente  

 

A) Conceitualização, especificação, implementação, 
manutenção, formalização 

B) Formalização, conceitualização, especificação, manutenção, 
implementação. 

C) Especificação, conceitualização, formalização, 
implementação, manutenção. 

D) Implementação, manutenção, formalização, implementação, 
conceitualização  
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44. As ontologias, inerentes aos estudos da web semântica, 
objetivam o processamento automatizado da informação. 
Gruber (1996); Noy e Guinness (2001) citam como 
componentes básicos de uma ontologia:  

 
      COLUNA I 

a Classes 
b Relações 
c Axiomas 
d Instâncias 

 
     COLUNA II 

(   ) Representam o tipo de interação entre os 
conceitos de um domínio; 

(   ) Organizadas em uma taxonomia; 
(   ) Usados para modelar sentenças sempre 

verdadeira; 
(   ) Utilizadas para representar elementos específicos, 

ou seja, os próprios dados.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a correta ordem da coluna 
II em relação aos conceitos da coluna I: 
 
A) a,d,b,c; 
B) b,a,c,d; 
C) b,c,d,a; 
D) a,c,b,d; 
 
 

45. De acordo com VITAL e CAFÉ (2011), na construção de 
taxonomias, alguns critérios devem ser observados:  

 
A) Utilidade: apresentar somente os termos necessários. 
B) Estimulação: uso de termos que induzem o usuário a continuar 

a navegação pelo sistema.  
C) Compatibilidade: contém somente estruturas de campo que se 

está ordenando e que façam parte das atividades ou funções 
da organização. 

D) Comunicabilidade: termos utilizados devem transparecer os 
conceitos carregados de acordo com a linguagem utilizada 
pelos usuários do sistema.  

 
 

46. Analise atentamente as duas afirmativas abaixo: 
 

I. Taxonomias se propõem a prioritariamente classificar, 
baseada nas características intrínsecas do conceito, 
determinado domínio.  

II. Enquanto as ontologias também o fazem necessariamente, 
apresentando a pretensão primeira de descrever um domínio 
específico, também centrada no conceito.   

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

 

A) Apenas I está correta. 
B) I e II estão corretas. 
C) Apenas II está correta. 
D) I e II estão incorretas. 
 

47. Analise atentamente a figura abaixo, que apresenta um 
esquema de relações hierárquicas. 

 
As setas representadas por I, II e III apresentam, 
respectivamente, uma relação de: 
 

A) Coordenação, Equivalência, Coordenação 
B) Subordinação, Coordenação, Equivalência 
C) Superordenação, Coordenação, Subordinação 
D) Parte geral, Equivalência, Relação partitiva 

 

 
48. Qual das alternativas abaixo apresenta um exemplo do critério 

de comunicabilidade empregado corretamente. 
 

A) Frutas, no geral, e não maçã, no específico. 
B) Maçã vermelha, no específico. 
C) Aipim (público local) e não MACAXEIRA (linguagem popular). 
D) Cloreto de sódio (utilizado para especialistas) e sal (utilizado 

para leigos). 
 

 
49. A categoria que opera com a noção de inclusão, a mesma 

noção que permite reunir unidades numa classe, denomina-
se: 
 

A) Sinonímia 
B) Hiponímia 
C) Polissemia 
D) Hierárquica 
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50. Observe e analise o descritor abaixo, extraído do Tesauro 
Brasileiro de Ciência da Informação (2014): 

 
Profissionais de informação  
 
ING:  information professionals  
ESP:  profesionales de información  
UP  especialistas em informação  

intermediários da informação  
mediadores da informação  

TE  arquitetos de informação  
arquivistas  
bibliotecários  
cientistas da informação  
consultores de informação  
editores  
programadores de computador  
tradutores  
web designers  

TR  competências profissionais  
conselhos profissionais  
gestão de recursos humanos 

 
Assinale a alternativa incorreta: 

 

A) “Editores” é um termo específico do termo geral “profissionais 
de informação”. 

B) O termo “especialistas em informação” pode ser usado para o 
termo “profissionais de informação”. 

C) Os termos “arquivistas” e “bibliotecários” são termos 
relacionados entre si. 

D) O termo “conselhos profissionais” é um termo relacionado ao 
termo “profissionais da informação”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


