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BIBLIOTECÁRIO I 

 
NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

 
 1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 

de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência, comunique ao fiscal. 

 
 2. O único documento válido para avaliação é a Folha de 

Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte 

maneira: ● 

 
 3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, 

incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará 
liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o 
local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno 
de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. 

 
 4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-

lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. 
O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões 
somente se aguardar em sala até o término do prazo de 
realização da prova estabelecido em edital. 

 
 5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 

sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do 
envelope de retorno. 

 
 6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 

no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia 
posterior à aplicação da prova. 

 
 7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 

constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de 
Respostas incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Instruções 

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! 

Previsto no art. 311 - A do Código Penal 

   Composição do Caderno 



________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

   

 

 

BIBLIOTECÁRIO I 
2 

 
 

Para Maria da Graça 
 

Paulo Mendes Campos  

Agora, que chegaste à idade avançada de 15 
anos, Maria da Graça, eu te dou este livro: Alice 
no País das Maravilhas. 

Este livro é doido, Maria. Isto é: o sentido dele 
está em ti. 

Escuta: se não descobrires um sentido na 
loucura, acabarás louca. Aprende, pois, logo de 
saída para a grande vida, a ler este livro como um 
simples manual do sentido evidente de todas as 
coisas, inclusive as loucas. Aprende isso a teu 
modo, pois te dou apenas umas poucas chaves 
entre milhares que abrem as portas da realidade. 

A realidade, Maria, é louca. 
Nem o Papa, ninguém no mundo, pode 

responder sem pestanejar à pergunta que Alice faz 
à gatinha: "Fala a verdade Dinah, já comeste um 
morcego?" 

Não te espantes quando o mundo amanhecer 
irreconhecível. Para melhor ou pior, isso acontece 
muitas vezes por ano. "Quem sou eu no mundo?" 
Essa indagação perplexa é lugar-comum de cada 
história de gente. Quantas vezes mais decifrares 
essa charada, tão entranhada em ti mesma como 
os teus ossos, mais forte ficarás. Não importa qual 
seja a resposta; o importante é dar ou inventar 
uma resposta. Ainda que seja mentira. 

A sozinhez (esquece essa palavra que inventei 
agora sem querer) é inevitável. Foi o que Alice 
falou no fundo do poço: "Estou tão cansada de 
estar aqui sozinha!" O importante é que ela 
conseguiu sair de lá, abrindo a porta. A porta do 
poço! Só as criaturas humanas (nem mesmo os 
grandes macacos e os cães amestrados) 
conseguem abrir uma porta bem fechada ou vice-
versa, isto é, fechar uma porta bem aberta. 

Somos todos tão bobos, Maria. Praticamos uma 
ação trivial, e temos a presunção petulante de 
esperar dela grandes consequências. Quando 
Alice comeu o bolo e não cresceu de tamanho, 
ficou no maior dos espantos. Apesar de ser isso o 
que acontece, geralmente, às pessoas que 
comem bolo. 

Maria, há uma sabedoria social ou de bolso; nem 
toda sabedoria tem de ser grave. 

A gente vive errando em relação ao próximo e o 
jeito é pedir desculpas sete vezes por dia, pois 
viver é falar de corda em casa de enforcado. Por 
isso te digo, para tua sabedoria de bolso: se 
gostas de gato, experimenta o ponto de vista do 
rato. Foi o que o rato perguntou à Alice: "Gostarias 
de gato se fosses eu?" 

Os homens vivem apostando corrida, Maria. Nos 
escritórios, nos negócios, na política, nacional e 
internacional, nos clubes, nos bares, nas artes, na 
literatura, até amigos, até irmãos, até marido e 
mulher, até namorados, todos vivem apostando 
corrida. São competições tão confusas, tão cheias 
de truques, tão desnecessárias, tão fingindo que 
não é, tão ridículas muitas vezes, por caminhos 
tão escondidos, que, quando os atletas chegam 
exaustos a um ponto, costumam perguntar: "A 
corrida terminou! Mas quem ganhou?" É bobice, 
Maria da Graça, disputar uma corrida se a gente 
não irá saber quem venceu. Se tiveres de ir a 
algum lugar, não te preocupe a vaidade fatigante 
de ser a primeira a chegar. Se chegares sempre 
onde quiseres, ganhaste. [...] 
 
