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ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
 
 

CADERNO DE PROVA – BIBLIOTECÁRIO 
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

 Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e número de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

 Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

 Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (espaço final desta folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

 Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

 Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

 Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

 Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios grava-
dores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

 Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 

 Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo estabe-
lecido. 

 Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contado a partir do 
efetivo início. 

 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 

 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma esta-
belecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Área para rascunho e anotações:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
____________________________________________ 
Texto para a questão 1:  
 
O mistério das coisas 
 
O mistério das coisas, onde está ele? 
Onde está ele que não aparece 
Pelo menos a mostrar-nos que é mistério? 
Que sabe o rio e que sabe a árvore 
E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? 
Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens 
pensam delas, 
Rio como um regato que soa fresco numa pedra. 
  
Porque o único sentido oculto das coisas 
É elas não terem sentido oculto nenhum, 
É mais estranho do que todas as estranhezas 
E do que os sonhos de todos os poetas 
E os pensamentos de todos os filósofos, 
Que as coisas sejam realmente o que parecem ser 
E não haja nada que compreender. 
  
Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos: — 
As coisas não têm significação: têm existência. 
As coisas são o único sentido oculto das coisas. 
 
(Fernando Pessoa. O guardador de rebanhos. In: Poemas de 
Alberto Caeiro) 
____________________________________________ 

1. Sobre o texto de Fernando Pessoa: 

 

I. Nas três estrofes, a função da linguagem predomi-
nante é a referencial. 
II. Na primeira estrofe, registra-se a presença da figura 
Prosopopeia no verso “Que sabe o rio e que sabe a ár-
vore”.  
III. Na segunda estrofe, as expressões “todas as estra-
nhezas”, “todos os poetas” e “todos os filósofos” mar-
cam o destaque da figura Hipérbole. 
IV. Na terceira estrofe, a repetição da palavra “coisa” 
configura um empobrecimento da linguagem, ocasio-
nando um pleonasmo vicioso. 
 

Analisadas as assertivas acima, pode-se afirmar que: 
 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas III e IV estão corretas. 
D) Apenas III está correta. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

2. Analise atentamente a grafia das palavras seguin-

tes:  
 

I. Contracheque / malpassado / subemprego / hipera-
cidez. 
II. Superpopulação / autoescola / extraforte / antes-
sala.  
III. Paraquedas / autoestima / semiárido / malgover-
nado. 
IV. Autorretrato / antissocial / autopeça / ultramo-
derno. 
 

Seguem as regras do acordo ortográfico vigente as pa-
lavras apresentadas em: 
 
A) Apenas III e IV. 
B) Apenas II e III. 
C) I, II, III e IV. 
D) Apenas II. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

3. Sobre a sintaxe de regência, analise o emprego 

do verbo “preferir”: 
 

I. Para o cardápio do jantar, prefiro salada a pizza. 
II. Para o cardápio do jantar, prefiro salada à pizza. 
III. Para o cardápio do jantar, prefiro a salada à pizza. 
IV. Para o cardápio do jantar, prefiro mais a salada 
que a pizza.  
 

De acordo com a norma culta, pode-se afirmar: 
 

A) Apenas II e III estão corretas. 
B) Apenas I e III estão corretas. 
C) Apenas III está correta. 
D) Apenas IV está incorreta. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

4. Analise os seguintes casos de concordância ver-

bal: 
 

I. Com a presença do pronome apassivador “se”:   
Exemplo: Não se confirmou os casos de meningite na 
região. 
 

II. Com a partícula “se”, na indeterminação do sujeito:   
Exemplo: No shopping, precisa-se de manobristas com 
experiência. 
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III. Com a indicação de porcentagem: 
Exemplo: Apenas 5% dos alunos não participaram da 
festa da turma. 
 

IV. Com o pronome de tratamento:  
Exemplo: Vossa Majestade sabeis da visita da rainha 
ao Brasil? 
 

Com base nas regras da Língua Portuguesa, pode-se 
afirmar como correto o exemplo de concordância ver-
bal apresentado: 
 

A) Apenas nas assertivas III e IV. 
B) Apenas nas assertivas I, III e IV. 
C) Apenas nas assertivas II e III. 
D) Apenas na assertiva II. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

5. Confira os adjetivos eruditos e suas respectivas 

bases de significação: 
 

I. Asinino (de asno) / porcino (de porco) / mnemônico 
(de memória). 
II. Filatélico (de selos) / onírico (de sonhos) / senil (de 
velhice). 
III. Entérico (de intestino) / passional (de paixão) / ful-
gural (de raio). 
IV. Volitivo (de vontade) / cunicular (de coelho) / lepo-
rino (de lebre). 
 

