
  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inscrição Sala 

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos 

retângulos abaixo. 

 

Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação 

Edital nº 83/2019 
 

Data: 08 de setembro de 2019. 
 

Duração: das 9:00 às 13:00 horas. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
COORDENADORIA DE CONCURSOS – CCV 

 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
 

Prezado(a) Candidato(a), 

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, bem como a eficiência da 
fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável 
obediência aos itens do Edital e aos que seguem: 

 

01. Deixe sobre a carteira APENAS caneta transparente e documento de identidade. 

Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira em saco entregue 
para tal fim. Os celulares devem ser desligados, antes de guardados. O candidato 

que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame. 

02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, na capa deste Caderno de 
Questões. 

03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está 
completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 
30 (trinta) minutos após o início da prova. 

04. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade 
de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha-
Resposta. 

05. A prova tem duração de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala 
de prova é de 1 (uma) hora.  

06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito.  

07. A Folha-Resposta do candidato será disponibilizada conforme subitem 12.16 do Edital. 

08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha-Resposta 
no campo destinado à assinatura e de entregar o Caderno de Questões e a Folha-
Resposta ao fiscal de sala. 

Atenção! Os dois últimos participantes só poderão deixar a sala simultaneamente e após a 
assinatura da Ata de Aplicação. 

Boa prova! 

 

Bibliotecário Documentalista 
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  Prova de Língua Portuguesa   
 10 questões 
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Um dos mitos da Grécia Antiga, que remonta a 700 a.C., conta a história de amor de Eos, a deusa do 

amanhecer, e Titono, irmão mais velho do rei de Troia. Eos se apaixonou por Titono e pediu a Zeus que 

concedesse a ele a imortalidade dos deuses. Mas se esqueceu de pedir eterna juventude. Titono viveu por 

anos a fio, definhando, esquecido pela própria Eos, que o trancou em um quarto escuro até que, 

finalmente, ele se transformou em uma cigarra. 

Alguns milênios depois, a longa busca da humanidade pela vida e juventude eternas ganha, pela 

primeira vez, contornos científicos. No Vale do Silício, pesquisadores têm tentado unir medicina e 

tecnologia para encontrar maneiras de nos fazer viver mais e mais jovens, encarando o envelhecimento 

como uma causa para as tantas doenças associadas a ele e, portanto, passível de tratamento ou mesmo cura. 

“Depois de assegurar níveis sem precedentes de prosperidade, saúde e harmonia, e considerando 

nossa história pregressa com nossos valores atuais, as próximas metas da humanidade serão 

provavelmente a imortalidade, a felicidade e a divindade”, escreveu Yuval Harari em Homo Deus: Uma 

Breve História do Amanhã, best-seller publicado no Brasil em 2016 pela Companhia das Letras. 

“Reduzimos a mortalidade por inanição, a doença e a violência; objetivaremos agora superar a velhice e 

mesmo a morte”, sentencia o professor de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. 

O primeiro laboratório biomédico dos Estados Unidos dedicado inteiramente a pesquisar o 

envelhecimento foi criado em 1999 em Novato, na Baía de São Francisco, a poucos quilômetros do Vale 

do Silício. Com a missão de acabar com as doenças relacionadas à passagem do tempo, o Instituto Buck 

acredita que é possível as pessoas aproveitarem a vida aos 95 anos tanto quanto o faziam aos 25. 

“Nesses anos de pesquisa, chegamos a duas conclusões: a primeira é de que podemos mudar o ritmo 

do envelhecimento em animais, modificando a genética e a alimentação”, diz o geneticista Gordon 

Lithgow, chefe de pesquisas no instituto. “A segunda é que o processo de envelhecimento é um gatilho 

— ou mesmo uma causa — para as doenças crônicas em idade avançada.” A grande hipótese, segundo 

Lithgow, é que a medicina talvez esteja olhando para as doenças crônicas associadas ao envelhecimento 

da forma errada — e, se conseguirmos reverter ou retardar o processo, talvez seja possível proteger o 

corpo dos danos causados por ele. 

Além do Buck, laboratórios como o Calico e o Unity Biotechnology têm como objetivos explícitos 

“resolver a morte” e “combater os efeitos do envelhecimento” e são financiados pelos bilionários Sergey 

Brin e Larry Page, fundadores do Google, Jeff Bezos, da Amazon, e Peter Thiel, do PayPal. Mas é a 

Fundação SENS, criada em 2009 pelo cientista da computação inglês Aubrey de Grey, entre outros 

nomes, que desperta as maiores polêmicas na comunidade científica. 