Adaptado de: https://contobrasileiro.com.br/tag/cronica-de-paulo-
mendes-campos/ Acesso em: 04/02/2020. 

  
1. Considere os sentidos expressos no 

trecho “Por isso te digo, para tua 
sabedoria de bolso: se gostas de gato, 
experimenta o ponto de vista do rato. Foi 
o que o rato perguntou à Alice: 
‘‘Gostarias de gato se fosses eu?” e 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O narrador ressalta a importância de se 
praticar a empatia, considerando a realidade 
de cada um. 

(B) É apresentada a ideia de que, antes de  
defenderem o ponto de vista de alguém, as 
pessoas devem se colocar no lugar de quem 
tenha uma visão diferente da sua. 

(C) A menção ao discurso do rato permite que o 
leitor concretize a ideia de empatia, sugerida 
pelo texto, favorecendo a compreensão da 
lição de vida ensinada pelo narrador. 

(D) Ao utilizar as figuras do gato e do rato, 
busca-se revelar que os mais fortes devem 
se colocar no lugar dos mais fracos. 

(E) O narrador considera que a lição que ensina 
é insignificante, por isso ele a denomina 
como “sabedoria de bolso”.  

  
2. Sobre os conectivos em destaque no 

excerto que segue, assinale a alternativa 
correta. 

 “Aprende, pois, logo de saída para a 
grande vida, a ler este livro como um 
simples manual do  sentido evidente de 
todas as coisas, inclusive as loucas. 
Aprende isso a teu modo, pois te dou 
apenas umas poucas chaves entre 
milhares que abrem as portas da 
realidade.” 
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(A) Ambos têm função explicativa. 
(B) A primeira ocorrência estabelece uma 

relação de causa; a segunda, de 
consequência. 

(C) A primeira ocorrência estabelece uma 
relação de conclusão; a segunda, de 
explicação.  

(D) A primeira ocorrência estabelece uma 
relação de explicação; a segunda, de 
conclusão.  

(E) Ambos tem função conclusiva. 
  
3. Assinale a alternativa em que a 

classificação da figura de linguagem 
presente no trecho dado esteja 
INCORRETA. 

(A) “[...] pois te dou apenas umas poucas 
chaves entre milhares que abrem as portas 
da realidade.” = metáfora.  

(B) “Quantas vezes mais decifrares essa 
charada, tão entranhada em ti mesma como 
os teus ossos, mais forte ficarás.” = 
comparação. 

(C) “Agora, que chegaste à idade avançada de 
15 anos [...]” = ironia. 

(D) “Não te espantes quando o mundo 
amanhecer irreconhecível. Para melhor ou 
pior [...]” = antítese. 

(E) "Estou tão cansada de estar aqui sozinha!" = 
hipérbole. 

 
4. Assinale a alternativa que analisa 

corretamente a função sintática de 
“Dinah” no trecho “Fala a verdade Dinah, 
já comeste um morcego?”. 

(A) Sujeito que pratica a ação de falar. 
(B) Vocativo para quem o discurso é dirigido. 
(C) Sujeito que pratica a ação de comer. 
(D) Palavra que complementa o sentido do 

verbo “falar”, completando seu sentido. 
(E) Palavra que complementa o sentido do 

nome “verdade”. 
 
5. Assinale a alternativa em que a utilização 

do sinal de pontuação esteja 
INCORRETA. 

(A) “Praticamos uma ação trivial, e temos a 
presunção petulante de esperar dela 
grandes consequências.” 

(B) “A realidade, Maria, é louca.” 
(C) “A corrida terminou! Mas quem ganhou?” 
(D) “[…]  eu te dou este livro: Alice no País das 

Maravilhas.” 
(E) “Escuta: se não descobrires um sentido na 

loucura, acabarás louca.” 
 