Sobre a relação de palavras acima, está correto o que 
se apresenta: 
 

A) Nas assertivas I, II, III e IV. 
B) Apenas nas assertivas II, III e IV. 
C) Apenas nas assertivas I e II. 
D) Apenas na assertiva II. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
____________________________________________ 

6. No departamento de recursos humanos do Con-

selho Regional de Contabilidade trabalham quatro ho-
mens e quatro mulheres. Entre esses oito funcionários 
há o Carlos e a Bianca, que são casados. Uma comis-
são com três desses funcionários participará de uma 
reunião com a presidência do conselho, sendo que 
nessa comissão deverá ter, pelo menos, uma mulher. 
Sabendo que obrigatoriamente Carlos ou Bianca de-
verá estar na comissão, mas nunca os dois, o número 
total de maneiras distintas de organizar esse grupo, é: 
 

A) 24. 
B) 35. 
C) 120. 
D) 27. 
E) 15. 
____________________________________________ 

7. Considere a soma dos n termos da sequência ló-

gica dada por 1 + 5 + 9 + 13 + ... + x = 1653. Nessas 
condições, o valor numérico de x será: 
 

A) 125. 
B) 109. 
C) 117. 
D) 121. 
E) 113. 
____________________________________________ 

8. Murilo adora animais de estimação e possui dois 

gatos e dois cachorros. Na sexta-feira é dia de levar 
todos seus animais de estimação para o banho e tosa 
no pet-shop. Sabe-se que próximo à casa de Murilo há 
3 pet-shops para receber os animais, e que nenhum 
dos gatos poderá ficar no mesmo pet-shop que fica-
rão os cachorros, e vice-versa. Considerando que não 
há necessidade de se utilizar todos os pet-shops da ci-
dade, o número total de formas distintas de se fazer a 
distribuição de todos os quatro animais, é: 
 

A) 24. 
B) 12. 
C) 16. 
D) 18. 
E) 32. 
____________________________________________ 
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9. Fernando gosta muito de estudar lógica e pensou 

em alguns números os quais chamou de a, b, c e d. En-
tão, ele fez algumas afirmações, conforme abaixo: 
 

- Sabe-se que b  10. 
- Se d = 6, então b = 10. 

- Se a  4, então d = 6. 

- Sabe-se que c = 8 ou a  4 ou b = 10. 
 

Nessas condições, é correto concluir que: 
 

A) a + c = 12. 

B) a  4. 
C) a + d = 10. 
D) d = 6. 
E) c + d = 14. 
____________________________________________ 

10. Com relação ao estudo de lógica, a afirmação 

“se não me preparei para o concurso, então não ga-
barito a prova” é logicamente equivalente a: 
 
A) Gabarito a prova ou me preparei para o concurso. 
B) Se me preparei para o concurso, então gabarito a 
prova. 
C) Gabarito a prova e me preparei para o concurso. 
D) Gabarito a prova se, e somente se, me preparei 
para o concurso. 
E) Se gabarito a prova, então me preparei para o con-
curso. 
____________________________________________ 

LEGISLAÇÃO 
____________________________________________ 

11. São atribuições do Conselho Regional de Conta-

bilidade previstos no Decreto-Lei n. 9.295/46, exceto: 
 

A) Admitir a colaboração das entidades de classe nos 
casos relativos à matéria de sua atribuição. 
B) Examinar reclamações a representações escritas 
acerca dos serviços de registro e das infrações dos dis-
positivos legais vigentes, relativos ao exercício da pro-
fissão de contabilista, decidindo a respeito. 
C) Expedir e registrar a carteira profissional prevista 
no art. 17 do Decreto-Lei n. 9.295/46. 
D) Fiscalizar o exercício das profissões de contador e 
guarda-livros, impedindo e punindo as infrações, e 
bem assim, enviando às autoridades competentes mi-
nuciosos e documentados relatórios sobre fatos que 
apurarem, e cuja solução ou repressão não seja de sua 
aIçada. 
E) Regular acerca dos princípios contábeis, do Exame 
de Suficiência, do cadastro de qualificação técnica e 
dos programas de educação continuada. 
____________________________________________ 

12. Segundo Decreto-Lei n. 9.295/46, ao profissio-

nal primário que, dentro do âmbito de sua atuação e 
no que se referir à parte técnica, for responsável por 
qualquer falsidade de documentos que assinar e pelas 
irregularidades de escrituração praticadas no sentido 
de fraudar as rendas públicas, ser-lhe-á aplicado a se-
guinte penalidade: 
 

A) Multa de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da anui-
dade do exercício em que ocorrer a infração. 
B) Suspensão do exercício da profissão, pelo prazo de 
06 (seis) meses a 01 (um) ano. 
C) Multa de 1 (uma) a 5 (cinco) vezes o valor da anui-
dade do exercício em que ocorrer a infração. 
D) Suspensão do exercício da profissão, pelo período 
de até 2 (dois) anos. 
E) Suspensão do exercício da profissão, pelo período 
de até 3 (três) anos. 
____________________________________________ 