Na visão de Aubrey de Grey, de 56 anos, o envelhecimento deve ser tratado como um fenômeno 

simples, e nosso corpo visto como uma máquina ou uma engenhoca que pode ser consertada. “O motivo 

de termos carros que ainda rodam após cem anos é o fato de eliminarmos os estragos antes mesmo de as 

portas caírem. O mesmo vale para o corpo humano”, afirma o britânico em entrevista à GALILEU. 

Para desenvolver o modelo que chama de SENS, sigla para Strategies for Engineered Negligible 

Senescence (estratégias para engenharia de uma senescência negligenciável, em tradução livre), ele 

olhou para os principais processos que levam ao envelhecimento conhecidos hoje: perda e degeneração 

das células; acúmulo de células indesejáveis, como de gordura ou senescentes (velhas); mutações nos 

cromossomos e nas mitocôndrias; acúmulo de “lixo” dentro e fora das células, o que pode causar 

problemas em seu funcionamento; ligações cruzadas em proteínas fora da célula, que podem gerar perda 

de elasticidade no tecido em questão. 

Para De Grey, bastará tratar cada um desses itens e pronto: nossos problemas de saúde que surgem 

com a idade acabariam — quase tão simples quanto aplicar e remover um filtro do FaceApp, aplicativo 

que se tornou febre nas redes sociais nas últimas semanas, com um algoritmo que faz uma simulação 

fotográfica da aparência que poderemos ter quando mais velhos. “Não haveria limite, assim como não há 

limite para os carros funcionarem. Morreríamos somente de causas que não têm a ver com quanto tempo 

atrás nascemos. Impactos de asteroides, acidentes etc.”, diz. 

MARASCIULO, Marília. Cientistas estudam forma de “curar” o envelhecimento. Galileu. Agosto de 2019. Disponível em:  

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2019/07/cientistas-estudam-forma-de-curar-o-envelhecimento.html. Acesso em: 20 ago. 2019. 
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01. Assinale a alternativa que indica um dado sobre o 

envelhecimento que, segundo o texto, já foi 

comprovado cientificamente. 

A) As doenças crônicas associadas ao 

envelhecimento são curáveis. 

B) O corpo humano tem plena capacidade para 

ser eterno, como no mito. 

C) O envelhecimento é provocado principalmente 

por células de gordura. 

D) O ritmo do envelhecimento em animais é 

passível de alteração. 

E) A retirada do “lixo” nas células acaba com o 

envelhecimento. 
 

02. Sobre a visão mítica e a científica da relação entre 

os fatores mortalidade/doenças e envelhecimento, 

é correto afirmar que: 

A) na visão mítica, os fatores são interdependentes.  

B) nas duas visões, os fatores são independentes 

entre si. 

C) na visão de Lithgow, o segundo provoca o 

primeiro.  

D) na visão mítica, o primeiro fator impede o 

segundo. 

E) na visão científica em geral, o primeiro causa 

o segundo.  
 

03. Segundo Yuval Harari, superar a velhice é uma: 

A) necessidade diante do aumento de doenças 

crônicas. 

B) hipótese a ser testada via genética e alimentação. 

C) probabilidade devido ao avanço da tecnologia. 

D) meta natural a ser buscada pela humanidade. 

E) possibilidade viável por meio da prevenção. 
 

04. Assinale a alternativa em que a forma grifada se 

classifica como conjunção. 

A) “e pediu a Zeus que concedesse a ele a 

imortalidade dos deuses” (linhas 02-03). 

B) “Para desenvolver o modelo que chama de 

SENS” (linha 36). 

C) “ele olhou para os principais processos que 

levam ao envelhecimento” (linhas 37-38). 

D) “nossos problemas de saúde que surgem com 

a idade acabariam” (linhas 43-44). 

E) “um filtro do FaceApp, aplicativo que se 

tornou febre nas redes sociais” (linhas 44-45). 
 

05. Assinale a alternativa que identifica corretamente 

a que se refere a forma grifada em:  “ele olhou 

para os principais processos” (linha 37-38). 
 

A) “Yuval Harari” (linha 12). 

B) “professor de História” (linha 15). 

C) “Gordon Lithgow” (linhas 21-22). 

D) “Sergey Brin” (linhas 28-29). 

E) “Aubrey de Grey” (linha 30). 

 

06. Assinale a alternativa que indica corretamente a 

função sintática do termo grifado em: “as próximas 

metas da humanidade serão provavelmente a 

imortalidade, a felicidade e a divindade” (linhas 11-12). 

A) Aposto. 

B) Predicativo. 

C) Objeto direto. 

D) Adjunto adnominal. 

E) Complemento nominal. 

 
07. Assinale a alternativa em que a vírgula está empregada 

pelo mesmo motivo que a do trecho: “Nesses anos de 

pesquisa, chegamos a duas conclusões...” (linha 20). 
 