 

6. Sobre a formação e a função da palavra 
em destaque no trecho “A sozinhez 
(esquece essa palavra que inventei agora 
sem querer) é inevitável.”, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

  
(   )  O sufixo -ez permite que seja nomeada 

uma qualidade, a partir do adjetivo 
“sozinho”, assim como  ocorre em 
“polidez”. 

(   )   A criação do vocábulo é inadequada, 
visto que já existe o adjetivo “solidão” 
para caracterizar  pessoas solitárias. 

(   )   O sufixo -ez indica origem, significando 
aquele que vem de um local solitário, tal 
como ocorre  em “francês”. 

 
(A) F – F – V. 
(B) V – V – F.  
(C) V – F – F.  
(D) V – V – V. 
(E) F – F – F. 
 
7. Assinale a alternativa em que o acento 

grave indicativo de crase seja mantido ao 
substituir a palavra em destaque, no 
trecho: “Apesar de ser isso o que 
acontece, geralmente, às pessoas que 
comem bolo.”. 

(A) Indivíduos. 
(B) Seres. 
(C) Indivíduo. 
(D) Criaturas. 
(E) Sujeitos. 
 
8. A oração em destaque, em “Não importa 

qual seja a resposta; o importante é dar 
ou inventar uma resposta. Ainda que seja 
mentira.”, estabelece com as demais uma 
relação de 

(A) adição.  
(B) oposição. 
(C) concessão. 
(D) conclusão. 
(E) condição. 
 
9. Assinale a alternativa que reescreve 

adequadamente a frase “O importante é 
que ela conseguiu sair de lá [...]”, 
preservando-lhe o sentido. 

(A) A saída dela foi importante lá. 
(B) É importante que ela saia daqui.  
(C) Importa ela sair dali. 
(D) O fato de ela ter saído de lá é importante. 
(E) Lá, ela conseguiu sair.  
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10. O plural de “lugar-comum” é 
(A) lugares-comuns. 
(B) lugares-comum. 
(C) lugar-comuns. 
(D) lugar-comum, havendo somente a flexão na 

palavra que acompanha a expressão. 
(E) lugars-comuns. 
 

 
 
11. Considere como verdadeira a seguinte 

sentença: “Carlos escreve poemas e 
ensina Gramática”. A negação dessa 
sentença, por definição, será dada por 

(A)  “Carlos não escreve poemas ou não ensina 
Gramática”. 

(B)  “Carlos escreve poemas ou não ensina 
Gramática”. 

(C)  “Carlos não escreve poemas ou ensina 
Gramática”. 

(D) “Carlos escreve poemas ou ensina 
Gramática”. 

(E) “Carlos não escreve poemas se, e somente 
se, ensina Gramática”. 

 
12. Três amigos decidiram viajar em um final 

de semana. Após procurarem em várias 

agências por uma pousada, encontraram 

um pacote de viagem para três pessoas, 

com o custo total de R$ 800,00. No 

momento de pagar e adquirir esse pacote 

de viagem, analisando a quantia de 

dinheiro disponível por todos naquele 

momento, verificaram que Carlos possuía 

R$ 250,00, Fernanda possuía R$ 100,00 a 

menos que Luís e Luís possuía 
𝟕

𝟓
 da 

quantia de Carlos. Dessa forma, somando 

a quantia que os três amigos possuíam, e 

não havendo a possibilidade de arrecadar 

mais dinheiro, é correto afirmar que 

(A)  eles não poderiam pagar e adquirir esse 
pacote de viagens, pois ainda faltavam R$ 
50,00 para cobrir o custo total. 

(B)  se Fernanda tivesse R$ 100,00 a menos, 
ainda assim poderiam pagar e adquirir esse 
pacote de viagem. 

(C)  eles poderiam pagar e adquirir esse pacote 
de viagens, sobrando, ainda, R$ 50,00 do 
dinheiro que possuíam. 

(D)  se Luís tivesse R$ 100,00 a menos, ainda 
assim conseguiriam pagar e adquirir esse 
pacote de viagem. 