13. Segundo Decreto-Lei n. 9.295/46, constitui 

renda do Conselho Federal de Contabilidade, exceto: 
 

A) Doações. 
B) Tributos. 
C) Legados. 
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D) Subvenções dos Governos. 
E) 1/5 da renda bruta de cada Conselho Regional nela 
não se compreendendo doações, legados e subven-
ções. 
____________________________________________ 

14. Analise as assertivas abaixo e assinale a alter-

nativa correta segundo dispõe a Resolução CFC nº 
1.309 de 09 de dezembro de 2010, que dispõe sobre 
os processos administrativos de fiscalização:  
 

I. Os Conselhos de Contabilidade, no exercício da sua 
função fiscalizadora, obedecerão, dentre outros, os 
princípios da legalidade, finalidade, moralidade, am-
pla defesa, contraditório e eficiência.   
II. Os atos processuais devem ser produzidos por es-
crito, em vernáculo, com a data e o local de sua reali-
zação e a assinatura da autoridade responsável.   
III. Quando dados ou documentos solicitados ao inte-
ressado ou autuado forem necessários à apreciação 
dos fatos processuais, o não atendimento no prazo fi-
xado pelos Conselhos de Contabilidade para a respec-
tiva apresentação tornará prejudicada tal apreciação, 
implicando em prejuízo do alegado, pelo próprio inte-
ressado ou autuado.    
 

A) Está correta apenas a assertiva II. 
B) Todas as assertivas estão corretas. 
C) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
D) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
E) Todas as assertivas estão incorretas. 
____________________________________________ 

15. De acordo com a Resolução CFC nº 1.309 de 09 

de Dezembro de 2010, que dispõe sobre os processos 
administrativos de fiscalização, inexistindo disposição 
específica, os atos do órgão ou autoridade responsá-
vel pelo processo e do interessado ou autuado que 
dele participem devem ser praticados, salvo motivo 
de força maior ou comprovada justificação, no prazo 
máximo de: 
 

A) 30 (trinta) dias. 
B) 10 (dez) dias. 
C) 05 (cinco) dias. 
D) 20 (vinte) dias. 
E) 15 (quinze) dias. 
____________________________________________ 

 

16. De acordo com a resolução CFC 560, de 28 de 

outubro de 1983, a qual regulamenta a profissão de 
contador, constitui atribuição privativa dos contabilis-
tas, exceto: 
 

A) Apuração do valor patrimonial de participações, 
quotas ou ações. 
B) Pesquisas operacionais. 
C) Declaração de Imposto de Renda, pessoa jurídica. 
D) Revisões de balanços, contas ou quaisquer de-
monstrações ou registro contábeis. 
E) Análise do comportamento das receitas. 
____________________________________________ 

17. Analise as assertivas abaixo e assinale a alter-

nativa correta segundo dispõe a Resolução CFC Nº 
1.370, de 08 de dezembro de 2011 (Regulamento Ge-
ral dos Conselhos de Contabilidade), que dispõe sobre 
os processos administrativos de fiscalização:  
 

I. Os empregados dos Conselhos de Contabilidade, Fe-
deral e Regionais, serão contratados em regime esta-
tutário, por meio de concurso público, de acordo com 
resolução editada pelo CFC.    
II. Os Conselhos de Contabilidade gozam de imuni-
dade tributária total em relação aos seus bens, rendas 
e serviços.    
III. Compete originariamente à Justiça Federal conhe-
cer, processar e julgar as controvérsias relacionadas 
aos Conselhos de Contabilidade.     
 
A) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
B) Todas as assertivas estão corretas. 
C) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
D) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
E) Todas as assertivas estão incorretas. 
____________________________________________ 

18. De acordo com a resolução CFC n. 1523, de 07 

de abril de 2017, a qual Institui o Código de Conduta 
para os conselheiros, colaboradores e funcionários 
dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, 
assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Os funcionários integrantes da Comissão terão 
mandato de dois anos, sendo permitidas até 2 (duas) 
reconduções. 
B) Ficam impedidos de compor a Comissão de Con-
duta os funcionários já punidos administrativa ou cri-
minalmente. 
C) A Comissão de Conduta dos Conselhos Federal e 
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Regionais de Contabilidade terá natureza investigativa 
e consultiva e será composta por cinco membros e 
respectivos suplentes, sendo 3/5 de funcionários efe-
tivos e estáveis, designados pelo presidente do res-
pectivo Conselho de Contabilidade. 
D) Os integrantes da Comissão desempenharão suas 
atribuições concomitantemente com a de seus res-
pectivos cargos. 
E) O integrante da Comissão que, por qualquer mo-
tivo, vier a responder a processos ético, criminal e/ou 
administrativo-disciplinar ficará suspenso da Comis-
são, até o trânsito em julgado. 
____________________________________________ 