A) “Um dos mitos da Grécia Antiga, que remonta a 

700 a.C...” (linha 01). 

B) “Alguns milênios depois, a longa busca da 

humanidade pela vida e juventude eternas...” (linha 

06). 

C) “A grande hipótese, segundo Lithgow...” (linhas 

23-24). 

D) “‘O mesmo vale para o corpo humano’, afirma o 

britânico...” (linha 35). 

E) “Não haveria limite, assim como não há limite para 

os carros...” (linhas 46-47). 

 
08. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de 

crase está empregado corretamente como em “Com a 

missão de acabar com as doenças relacionadas à 

passagem do tempo” (linha 18). 

A) É difícil encarar o envelhecimento face à face. 

B) Há muitos problemas associados à essa questão. 

C) Os cientistas fizeram referência à mortalidade. 

D) A ciência atribuiu à células a maioria dos problemas. 

E) Às vezes, a doença não se associa à nenhuma causa 

clara. 

 
09. Assinale a alternativa que analisa corretamente o 

período “Eos se apaixonou por Titono e pediu a Zeus 

que concedesse a ele a imortalidade dos deuses” 

(linhas 02-03). 

A) Há dois objetos diretos. 

B) “Titono” é agente da passiva. 

C) Há três orações subordinadas. 

D) A última oração é adjetiva restritiva. 

E) “Zeus” é objeto direto preposicionado. 

 
10. Assinale a alternativa em que a letra em destaque 

representa o mesmo fonema que a letra destacada em 

“Geneticista”. 

A) lonGa. 

B) aGora. 

C) preGressa. 

D) asseGurar. 

E) obJetivaremos. 
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 Prova de Conhecimentos Específicos     
 40 questões 

 

 
11. Assinale a alternativa correta quanto às diferenças 

básicas entre bibliotecas digitais e não digitais.  

A) A necessidade de um bibliotecário, de estudos 

de usuários e avaliação. 

B) A CDD, a indexação, os FRAD, o tipo de 

usuário e descrição no RDA. 

C) A seleção de materiais, a catalogação de 

mapas, o uso do AACR e a CDU. 

D) O tamanho do acervo, a competência do 

bibliotecário, o tipo de documento e a Lei 8.112. 

E) A organização da informação, o acesso à 

informação, o aspecto econômico e as ações 

cooperativas. 

 

12. Assinale a alternativa que completa corretamente 

a sentença seguinte. A história e a evolução das 

bibliotecas pode ser dividida em três momentos 

bem característicos, sendo eles:  

A) Biblioteca tradicional, biblioteca média, 

biblioteca virtual e a Internet. 

B) Biblioteca primitiva, biblioteca evolutiva, 

biblioteca híbrida e biblioteca virtual. 

C) Biblioteca arcaica, biblioteca moderna, 

biblioteca pós-moderna e biblioteca futurista. 

D) Biblioteca obsoleta, biblioteca tradicional, 

biblioteca contemporânea e biblioteca plena. 

E) Biblioteca tradicional moderna, biblioteca 

automatizada, biblioteca eletrônica e 

biblioteca digital ou virtual. 

 

13. Jean Meyriat, em seu artigo sobre “Documento, 

documentação, e documentologia” argumenta que 

“documento não surge como tal, a priori, mas 

como o produto de uma vontade, aquela de 

informar ou se informar – a segunda ao menos 

sendo sempre necessária”. Nesse sentido, assinale 

a alternativa correta. 

A) Extrato, Anais e hológrafos, são documentos 

classificados como sendo do tipo 

cartográficos. 

B) Heterógrafos são documentos que procedem 

intelectualmente do autor, sem ter sido escrito 

por ele. 

C) Apócrifos referem-se a uma cópia, reprodução 

ou transcrições de um documento 

originalmente digital. 

D) Uma coletânea é uma publicação que 

apresenta de forma resumida, os princípios de 

uma ciência ou arte. 

E) A característica principal de um documento 

icônico é a representação das palavras-chave 

em alto-relevo. 

14. Invenção surgida no século XV, e descrita como tendo 

literalmente marcado uma época, além de ser 

considerada como o símbolo de uma nova era, 

associada com frequência à pólvora, à bússola e ao 

progresso do conhecimento. Tal afirmativa relaciona-se 

à: 

A) CDU. 

B) Imprensa. 

C) Indexação. 

D) Fotografia. 

E) World wide web. 

 

15. Embora a origem pragmática da Biblioteconomia esteja 

relacionada às primeiras atividades culturais humanas 

(as ações de interpretar o mundo e de produzir 

registros materiais dessas interpretações em qualquer 

tipo de suporte físico), considera-se que o salto teórico 

desta disciplina ou campo de conhecimento se 

concretizou: 

A) Com o grupo de pesquisadores reunidos na 

Graduate Library School da Universidade de 

Chicago, em 1928, quando foi criado o primeiro 

programa de doutorado em Biblioteconomia. 