(E)  eles não conseguiram pagar e adquirir esse 
pacote de viagens, pois ainda faltavam R$ 
150,00 para cobrir o custo total. 

 
13. Em um evento, compareceram 130 

homens e 208 mulheres. A taxa 
percentual que representa a quantidade 
de homens em relação ao total de 
mulheres é igual a 

(A)  37,5%. 
(B)  160%. 
(C)  51,3%. 
(D)  62,5%. 
(E)  40%. 
 
14. Considere os conjuntos A, B e C no 

seguinte diagrama: 
 

 
 

 Assinale a alternativa que indica a região 
destacada desse diagrama que 
representa (𝑩 ∩ 𝑨) − 𝑪. 

 
(A)  

 
 
(B)  

 
 
(C) 
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(D)  

 
 
(E)  

 
 
 
15. Afirmar que “Clara trabalha de manhã e 

Clara trabalha à tarde ou à noite” é 
equivalente a afirmar, por definição de 
equivalência de proposições compostas, 
que 

(A)  “Clara nunca trabalha à noite”.  
(B)  “Clara trabalha somente de manhã”. 
(C)  “Clara trabalha de manhã ou à tarde e Clara 

trabalha de manhã ou à noite”. 
(D)  “Clara trabalha de manhã, à tarde e à noite”. 
(E)  “Clara trabalha de manhã e à tarde ou Clara 

trabalha de manhã e à noite”. 
 

 
 
16. Dentre as alternativas seguintes, assinale 

a correta em relação à Lei Orgânica de 
Novo Hamburgo. 

(A) O cidadão novo-hamburguense pode ser 
investido na função de vereador e na de 
prefeito ao mesmo tempo. 

(B) A eleição para Vice-Prefeito de Novo 
Hamburgo é indireta.  

(C) Não compete ao Município fixar os feriados 
municipais.  

(D) São tributos da competência municipal os 
impostos sobre propriedade predial, 
territorial urbana e rural. 

(E) O Município de Novo Hamburgo deve 
respeitar os princípios estabelecidos nas 
Constituições Federal e Estadual. 

  
 
 
 
 
 

17. Assinale a alternativa correta sobre as 
regras das infrações previstas no Código 
de Posturas de Novo Hamburgo.  

(A) A pena é de caráter pessoal, não podendo 
os pais responderem pelos filhos menores. 

(B) Ao infrator que incorrer, simultaneamente, 
em mais de uma penalidade legal, será 
aplicada a pena média, sem acréscimos.  

(C) Quando a infração for coletiva, a pena será 
aplicada aos que forem identificados. 

(D) Todos os cidadãos poderão defender-se 
alegando desconhecimento da Lei. 

(E) As pessoas jurídicas não respondem aos 
autos de infração lavrados pela Prefeitura de 
Novo Hamburgo.  

  
18. Acerca das normas do regime estatutário 

dos servidores públicos de Novo 
Hamburgo, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A posse será pessoal ou por procuração 
reconhecida em cartório de notas.  

(B) A investidura em cargo público, cumpridas 
as exigências legais, ocorrerá com a posse. 

(C) O concurso público será de provas, ou de 
provas e títulos, realizado em uma ou mais 
etapas, conforme dispuser o regulamento 
geral e o edital, observados os princípios 
constitucionais. 

(D) Exercício é o efetivo desempenho das 
atribuições do cargo, e é de cinco dias o 
prazo para o servidor entrar em exercício, 
contados da data da posse. 

(E) Posse é a aceitação expressa das 
atribuições, deveres e responsabilidades 
inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizada 
com a assinatura do respectivo termo pela 
autoridade competente e pelo servidor 
empossando. 
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19. Acerca das normas do regime estatutário 
dos servidores públicos de Novo 
Hamburgo, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A frequência e a assiduidade do servidor 
público serão controladas pelo ponto e por 
forma determinada em regulamento, quanto 
a servidores não sujeitos ao ponto.  

(B) O servidor está sujeito ao regime padrão de 
jornada de trabalho de até 40 (quarenta) 
horas semanais, que não poderá exceder a 
08 (oito) horas diárias, em atendimento às 
normas constitucionais, ressalvadas as 
exceções legais.  