19. De acordo com a resolução CFC n. 1554, de 06 

de dezembro de 2018, a qual dispõe sobre o Registro 
Profissional dos Contadores , assinale a alternativa in-
correta: 
 

A) Decorrido o prazo da penalidade de suspensão, o 
Registro Profissional será restabelecido após solicita-
ção do interessado. 
B) O contador ou técnico em contabilidade com Regis-
tro Profissional baixado  não poderá figurar como só-
cio, titular ou responsável técnico de organização con-
tábil ativa. 
C) A cassação do Registro Profissional de titular de or-
ganização contábil de responsabilidade individual 
acarreta o cancelamento do Registro Cadastral da or-
ganização contábil. 
D) No caso de transferência de registro profissional 
baixado, a anuidade proporcional, se houver, será de-
vida ao CRC do novo domicílio profissional. 
E) O cancelamento do registro profissional de titular 
de organização contábil de responsabilidade indivi-
dual acarreta o mesmo efeito ao seu registro cadas-
tral, bem como a baixa da organização contábil de res-
ponsabilidade coletiva, cujos sócios remanescentes ou 
sucessores não sejam contadores ou técnicos em con-
tabilidade. 
____________________________________________ 

20. Analise as assertivas abaixo e assinale a alter-

nativa correta segundo dispõe a Resolução CFC Nº 
1.555, de 06 de dezembro de 2018, que dispõe sobre 
o registro de organização contábil no CRC: 
 

I. Não será concedido registro, em Conselho Regional 
de Contabilidade, a pessoa jurídica constituída sob a 
forma de Sociedade Anônima (S/A).  
II. As cooperativas de trabalho, constituídas na forma 

da lei, para execução de serviços contábeis, para ob-
ter o registro em Conselho Regional de Contabilidade, 
deverão ter em seu quadro de cooperados somente 
profissionais da contabilidade devidamente registra-
dos em CRCs.  
III. Somente será admitido o Registro de Organização 
Contábil cujos profissionais da contabilidade (titular, 
sócios e responsáveis técnicos) estiverem em situação 
regular no Conselho Regional de Contabilidade. 
 

A) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
B) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
C) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
D) Estão corretas todas as assertivas. 
E) Está correta apenas a assertiva III. 
____________________________________________ 
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ESPECÍFICAS 
____________________________________________ 

21. No Brasil a atividade de análise documentária é 

regulamentada pela Associação Brasileira de Normas 
e Técnicas a partir da NBR 12676/1992, que propõe 
métodos para análise de documentos – determinação 
de seus assuntos e seleção de termos de indexação. 
Sobre algumas definições importantes estabelecidas 
por esta Norma, classifique V para as sentenças verda-
deiras e F para as falsas:  
 

(  ) Documento – qualquer unidade, impressa ou não, 
que possa ser catalogada ou indexada. 
(  ) Conceito – é qualquer unidade de pensamento; 
tem conteúdo semântico; pode ser combinado com 
outros conceitos; e, ainda, pode variar de acordo com 
diferentes línguas ou culturas. 
(  ) Documento – termo utilizado consistentemente na 
indexação; também chamado de descritor. 
(  ) Assunto – tema representado num documento. 
(  ) Indexar – construir índices que referenciem os con-
teúdos dos documentos. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) V - F - F - V - V - V. 
B) V - V - V - V - V - F. 
C) V - V - F - V - V - F. 
D) V - V - F- V - V - V. 
E) F - V - F - V - V - V. 
____________________________________________ 

22. A biblioteconomia também se ocupa da organi-

zação da informação e do conhecimento, especial-
mente ao utilizar-se de ferramentas, técnicas e códi-
gos que permitem:  
 

I. A organização física de um dado acervo. 
II. A constituição de novos conhecimentos a partir do 
acesso e uso de informação que produzam sentidos. 
III. O pensamento filosófico; a fenomenologia; a revo-
lução científica; os avanços científicos e tecnológicos; 
a economia e o financiamento das bibliotecas; as 
cinco leis da biblioteconomia.  
IV. A representação dos conteúdos contidos nestes 
acervos. 
V. A educação; os métodos filosóficos; a aceitação de 
novos paradigmas; a teoria linguística. 
VI. A recuperação e uso da informação.  
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Somente a sentença VI está correta. 
B) Somente as sentenças I, II, IV e VI estão corretas. 
C) Somente as sentenças I, III, IV e VI estão corretas. 
D) Somente as sentenças I, IV, V e VI estão corretas. 
E) Todas as sentenças estão corretas. 
____________________________________________ 

23. O grande aumento da produção de livros e de 

documentos é a causa e o efeito do extraordinário 
progresso da ciência e da tecnologia. Sobre conceitos 
básicos e finalidade da documentação, analise as sen-
tenças a seguir: 
 