B) A partir da criação da American Library Association 

(ALA), em 1876, em uma ação conjunta com a the 

Centennial Exposition in Philadelphia. 

C) Graças a invenção do matemático inglês, 

Alan Mathison Turing e a Teoria Hipodérmica da 

Informação de Harold Lasswell. 

D) Por meio dos Modelos de Recuperação de 

Informação pautados nas Teorias dos conjuntos, 

Fuzzy, Booleano estendido e Modelos Clássicos. 

E) Em consequência da abordagem sistêmica das 

teorias de Ludwig Von Bertalanffy e a Taxonomia 

de Bloom. 

 

16. Assinale a alternativa que traz uma declaração correta 

contida na Declaração dos Princípios Internacionais de 

Catalogação. 

A) As regras num código de catalogação devem ser 

defensáveis e não arbitrárias. 

B) O primeiro princípio é servir à conveniência dos 

bibliotecários (idealizadores) do catálogo. 

C) Na descrição bibliográfica, de uma maneira geral, 

deve-se criar uma descrição separada para cada 

item. 

D) Os “Princípios de Berlim” – foram aprovados pela 

Conferência Internacional sobre Princípios de 

Catalogação em 1961. 

E) Foi construída sobre as grandes tradições 

catalográficas do Brasil, bem como sobre o modelo 

conceitual estabelecido pela ONU. 
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17. Assinale a alternativa que completa corretamente 

a frase: Para Ranganathan, um catálogo de 

biblioteca deveria ser projetado para: 

A) Calcular o valor monetário do acervo. 

B) Revelar a cada documento o seu leitor. 

C) Revelar a cada bibliotecário o que falta no 

acervo. 

D) Revelar ao gestor da biblioteca os itens 

desbastados. 

E) Revelar ao gestor da instituição os lucros da 

biblioteca. 

 
18. Relacione a COLUNA II de acordo com a 

COLUNA I considerando o que tange a AACR2. 
 

COLUNA I 

1. DGM (Designação Geral do Material) 

2. DEM (Detalhes Específicos do Material) 
 

COLUNA II 

(     ) Deve ser registrado logo após o 

título principal. 

(     ) Consiste em uma das áreas de 

descrição. 

(     ) Emprega-se na descrição de materiais 

cartográficos, música, recursos 

eletrônicos, publicações seriadas e 

microformas. 

(     ) Seu acréscimo é opcional. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA. 

A) 1 2 1 2 

B) 2 2 1 2 

C) 1 2 2 1 

D) 2 1 2 1 

E) 1 1 2 1 

 
19. Assinale a alternativa correta. “Nos anos 60, 

Vickery apresentou quatro significados para o 

termo tesauro na literatura da ciência da 

informação, sendo que o significado mais comum 

é…”  

A) o de uma lista de termos e conceitos 

traduzidos para o inglês. 

B) o de uma lista de palavras proibidas, 

desautorizadas para uso no acervo. 

C) o de um banco de palavras escritas 

incorretamente seguidas da forma corrigida. 

D) o de uma lista de sinônimos, onde cada 

palavra é seguida de palavras antônimas. 

E) o de uma lista alfabética de palavras, onde 

cada palavra é seguida de outras relacionadas 

a ela. 

 

20. O modelo dos requisitos funcionais pretende servir de 

referência conceitual estruturado no conceito de 

entidade-relacionamento. Além dos já existentes, 

novos modelos estão sendo desenvolvidos na medida 

em que o universo bibliográfico se expande 

digitalmente. Assim, um quarto requisito está 

oficializado como novo integrante da família FR dos 

modelos conceituais. Denomina-se:  

A) Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos – 

Modelo de Descrição Arquivístico. 

B) Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos – 

Modelo de Referência Bibliotecária. 

C) Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade – 

Modelo de Referência de Pontos de Acesso. 

D) Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade e 

de Assunto – Modelo de Descrição para MARC21. 

E) Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade 

de Assunto – Modelo de Referência de Catálogo de 

Assunto. 

 
21. Marque a alternativa CORRETA. Originária da 

filosofia enquanto um ramo da metafísica, a ontologia 

ganha outros contornos, a partir dos anos noventa, 

quando passa a ser utilizada na Inteligência Artificial 

e na Ciência da Informação dentre outros campos, 

como modelo de representação da informação e do 

conhecimento.  

A) As ontologias apresentam relações associativas 

entre pares de conceitos semânticos. 

B) A ontologia é constituída pelos índices auxiliares 

primários, secundários e onomásticos. 