(C) Pelo serviço realizado em regime de 
sobreaviso ou sob a forma de plantões, o 
servidor público perceberá o respectivo 
adicional. 

(D) O servidor público que exercer cargo em 
comissão, função de confiança ou 
desempenhar atividade em regime de 
dedicação plena, perceberá adicional por 
eventual jornada laboral excedente à legal. 

(E) Por necessidade de serviço, a jornada legal 
do servidor público poderá ser ampliada, 
consoante o determinar a autoridade 
competente. 

 
20. Analise as assertivas sobre o Plano de 

Classificação de Cargos e Funções para 
os servidores municipais e assinale a 
alternativa que aponta (a)s correta(s). 
 

I. Os cargos em comissão têm como 
atribuições essenciais a direção, a chefia 
e o assessoramento de órgãos e 
unidades administrativas integradas à 
Administração Municipal, competindo, 
aos respectivos detentores, dirigir e 
supervisionar todas as atividades 
administrativas afetas a esses órgãos e 
unidades, segundo as diretrizes e 
determinações exaradas pela autoridade 
superior competente. 

II. Quando o provimento do cargo em 
comissão se der mediante nomeação de 
servidor público, o respectivo detentor 
perceberá tão somente gratificação 
pecuniária correspondente a cinquenta 
por cento da remuneração fixada para o 
cargo em comissão, enquanto perdurar o 
respectivo exercício, além da 
remuneração do seu cargo permanente. 

III. No provimento de cargos em comissão, 
pelo menos um quarto dos cargos serão 
preenchidos por servidores públicos. 

 

(A) Apenas I e II. 
(B) I, II e III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas III. 
(E) Apenas II e III.  
 

 
 
21. As bibliotecas atualmente conhecidas 

como especializadas começaram a surgir 
no início do século XX, acompanhando o 
desenvolvimento da fase industrial e em 
resposta ao avanço da área de ciência e 
tecnologia. No entanto, ocorreu um maior 
impulso a partir da Segunda Guerra 
Mundial. Em relação à Biblioteca 
Especializada, assinale a alternativa 
correta.  

(A)  É uma biblioteca que possui somente livros 
para usuários com titulação entre mestrado 
e doutorado. 

(B)  É uma biblioteca que ganhou vários prêmios 
especiais. 

(C)  É uma biblioteca tendenciosamente 
dedicada a um assunto ou grupo de 
assuntos específicos. 

(D)  É uma biblioteca tradicional que não envolve 
a pública, escolar ou universitária. 

(E)  É uma biblioteca que não fornece ao usuário 
a informação relevante de que ele necessita 
em campo específico ou assunto. 

 
22. Em Paraty, a Biblioteca Itaxi Mirim, na 

Costa Verde do Rio, pulsa forte no 
coração da Aldeia Itaxi. O espaço foi 
inaugurado no dia 18 de outubro com a 
bênção do Cacique Miguel, de 120 anos. 
É uma biblioteca que integra o projeto 
RNBC criado em 2015, o qual tem mais de 
110 bibliotecas espalhadas nas regiões 
Norte, Nordeste e Sudeste para a 
formação de leitores, para a incidência 
política na área do livro e da leitura e para 
a democratização do acesso ao livro e à 
leitura no país. A RNBC refere-se a qual 
tipo de biblioteca? 

(A)  Biblioteca Comunitária. 
(B)  Biblioteca Indígena.  
(C)  Biblioteca Especializada.   
(D)  Biblioteca Particular. 
(E)  Biblioteca do Governo. 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
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23. A Biblioteca Pública se consolidou 
principalmente após a Revolução 
Francesa (1789-1799), que lançou as 
bases para os objetivos essenciais dessa 
instituição: satisfazer as necessidades da 
sociedade nos âmbitos da educação e 
cultura, com a ideia de organizar, 
administrar e cuidar da gestão de livros, 
bem como a figura do profissional 
bibliotecário que, ao lado do arquivista, 
tornou-se fundamental para a 
consolidação institucional de arquivos e 
bibliotecas. Tais profissionais também 
foram influenciados pelo momento 
histórico de desenvolvimento 
tecnológico e científico do século XVIII. 
Assim, o que foi criado nesse contexto? 