I. Atividade/Processo que consiste na criação, coleta, 
organização, armazenamento e disseminação de do-
cumentos e informações. 
II. Atividade/Processo que visa coletar, investigar, 
analisar e transmitir periodicamente ao grande pú-
blico, ou a segmentos dele, informações da atuali-
dade, utilizando veículos de comunicação. 
III. A teoria da documentação surgiu em consequência 
do desenvolvimento da indústria gráfica no final do 
séc. XIX.  
IV. Atividade/Processo dedicada à difusão pública de 
empresas, produtos ou serviços. 
V. É todo o processo que serve para fazer utilizáveis 
os documentos das pesquisas intelectuais. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Somente as sentenças I, III, IV e V estão corretas. 
B) Somente a sentença I está correta. 
C) Somente as sentenças I, III, e V estão corretas. 
D) Somente as sentenças I, II, e V estão corretas. 
E) Todas as sentenças estão corretas. 
____________________________________________ 

24. O conceito de gestão da informação e docu-

mentação diz respeito à proposição e acompanha-
mentos de políticas de gestão dos documentos pelos 
órgãos, com vistas à preservação e à integridade dos 
documentos públicos, bem como a garantia de acesso 
a todo acervo documental. Em se tratando de gestão 
da informação, é CORRETO afirmar: 
 

A) Consistente na determinação de providência para o 
bom andamento do serviço público. 
B) Qualquer dado ou fato, extraído de toda e qualquer 
forma de conhecimentos da área jurídica, obtido por 
todo e qualquer meio disponibilizado e que pode ser 
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usado, transferido ou comunicado sem a preocupação 
de estar integrado a um contexto. 
C) Documento de planificação, sendo o instrumento 
básico de organização, definição e distribuição de 
competências. 
D) É juridicamente tomado na acepção de ordenação 
ou conjunto de regras que se dispõe como regime de 
alguma coisa, notadamente sobre o desempenho de 
cargos ou ofícios. 
E) É um conjunto de estratégias que visa a identificar 
as necessidades de informação, prevendo o mapea-
mento dos fluxos formais de informação nos diferen-
tes ambientes da organização, assim como sua coleta, 
filtragem, análise, organização, armazenagem e disse-
minação. 
____________________________________________ 

25. Em relação a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) considere: 
 

I. É o foro nacional de normalização por reconheci-
mento da sociedade brasileira e confirmado pelo Go-
verno Federal por meio de instrumentos legais. 
II. Órgão nacional de informação, unidade de pesquisa 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, rea-
liza estudos no campo da ciência da informação e te-
mas relacionados. 
III. É uma entidade privada sem fins lucrativos, res-
ponsável pela normalização técnica de diversos seto-
res no Brasil. 
IV. É uma entidade pública da administração federal 
brasileira criada em 1934 e instalada em 1936, fun-
dada pelo bibliotecário Mário Augusto Teixeira de 
Freitas. 
V. O seu surgimento veio da necessidade de se estu-
dar e padronizar o uso do concreto armado em 1940. 
 

Está correto o que ser afirma APENAS em: 
 

A) I, III, IV e V. 
B) I e V. 
C) I e III. 
D) I e IV. 
E) I, III e V. 
____________________________________________ 

26. De acordo com seus diversos elementos, for-

mas e conteúdo, os documentos podem ser caracteri-
zados segundo o gênero, a espécie e a natureza do as-
sunto. Assinale a sentença que CORRESPONDE a ca-
racterização de um documento quanto ao gênero: 
 

A) Aspecto formal, em razão da natureza dos atos, 
forma de registro dos fatos. 
B) Documentos textuais, cartográficos, iconográficos, 
filmográficos, sonoros, micrográficos, informáticos. 
C) Documentos normativos, enuciativos, comprobató-
rios, de ajuste, de correspondência. 
D) Documentos objetivos ou sigilosos. 
E) Documentos eclesiástico, corporativo, empresari-
ais. 
____________________________________________ 

27. A etapa inicial da indexação é a análise de as-

sunto realizada durante a leitura documentária do 
profissional que procura compreender, de maneira 
geral, o documento para identificar e selecionar os 
conceitos que o representarão para efeito de recupe-
ração. Considerando-se a possibilidade de subjetivi-
dade no processo de indexação, assinale a alternativa 
que NÃO trata dos elementos norteadores que respal-
dam o bibliotecário na qualidade da indexação: 
 

A) Quanto ao indexador: conhecimento do tema e das 
necessidades do usuário, capacidade de leitura e com-
preensão. 
B) Quanto ao usuário: objetividade, percepção, expec-
tativa, serviços e produtos, avanços tecnológicos, 
competências e habilidades. 
C) Quanto ao vocabulário: especificidade, sintaxe, 
grau de ambiguidade, imprecisão e disponibilidade de 
instrumentos auxiliares. 
D) Quanto ao documento: conteúdo temático, grau de 
complexidade, língua, extensão e forma de apresenta-
ção. 
E) Quanto ao processo: existência ou não de regras ou 
instruções, produtividade requerida e exaustividade 
da indexação. 
____________________________________________ 