C) Na ontologia, as classes representam conceitos 

organizados em uma hierarquia taxonômica. 

D) No domínio das ontologias são apresentadas as 

relações alfabéticas dos índices permutados. 

E) As ontologias se estrutura por meio da tipologia de 

descritores por sua cobertura analógica.  

 
22. Sobre o desenvolvimento de coleções em bibliotecas 

universitárias e sua relação com o SINAES, é correto 

afirmar: 

A) As bibliotecas universitárias não são avaliadas pelo 

SINAES.  

B) O SINAES foi instituído através da Lei nº 10.861, 

de 14/04/2004. 

C) O item referente à avaliação das bibliotecas aparece 

na dimensão 5.1 – Infraestrutura informacional. 

D) Os indicadores para as bibliotecas exigem que, nos 

cursos que possuem acervo virtual, haja pelo 

menos 10 títulos por unidade curricular. 

E) Na avaliação dos cursos de graduação, as 

bibliotecas são avaliadas quanto à Bibliografia 

básica, serviços e catálogos. 
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23. Assinale a alternativa que completa corretamente 

a frase: Uma linguagem documentária deve 

integrar três elementos básicos assim descritos 

brevemente: 

A) Um léxico, uma rede paradigmática e uma 

rede sintagmática. 

B) Um site, um código de catalogação e uma 

bibliografia. 

C) Um texto, uma lista de obras e um banco de 

dados. 

D) Um catálogo, um dicionário e um diretório. 

E) Um incunábulo, um papiro e um tesauro. 

 

24. Considere o trecho abaixo e assinale a alternativa 

que preenche corretamente a lacuna: 

“O periódico representa um material importante 

para a comunidade acadêmica; deve-se adotar um 

compromisso com ___________. Vergueiro 

(1997) adverte que esse compromisso é por 

tempo indeterminado, e também compromete um 

percentual considerável do orçamento da 

biblioteca, sendo essencial avaliar 

permanentemente os custos”. 

A) Transcrição manuscrita. 

B) Reprodução em fotocópia. 

C) A sua leitura, após catalogá-lo. 

D) Com o seu processamento, após desbastá-lo. 

E) A sua continuidade no acervo, após assiná-lo. 

 

25. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa 

correta. 

“Do ponto de vista teórico, dois grandes 

momentos são fundamentais e se complementam 

para explicar a importância do processo de 

desenvolvimento de coleções para a organização 

do conhecimento.” Esses dois momentos são: 

A) A criação da CDU e a invenção da imprensa. 

B) A invenção da bússola e a extração do papiro. 

C) O uso de bancos de dados e avaliação da 

ergonomia. 

D) Os estudos de usuários e a automação de 

bibliotecas. 

E) O fenômeno da explosão bibliográfica e o 

advento da internet. 

 

26. Uma política de desenvolvimento de coleções 

deve:  

A) considerar a idade dos livros como critério de 

irrelevância para o desbaste. 

B) considerar os objetivos institucionais e as 

necessidades de sua comunidade. 

C) ser vista como um aspecto secundário na 

gestão dos recursos informacionais. 

D) ponderar mais a experiência do bibliotecário 

na seleção do material bibliográfico. 

E) considerar o estudo das necessidades 

informacionais da comunidade como atividade 

secundária. 

27. Julgue os itens a seguir e depois escolha a opção 

correta. Em desenvolvimento de coleções, as 

atribuições básicas do trabalho de aquisição de 

materiais para a biblioteca, ou seja, a tarefa de tornar 

realidade as decisões de seleção, vão se constituir nas 

seguintes: 

I. Indicação de alternativas para obtenção de recursos. 

II. Estabelecimento de diretrizes para avaliação das 

coleções. 

III. Obtenção de informações sobre os materiais desejados 

pela biblioteca. 

IV. Manutenção e controle dos arquivos necessários.  

V. Administração dos recursos disponíveis para aquisição. 

Estão corretos os itens: 

A) I, II, IV 

B) I, III, V 

C) II, III, IV 

D) II, IV, V 

E) III, IV, V 

 
28. Quando falamos do serviço que facilita o acesso à 

informação, que especialmente ajuda o utilizador a 

localizar a informação procurada e que 

tradicionalmente é definido como aquele que 

relaciona o utilizador que tem uma necessidade de 

informação com os recursos ou fontes que vão 

satisfazer as suas necessidades, estamos nos referindo: 

A) a uma microficha. 

B) ao índice onomástico. 

C) ao gestor da biblioteca. 

D) ao serviço de referência. 

E) à encadernação de obras raras. 

  
29. Serviço de referência high touch e serviço de referência 

high tech significam, respectivamente: 

A) Serviço de referência parcial e serviço de 

referência completo. 