(A)  A Biblioteca Mário de Andrade.  
(B)  A Biblioteconomia e a Ciência da 

Informação. 
(C)  O profissional Bibliotecário.   
(D)  O profissional Arquivista. 
(E)  O profissional de Ciências Humanas. 
 
24. Considerando o livro Ensaios sobre a 

economia do sertão de Alagoas; 
organização de Anderson Moreira 
Aristides dos Santos; Anderson David 
Gomes dos Santos; Rafael de Oliveira 
Rodrigues, Jundiaí: Paco Editorial, 2020., 
é correto afirmar que a entrada principal 
na catalogação dessa obra é 

(A)  SANTOS, Anderson Moreira Aristides dos; 
SANTOS, Anderson David Gomes dos; 
RODRIGUES, Rafael de Oliveira. 

(B)  SANTOS, Anderson Moreira Aristides dos 
[et al] 

(C)  SANTOS, Anderson Moreira Aristides dos. 
(D)  Ensaios sobre a economia do sertão de 

Alagoas. 
(E)  SANTOS, Anderson Moreira Aristides dos; 

SANTOS, Anderson David Gomes dos. 
 
25. No MARC21, o campo geral para Notas é 
(A)  240.   
(B)  260.  
(C)  300.  
(D)  610. 
(E)  500. 
 
26. De acordo com a Regra 1.4F7 do AACR2, 

não deverá haver omissão de data. Se 
nenhuma data for identificada, registre 
uma data aproximada conforme as 
seguintes, EXCETO 

(A)  [189-] 
(B)  [1890?] 

(C)  [18--?]  
(D)  18-- 
(E)  [18--] 
  
27. Quando o assunto do livro é educação e 

fotografia de lugares específicos, a CDU 
correta é  

(A)  370/778.9  
(B)  370+778.9  
(C)  370:778.9 
(D)  [370+778.9] 
(E)  370=778.9  
 
28. Na CDD, o número para Literatura 

Israelense é 
(A)  893.4 
(B)  893 
(C)  892.4 
(D)  892 
(E)  890.4 
 
29. Quando o título do livro é: “As Brumas de 

Avalon”, de Marion Zimmer Bradley. São 
Paulo: SARAIVA, 1979. Conta a vida 
lendária do Rei Arthur e seus cavaleiros 
da Bretanha, a indexação de assuntos 
correta é 

(A)  Literatura Inglesa - Romance; Rei Arthur – 
Aspectos Históricos.  

(B)  Literatura Canadense - Romance; Rei Arthur 
– Aspectos Históricos. 

(C)  Literatura Americana - Romance; Rei Arthur 
– Aspectos Históricos. 

(D)  Literatura Inglesa - Poesia; Rei Arthur – 
Aspectos Históricos. 

(E)  Literatura Canadense - Poesia; Rei Arthur – 
Aspectos Históricos. 

 
30. No formato MARC, o campo para 

indexação de assunto geográfico do 
SIBIX é 

(A)  651   
(B)  600  
(C)  650 
(D)  655  
(E)  656 
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31. Novos livros de Literatura Brasileira e 
Literatura Inglesa, com os maiores 
autores dentre essas duas literaturas, 
compuseram o acervo de uma biblioteca 
universitária do curso de Letras e os 
alunos foram alertados sobre essa nova 
aquisição. Sabendo que esse serviço é 
como a automação de uma função 
clássica da biblioteca tradicional, porém 
que consiste em informar ao usuário 
sobre as novas aquisições, compatíveis 
com seu interesse de consulta, qual é o 
nome dado a esse serviço? 

(A)  Aquisição.  
(B)  Disseminação Seletiva da Informação. 
(C)  Estudo de Usuário. 
(D)  Atendimento de Usuário. 
(E)  Desenvolvimento de Acervo. 
 