28. Os Estudos de Usuários se apresentam como 

importantes ferramentas para melhor compreensão 
deste sujeito chamado usuário da informação, sendo 
um dos instrumentos mais importantes de uma biblio-
teca especializada para verificar se os objetivos e as 
necessidades dos usuários estão sendo supridos e 
atendidos. Com base no texto, assinale a sentença 
que identifica as três fases dos estudos de usuários: 
 

A) 1 - concentrados no uso de informação por cientis-
tas e engenheiros utilizando como métodos principais 
questionários e entrevistas; 2 - estudos que identifica-
vam aspectos do comportamento dos usuários de 
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uma maneira mais particular com uso de métodos so-
ciológicos; e 3 - estudos que demonstravam a necessi-
dade de ampliação das pesquisas de caráter explora-
tório, envolvendo usuários de outras áreas como as ci-
ências sociais e humanidades. 
B) 1 - o foco principal dos estudos são os aspectos 
cognitivos e afetivos que interferem na busca e no uso 
da informação; 2 - a relevância das experiências indivi-
duais; e 3 - consideram o ser humano como eminente-
mente ativo e criativo. 
C) 1 - distinguir os filtros e seleções individuais entre 
as fontes examinadas; 2 - atividade de acompanhar os 
desenvolvimentos em uma área, seguindo regular-
mente fontes particulares; e 3 - identificação seletiva 
da informação de interesse em uma fonte de informa-
ção. 
D) 1 - a necessidade da informação deve ser situacio-
nal e contextualizada; 2 - O encadeamento pode ser 
para “trás” ou para “frente”, seguindo pistas forneci-
das no documento de início; e 3 - atividade de busca 
semidirigida em áreas de pesquisa em potencial. 
E) 1 - atividade que é realizada como uma forma de 
pesquisa retrospectiva, quando o usuário olha através 
de bibliografias, índices ou bases de dados on-line, ha-
vendo uma estreita relação com a atividade de moni-
toração; 2 - as fontes disponíveis de informação; e 3 – 
conhecer as fontes de informação para que o usuário 
saiba identificar e promover o acesso à informação 
necessária de qualidade. 
____________________________________________ 

29. Assinale o tipo de biblioteca a que se refere o 

texto: “são instituições básicas para o processo de 
educação, cultura e informação de um povo. Seus ob-
jetivos principais são: estimular, nas comunidades, o 
hábito de leitura e preservar o acervo cultural.” 
 

A) Biblioteca Especializada. 
B) Biblioteca Universitária. 
C) Biblioteca Escolar. 
D) Biblioteca Pública. 
E) Biblioteca Jurídica. 
____________________________________________ 

30. Os processos de produção, tratamento e disse-

minação de informação passaram por mudanças signi-
ficativas na trajetória da comunicação do conheci-
mento. Podemos identificar quatro fases marcantes 
que impulsionaram a criação de instrumentos de clas-
sificação e do desenvolvimento de técnicas de indexa-
ção visando a recuperação de documentos e informa-
ção no contexto das bibliotecas e outros sistemas de 

informação. Essas fases, pelas enormes transforma-
ções que trouxeram a modelos então vigentes, são co-
nhecidas por expressões de forte conotação, tais 
como: 
 

A) Caos documentários; Explosão da Informação; Ava-
lanche de Conhecimento; Desenvolvimento tecnoló-
gico. 
B) Caos documentários; Explosão da informação; Ava-
lanche de conhecimento; Atuação tecnológica. 
C) Caos documentários; Explosão da informação; Ava-
lanche de conhecimento; Iniciação científica. 
D) Caos documentários; Explosão da informação; Ava-
lanche de conhecimento; Novos conteúdos e espaços 
de atuação. 
E) Caos documentários; Explosão da informação; Ava-
lanche de conhecimento; Revolução tecnológica. 
____________________________________________ 

31. Os sistemas ou softwares de automação de bi-

bliotecas são ferramentas essenciais para administra-
ção dos serviços prestados por bibliotecas, têm por 
objetivo a manutenção, o desenvolvimento e o con-
trole do acervo. Neste contexto assinale a alternativa 
que indica os softwares proprietários ou livres direcio-
nados à gestão de bibliotecas: 
 
A) Pergamum; Sophia; PHL; Multiacervo; GNUTeca; 
Kona. 
B) Pergamum; Sophia; PHL; Multilivre; GNUTeca; 
Koha. 
C) Pergamum; Sophia; PHL; Biblivre; GMUTeca; Koha. 
D) Pergamum; Sophia; PHL; Biblivre; GNUTeca; Koha. 
E) Pergamum; Sophia; PHL; Biblivre; GMUTeca; Kona. 
____________________________________________ 