B) Serviço de referência simples e serviço de 

referência complexo. 

C) Serviço de referência coletivo e serviço de 

referência particular. 

D) Serviço de referência personalizado e serviço de 

referência eletrônica. 

E) Serviço de referência especializado e serviço de 

referência generalista. 

 
30. Assinale a alternativa correta para completar a 

seguinte sentença: O processo de avaliação de um 

software para a automação de biblioteca deve ser 

encarado como um processo: 

A) técnico, administrativo e político. 

B) abrangente e facultativo. 

C) cansativo e dispensável. 

D) subjetivo e emocional. 

E) íntimo e pessoal. 
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31. O serviço de referência em bibliotecas consiste na 

realização de atividades de mediação e 

orientação bibliográfica além da capacitação dos 

usuários para realização de pesquisas. No 

entanto, o papel do bibliotecário que realiza esse 

serviço vai muito além de apenas mediar ou 

orientar seu usuário. Nessa perspectiva, sobre o 

papel do bibliotecário de referência, analise as 

afirmativas abaixo: 

I. Tem o papel de identificar novas perspectivas 

para sua atuação, com ênfase não mais nos 

próprios serviços, mas no usuário e na 

maneira como ele age ao usar os serviços. 

II. O bibliotecário de referência tem um papel de 

mediador pedagógico e agente educacional de 

transformação. 

III. Esse profissional tem a capacidade de 

disseminar práticas transformadoras na 

comunidade, por meio da discussão da 

realidade política, social, ambiental e 

popularização da ciência. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas I e III estão corretas. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
32. Na perspectiva de Campello (2003), o documento 

que concretiza a assimilação do conceito de 

Competência em informação (CoInfo) pela classe 

biblioteconômica é o Information Power. Esse 

documento expressa um conjunto de 

recomendações para o desenvolvimento da 

CoInfo, nas quais as habilidades estão agrupadas 

em três grupos: 

A) Competência para lidar com informação, 

aprendizagem autodidata e responsabilidade 

organizacional. 

B) Informação para aprendizagem independente, 

competência para lidar com tecnologia e 

inteligência emocional. 

C) Competência para lidar com o conhecimento 

tácito, informação para responsabilidade fiscal 

e aprendizagem socio-educacional. 

D) Competência para lidar com informação, 

informação para aprendizagem independente e 

informação para responsabilidade social. 

E) Informação para responsabilidade social, 

características de liderança e competências 

para lidar com organização da informação. 

 

 

 

 

 

33. “É um protocolo de comunicação entre computadores 

desenhado para permitir pesquisa e recuperação de 

informação - documentos com textos completos, 

dados bibliográficos, imagens, multimeios - em redes 

de computadores distribuídos. Baseado em arquitetura 

cliente/servidor e operando sobre a rede Internet, o 

protocolo permite um número crescente de 

aplicações.”  

Esse conceito se refere: 

A) À CDD 

B) Ao HTML 

C) A um OPAC 

D) Ao MARC21 

E) Ao protocolo Z39.50 

 

34. O objetivo dos Sistemas de Informação é: 

A) apresentar os fluxos de informações e estabelecer 

vinculações com o processo decisório na 

organização. 

B) garantir que o público-alvo tenha uma ideia precisa 

sobre aquilo que pode esperar dos serviços de 

informação. 

C) compor um conjunto de regras de decisão para 

orientar o comportamento de uma organização 

informacional. 

D) zelar pela estrutura da organização, bem como seu 

porte, diversidade e interoperabilidade entre os 

serviços. 

E) evidenciar a importância de conhecer as 

necessidades informacionais de seus vários 

sistemas, para que sejam melhor desenvolvidos. 

 

35. A definição “Consistem em um conjunto de 

computadores conectados por recursos da telemática, 

para o transporte de dados e mensagens entre dois 

pontos distantes interligados. Os serviços mais 

utilizados nestas redes são: correio eletrônico, 

transferência de arquivo/software, chat, listas de 

discussões e WWW” diz respeito às Redes de: 

A) Comunicação de Dados. 

B) Processamento da Informação. 

C) Compatibilização da Informação. 

D) Informação Especializada a Usuários. 

E) Serviços e de Apoio a Sistemas de Informação. 

 

36. Sobre computação em nuvem, é correto afirmar: 

A) Não abrange recursos de computação e armazenamento. 

B) Pretende ser global e prover serviços para pessoas 

e empresas. 

C) Seu objetivo é proporcionar serviços de 

Biblioteconomia e Arquivologia. 

D) Requer que o usuário mantenha backup em disco 

de tudo o que armazenar. 