32. As bibliotecas podem utilizar vários 

mecanismos para difundir informações, 
seja na forma verbal, textual, audiovisual 
ou via internet. Nesse sentido, são 
mecanismos que se enquadram naquilo 
que se podem denominar Serviços de 
Alerta de documentos primários, 
EXCETO 

(A)  Tradução.     
(B)  Consulta Local. 
(C)  Circulação de Periódicos. 
(D)  Serviços de Orientação. 
(E)  Fornecimento de Fotocópias. 
 
33. O conceito de Controle Bibliográfico é 

inerente às atividades das bibliotecas, 
desde o início dessas instituições. É 
possível delinear um começo para o 
controle bibliográfico juntamente com o 
aumento das coleções e seu controle 
local efetivado pelos catálogos, 
instrumentos presentes desde 
Alexandria, passando pelo refino da ideia 
com a formulação das bibliografias, e 
chegando ao Répertoire Bibliographique 
Universel de Otlet, no final do século XIX. 
Um dos instrumentos de Controle 
Bibliográfico  

(A)  é o Alerta em Catalogação.  
(B)  é a Base de Dados.  
(C)  são as Bibliografias. 
(D)  é a Biblioteca Mário de Andrade. 
(E)  é a Biblioteca Nacional. 
 
 
 
 

34. Qual, dos seguintes, é o formato de 
intercâmbio de dados que surgiu em 
1967?   

(A)  MARC21  
(B)  IFLA  
(C)  CBU 
(D)  UBCIM 
(E)  AACR2 
 
35. Fontes de Informação Eletrônica que 

possuem algumas publicações editadas 
com determinado intervalo e podem ser 
acessadas em formato digital, permitindo 
agilidade e disponibilidade mais rápida 
das publicações, consentindo uma maior 
interação entre o leitor e o autor. 
Oferecem diferentes formatos de 
download e visualização do material, o 
que facilita o acesso aos documentos 
eletrônicos, sem imposição de barreiras. 
O enunciado se refere a qual tipo de fonte 
de informação? 

(A)  Periódicos. 
(B)  Catálogos.  
(C)  Folhetos. 
(D)  Folders. 
(E)  Guias. 
 
36. O nome dado a qualquer coleção ou 

conjunto organizado de periódicos, uma 
seção da biblioteca, onde estão os 
jornais e revistas, é  

(A)  Mapoteca. 
(B)  Pinacoteca.  
(C)  Discoteca. 
(D)  Hemeroteca. 
(E)  Biblioteca. 
 
37. Na Base de Dados do Sistema Alexandria, 

no modelo booleano, os termos de busca 
são ligados por alguns conectores. Como 
exemplo, tem-se 

(A)  ENTÃO       
(B)  TAMBÉM  
(C)  A 
(D)  NÃO 
(E)  TALVEZ 
 
38. Os dados técnicos extraídos de uma 

fotografia digital: câmera usada, data de 
criação da fotografia, formato, tamanho 
do arquivo e esquema de cor são 
informações estruturadas que auxiliam 
na descrição, identificação, 
gerenciamento, localização, 
compreensão e preservação de 
documentos digitais facilitando a 
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interoperabilidade de repositórios. Essa 
informação inteligível por computador é 
conhecida como  

(A)  Winisis.       
(B)  Metadados. 
(C)  Recall. 
(D)  Totvs.  
(E)  Sistema do Futuro. 
 
39. A classificação sistemática conceituada 

no âmbito da Ciência da Informação 
como ferramenta de organização 
intelectual, empregada em portais 
institucionais e bibliotecas digitais como 
um novo mecanismo de consulta, ao lado 
de ferramentas de busca e como um 
componente de Ontologia, é conhecida 
como   

(A) Infometria.       
(B)  Taxonomia.   
(C)  Taximetria. 
(D)  Epistemologia. 
(E)  Semântica. 
 