32. No que se refere formação e desenvolvimento 

de coleções, a seleção é um momento de decisão en-
tendida como: 
 

A) Atividade intelectual de escolha dos conteúdos que 
serão incorporados às diversas coleções do acervo, di-
vide o conhecimento humano em dez grandes classes 
e atribui um número para cada uma. 
B) Atividade intelectual de escolha dos conteúdos que 
serão incorporados às diversas coleções do acervo, 
sempre respeitando os critérios definidos em políticas 
existentes, missão e objetivos institucionais. 
C) Atividade intelectual de escolha dos conteúdos que 
serão incorporados às diversas coleções do acervo 
que tem o objetivo de organizar a informação para 
atender às necessidades da instituição. 
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D) Atividade intelectual de escolha dos conteúdos que 
serão incorporados às diversas coleções do acervo 
descrevendo e identificando o seu assunto ou tema. 
E) Atividade intelectual de escolha dos conteúdos que 
serão incorporados às diversas coleções do acervo, 
envolve apenas a identificação, a gravação, a organi-
zação, o armazenamento, a recuperação, a conversão 
em formas mais úteis e a disseminação do conteúdo 
intelectual de materiais impressos e outros registra-
dos. 
____________________________________________ 

33. A organização da informação compreende as 

atividades e operações do tratamento da informação, 
envolvendo para isso o conhecimento teórico e meto-
dológico disponível tanto para o tratamento descritivo 
do suporte material da informação quanto para o tra-
tamento temático de conteúdo da informação. Com 
relação ao tratamento temático de conteúdo da infor-
mação é correto afirmar: 
 

A) A disciplina ou conjunto de disciplinas que tratam 
da representação descritiva, nos catálogos de bibliote-
cas, dos assuntos contidos no acervo. 
B) Refere-se propriamente à catalogação, ou seja, à 
representação descritiva da forma física do docu-
mento (autor, título, edição, casa publicadora, data, 
número de páginas etc.). 
C) Estabelece mecanismos para o relacionamento des-
critivo de cabeçalhos, permitindo as ligações de as-
suntos correlacionados por meio de uma rede de refe-
rências cruzadas (relação de equivalência, hierárquica 
e associativa). 
D) Compreende a análise documentária como área 
teórica e metodológica que abrange as atividades de 
classificação, elaboração de resumos, indexação e ca-
talogação de assunto, considerando as diferentes fina-
lidades de recuperação da informação. 
E) Está vinculada à determinação de cabeçalhos de as-
suntos e por isso é denominada somente, de cataloga-
ção de assuntos. 
____________________________________________ 

34. As fontes de informações são registros utiliza-

dos ao longo da vida do ser humano, possibilitando 
ampliar a visão do mundo em que vive e sobre as coi-
sas que estão a sua volta. No campo científico são 
aquelas que nos permitem criar, recriar e ter aceso ao 
conhecimento sobre um assunto ou área de nosso in-
teresse ou pesquisas. Há três tipos de fontes de infor-
mação: primárias, secundárias e terciárias. Sobre as 
fontes terciárias é correto afirmar: 

 

A) Aquelas constituídas por informação organizada e 
elaborada, produto da análise, síntese e reorganiza-
ção das fontes primárias. 
B) Revelam a participação de um segundo autor, pro-
dutor como no caso das bibliografias, os dicionários e 
as enciclopédias, as publicações ou periódicos de in-
dexação e resumos, os artigos de revisão, catálogos, 
entre outros. 
C) Aquelas pertinentes ao produto de informação ela-
borado pelo autor, por exemplo, artigos, livros, relató-
rios científicos, patentes, dissertações, teses. 
D) Aquelas que contêm informação nova e original ob-
tida como resultado da pesquisa científica. 
E) Aquelas fontes secundárias combinadas com ou-
tras, entre elas encontramos: bibliografias de biblio-
grafias, os repertórios, diretórios, almanaques etc. 
____________________________________________ 

35. Um título uniforme é um título que proporci-

ona meios para reunir, num só local do catálogo, to-
das as publicações da mesma obra, quando essas pu-
blicações têm títulos principais diferentes. Selecione a 
alternativa que apresenta alguns casos em que se usa 
título uniforme: 
 

A) Obras com mais de uma edição e cujos títulos são 
diferentes; título da obra não é o mais conhecido pe-
los usuários; obra traduzida para várias línguas. 
B) Ponto de acesso principal para o nome do autor in-
dicado como principal; ponto de acesso principal para 
o título. 
C) Ponto de acesso secundário para o primeiro autor 
citado; ponto de acesso principal para o título. 
D) Ponto de acesso principal para o título geral (ou co-
letivo); pontos de acesso secundários para os coorde-
nadores. 
E) Organizadores ou editores, se forem em número de 
três; se houver mais de três, apenas para o primeiro 
citado; pontos de acesso secundários para autor/ tí-
tulo e para título, se houver até três obras, ou para os 
autores se forem até três e houver mais de três obras. 
____________________________________________ 