E) Usuários movem seus dados e aplicações e os 

acessam em um único dispositivo. 
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37. No Brasil, uma ferramenta eletrônica utilizada 

para editoração de revistas é:  

A) RDA 

B) SophiA 

C) Pergamum 

D) SEER/OJS 

E) Alexandria Online 

 
38. Desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de 

Informação Científica e Tecnológica (IBICT), o 

projeto da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD) usa padrões e diretrizes 

fundamentais para que se garanta a 

interoperabilidade entre os sistemas de 

informação. Desde a sua concepção, a BDTD 

utiliza o Padrão Brasileiro de Metadados para 

Descrição de Teses e Dissertações. O padrão 

brasileiro foi desenvolvido também analisando 

outros padrões internacionais para a descrição 

dessa tipologia documental, como o: 

A) Machine Readable Cataloging 

B) Open Archival Information System 

C) Metadata Object Description Schema 

D) Metadata Encoding Transmission Protocol 

E) Electronic Thesis and Dissertations Metadata 

Standard 

 
39. De acordo com Leite (2009, p. 21) “um 

Repositório Institucional (RI) de acesso aberto 

constitui um serviço de informação científica - 

em ambiente digital e interoperável — dedicado 

ao gerenciamento da produção intelectual de uma 

instituição”. Sobre Repositórios é INCORRETO 

afirmar: 

A) RIs são coleções que capturam e preservam a 

produção intelectual de uma ou mais 

universidades ou comunidades. 

B) Os RIs podem ser temáticos – focados em 

determinado domínio do conhecimento – e 

institucionais – focados na produção de uma 

instituição específica. 

C) Nos RIs, os documentos possuem as mesmas 

configurações, pois, são digitalizados e 

denominados de objetos digitais, compostos 

apenas pelo conteúdo de informação. 

D) Os RIs contemplam a reunião, armazenamento, 

organização, preservação, recuperação e, a 

ampla disseminação da informação científica 

produzida na instituição. 

E) Os RIs caracterizam-se por serem orientados 

para a informação produzida no ambiente das 

instituições, sendo desenvolvidos, implementados 

e mantidos por elas. 

 

 

40. O seguinte conceito se refere a que tipo de administração? 

“Esta forma de administração, que valoriza a relação 

intersubjetiva entre todos os indivíduos e de forma 

igualitária, prioriza a tomada de decisão coletiva e 

consensual, sem qualquer tipo de coação, possibilitando 

a aprendizagem, a melhoria de processos e a inovação” 

A) Gestão coletiva. 

B) Gestão de pessoas. 

C) Administração colegiada. 

D) Administração discursiva. 

E) Administração heteronormativa. 
 

41. Com base na NBR 6023/2018, assinale a alternativa 

que apresenta uma afirmação verdadeira. 

A) As referências devem ser elaboradas em espaço 

simples, justificadas e separadas entre si por uma 

linha em branco de espaço simples. 

B) Nas referências de trabalhos acadêmicos, após os 

elementos essenciais, não se recomenda o 

acréscimo de elementos complementares. 

C) Os elementos essenciais devem refletir os dados do 

documento referenciado. Informações acrescidas 

devem seguir o idioma do texto em elaboração e 

não do documento referenciado. 

D) Para documentos online, além dos elementos 

essenciais e complementares, deve-se registrar o 

endereço eletrônico, precedido da expressão 

Acessado em: 

E) Os elementos essenciais para livro e/ou folheto 

são: autor, título, subtítulo (se houver), organizador 

(se houver), local, editora e dimensão da publicação. 
 

42. Sobre planejamento estratégico, analise as afirmativas 

abaixo e assinale com V as verdadeiras e com F as 

falsas. 

(    ) O planejamento estratégico, cujo objetivo 

consiste em aperfeiçoar determinadas áreas 

de resultado, é de responsabilidade de todos 

os níveis decisórios da instituição. 

(    ) O planejamento estratégico aplicado ao 

ambiente das bibliotecas universitárias é 

considerado uma ferramenta para a 

resolução de problemas. 

(    ) O planejamento estratégico deve possibilitar 

ao gestor avaliar com clareza as implicações 

futuras de decisões presentes, em função dos 

objetivos empresariais. 

(    ) Para que se dê início ao processo de 

planejamento estratégico da biblioteca 

universitária é providência fundamental 

definir a missão e os objetivos dessa unidade. 

As afirmativas são, respectivamente: 

A) (F) (V) (F) (V) 

B) (F) (F) (V) (V) 

C) (V) (F) (V) (F)  

D) (V) (V) (F) (V)  

E) (V) (F) (F) (V)  
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43. Considerando o trecho abaixo sobre marketing de 

produtos e serviços de informação, assinale a 

alternativa que completa corretamente a sentença:  

Com as mudanças tecnológicas, sociais, 

financeiras e outras do meio ambiente que cerca a 

unidade da informação, é necessário lembrar que 

os produtos e serviços têm um ciclo de vida e que 

deverão, depois de certo período:  

A) ser extintos, a partir da decisão do bibliotecário. 