36. Referente aos pontos de acessos secundários, 

de acordo com a Library of Congress (LC) a ordem das 
entradas secundárias é: 
 

A) Título; Autor pessoa (Nome); Autor pessoa (Título); 
Autor entidade; Autor entidade (Título); Série. 
B) Autor pessoa (Título); Autor pessoa (Nome); Autor 
entidade; Autor entidade (Título); Título; Série. 
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C) Autor pessoa (Nome); Autor pessoa (Título); Autor 
entidade (Título); Autor entidade; Título; Série. 
D) Autor pessoa (Nome); Autor pessoa (Título); Autor 
entidade; Autor entidade (Título); Série Título. 
E) Autor pessoa (Nome); Autor pessoa (Título); Autor 
entidade; Autor entidade (Título); Título; Série. 
____________________________________________ 

37. A norma ABNT NBR 6023/2018 foi atualizada e 

publicada em 14/11/2018. Sobre essa atualização, 
considere as seguintes afirmativas: 
 

I. A apresentação dos documentos online os exemplos 
não incluem <> antes e depois do link para o material. 
II. O modelo para trabalhos acadêmicos (teses, disser-
tações, trabalhos de conclusão de curso) está no item 
8.11.1 em Notas. 
III. Quando houver quatro ou mais autores, convém 
indicar todos. Permite-se que se indique apenas o pri-
meiro, seguido da expressão et al.” 

IV. Inclui modelos de referências para: Correspondên-
cias (bilhetes, cartas, cartões, e-mails). 
V. A última atualização da norma 6023/2018 não per-
mite criar referências de fontes de informação como o 
Youtube e Facebook.  
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Somente a alternativa V é verdadeira. 
B) Somente as alternativas I, III e IV são verdadeiras. 
C) Somente as alternativas I, III, IV e V são verdadei-
ras. 
D) Somente as alternativas I, II e V são verdadeiras. 
E) Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras. 
____________________________________________ 

38. No que diz respeito a citações indiretas de di-

versos documentos de autoria diferentes, publicados 
em anos diferentes e mencionados simultaneamente, 
assinale a alternativa que está de acordo com a norma 
ABNT NBR 10520/2002. 
 

A) (BARBOSA, Thais, 2010; ZULEIKA, 2002; ALOISÍO, 
2017). 
B) (SOUZA, 2001; ALVES, 2005, MACHADO, 2007; 
MARTIGNAGO, 2012). 
C) (BARBOSA, T., 2008; CRUZ, 2001, 2005, 2008; ALEN-
CAR, 2019). 
D) (ALVEZ, 2019; BARROS, 2017; CORREA, 2015, SILVA, 
2000). 
E) (MARTIGNAGO, 2002; MACHADO, 2007; RIOS, 

2010). 
____________________________________________ 

39. Com relação as publicações periódicas, assinale 

a alternativa que está de acordo com a norma ABNT 
NBR 6023/2018. 
 

A) Publicação em qualquer tipo de suporte, editada 
em unidades físicas sucessivas, com designações nu-
méricas e/ou cronológicas, destinada a ser continuada 
indefinidamente. 
B) Conjunto padronizado de elementos descritivos, re-
tirados de um documento, que permite sua identifica-
ção individual. 
C) Identificador aceito internacionalmente para indivi-
dualizar o título de uma publicação seriada, tornando-
o único e definitivo. 
D) Número Padrão Internacional de Livro alocado a 
um registrante por uma agência de ISBN, designado 
conforme as especificações da ABNT NBR ISO 2108. 
E) Item não seriado, isto é, item completo, constituído 
de uma só parte, ou que se pretende completar em 
um número preestabelecido de partes separadas. 
____________________________________________ 

40. Com base na norma 6023/2018 indique a alter-

nativa CORRETA: 
 

A) BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequên-
cias humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 
B) LUCK, Heloisa. Liderança em gestão escolar. 4. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2010. 165 p., 18 cm. (Cadernos de 
gestão, v. 4.). Bibliografia: p. 149-155. ISBN 978-85-
3263-62-01. 
C) LUCK, H. Liderança em gestão escolar. 4. ed. Petró-
polis: Vozes, 2010. 
D) GOMES, A.C.; VECHI, C.A. Estática romântica: tex-
tos doutrinários comentados. São Paulo: Atlas; 1992. 
E) ALVES, Castro, Navio negreiro. [S. l.]: Virtual Books, 
2000. Disponível em: http://www.terra.com.br/ virtu-
albooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm. 
Acesso em: 10 de set. 2019. 
____________________________________________ 

 