B) ser migrados para outras unidades de informação. 

C) ser reformulados, a partir de dados fornecidos 

pelos usuários. 

D) ser descontinuados depois de registrados em 

artigos científicos. 

E) ser transformados, a partir de dados 

financeiros dos público-alvo. 

 
44. Segundo a NBR 14724, da ABNT, que trata da 

apresentação de trabalhos acadêmicos, aponta 

que fazem parte dos elementos sem título e sem 

indicativo numérico: 

A) Apêndice, anexo e índice. 

B) Resumos, sumário, referências. 

C) Folha de aprovação, dedicatória e epígrafe. 

D) Errata, agradecimentos e lista de ilustrações. 

E) Lista de ilustrações, lista de siglas e lista de 

símbolos. 

 
45. Qual lei dispõe sobre a universalização das 

bibliotecas nas instituições de ensino do País 

(bibliotecas escolares com bibliotecários)? 

A) Lei N° 4.084, de 30 de junho de 1962. 

B) Lei N° 9.674, de 26 de junho de 1998. 

C) Lei N° 10.753, de 30 de outubro de 2003. 

D) Lei N° 12.244, de 24 de maio de 2010. 

E) Lei N° 12.514, de 28 de outubro de 2011. 

 
46. Os fatores facilitadores que compõem o modelo 

genérico de gestão do conhecimento são: 

A) medição e avaliação, liderança, seleção e 

validação e disseminação. 

B) tecnologia da informação, redes, 

compartilhamento e ambiente externo. 

C) liderança, cultura organizacional, medição e 

avaliação e tecnologia da informação. 

D) competência essencial, compartilhamento, 

difusão e organização e armazenagem. 

E) cultura organizacional, tecnologia da 

informação, ambiente externo e liderança. 

47. Sobre o disposto no Código de Ética e Deontologia do 

Bibliotecário brasileiro, aprovado em Resolução nº 

207/2018 do Conselho Federal de Biblioteconomia, é 

correto afirmar: 

A) a profissão de Bibliotecário tem natureza político-

educacional. 

B) as infrações éticas e disciplinares prescrevem em 6 

(anos) anos. 

C) é um dever do bibliotecário colaborar com os 

cursos de formação profissional. 

D) a informação é conhecimento estruturado sob as 

formas escrita e verbal. 

E) o bibliotecário repudia todas as formas de censura 

e ingerência cultural. 

 
48. O indexador, durante a realização da indexação, sofre 

a influência não só dos elementos que compõem a 

política de indexação como também de todo o 

contexto onde ele está inserido.  

Esse contexto engloba aspectos: 

A) físicos, aspectos psicológicos e aspectos 

sociocognitivos. 

B) sociocognitivos, aspectos econômicos e aspectos 

ambientais. 

C) ambientais, aspectos sociológicos e aspectos 

psicológicos. 

D) psicológicos, aspectos econômicos e aspectos 

lógicos. 

E) físicos, aspectos lógicos e aspectos sociológicos. 
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49. Assinale a alternativa que apresenta a referência correta. 
 

A) 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_minhasqueridas.aspx. Acesso em: 4 set. 2010. 

B) LISPECTOR, Clarice. [Carta enviada para suas irmãs]. Destinatário: Elisa e Tânia Lispector. 

Lisboa, 4 ago. 1944. 1 carta. Acessado em: 

http://www.claricelispector.com.br/manuscrito_minhasqueridas.aspx. Acesso em: 4 set. 2010. 

C) 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_minhasqueridas.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_minhasqueridas.aspx. Acesso em: 4 set. 2010. 

E) 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_minhasqueridas.aspx. Acesso em: 4 set. 2010. 

 

 

50. Assinale a alternativa correta quanto à existência de correspondência entre o formato Dublin Core e o padrão 

Marc 21. 

A) 
 

Título - Dublin Core Título - Marc 21 

Modificador: Principal 345 – Indicação de título  

 

B) 
 

Assunto - Dublin Core Assunto - Marc 21 

Modificador: Palavra-chave 250 – Assunto tópico 

 

C) 
 

Publicador - Dublin Core Publicador - Marc 21 

Modificador: Nome Pessoal e/ou Nome 

Corporativo 

280 \b – Nome do Publicador 

 

D) 
 

Publicador - Dublin Core Publicador - Marc 21 

Modificador: Endereço Pessoal e Corporativo 280 \a – Lugar de Publicação 

 

E) 
 

Data de publicação - Dublin Core Data de publicação - Marc 21 

Data de criação 260 \c – Data de publicação  

 

 