40. A rede social Instagram permite que os 

usuários utilizem “tags” em palavras-
chaves para conseguir o maior número 
de visualização, seguidores e “likes”. Na 
Biblioteconomia, o nome específico para 
essa função é 

(A)  Folksonomia.         
(B)  Cadeia. 
(C)  Renque. 
(D)  Ontologia. 
(E)  Taximetria. 
 
41. O Serviço de Referência possui alguns 

processos. Assinale a alternativa que 
NÃO apresenta um processo.  

(A)  A necessidade da informação.   
(B)  A questão inicial. 
(C)  A questão negociada. 
(D)  A estratégia de busca. 
(E)  A estratégia de resposta. 
 
42. O Serviço de Referência COMUT significa 
(A)  programa brasileiro de comutação 

bibliográfica, no qual o usuário pode plagiar 
periódicos, teses, anais de congresso, 
relatórios técnicos e parte de documentos, 
em uma rede de bibliotecas cadastradas.          

(B)  programa brasileiro de comutação 
bibliográfica, no qual o usuário solicita cópia 
de periódicos, teses, anais de congresso, 
relatórios técnicos e parte de documentos, 
em uma rede de bibliotecas cadastradas.    

(C)  programa brasileiro de comutação 
bibliográfica, no qual o usuário não pode 
solicitar cópia de periódicos, teses, anais de 
congresso, relatórios técnicos e parte de 
documentos, em uma rede de bibliotecas 
cadastradas.     

(D)  base de dados na qual o usuário solicita 
cópia de periódicos, teses, anais de 
congresso, relatórios técnicos e parte de 
documentos, em uma rede de bibliotecas 
cadastradas.     

(E)  biblioteca específica no Brasil inteiro que 
cuida da cópia de periódicos, teses, anais de 
congresso, relatórios técnicos e parte de 
documentos, em uma rede de bibliotecas 
cadastradas.    

 
43. O processo de retirar do acervo títulos ou 

partes da coleção com finalidade 
específica a fim de obter maior espaço 
físico para a coleção em uso, mantendo a 
qualidade do acervo, denomina-se 

(A)  Remanejamento.       
(B)  Inventário.   
(C) Desbastamento. 
(D)  Descarte.  
(E)  Leitura de prateleiras. 
 
44. A Política de Desenvolvimento de 

Coleções possui serviços específicos, 
como 

(A)  Catalogação e Classificação.       
(B)  ISBN e ISSN.  
(C)  Seleção e Aquisição. 
(D)  Base de Dados e Banco de Dados. 
(E)  Catálogo Eletrônico e Catálogo Manual. 
 
45. Para que uma biblioteca se mantenha 

padronizada em todos os seus serviços, 
o que o bibliotecário precisa fazer, caso 
não esteja mais administrando a 
biblioteca em questão, é 

(A)  treinar o próximo bibliotecário.   
(B)  organizar a biblioteca de uma forma fácil. 
(C)  fazer com que todos os bibliotecários 

trabalham de forma padrão. 
(D)  um manual de serviços e procedimentos.  
(E)  repassar todas as informações para o 

auxiliar de biblioteca. 
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46. A tipologia das necessidades de 
informação de pessoas ou grupos pode 
ser dividida em função como 

(A)  adição.     
(B)  ação.   
(C)  divisão. 
(D)  partilhamento. 
(E)  resultados. 
 
47. São leis de aplicação em métodos 

estatísticos e matemáticos aos livros, 
artigos e outros meios de comunicação 
ou abordagem quantitativa de técnicas de 
gestão de uma unidade de informação. O 
enunciado refere-se à 

(A)  Cientometria.       
(B)  Biblioteconomia. 
(C)  Bibliometria. 
(D)  Arquivologia. 
(E)  Museologia. 
 
48. Refere-se à generalização das técnicas a 

partir dos documentos publicados e das 
citações recebidas pelos documentos, 
patentes como subsídio da gestão de 
atividade de pesquisa científica, gestão 
de centros de informação e o 
monitoramento tecnológico. O enunciado 
traz o conceito de  

(A)  Cientometria.        
(B)  Bibliometria. 
(C)  Biblioteconomia. 
(D)  Arquivologia. 
(E)  Tecnologia da Informação. 
 
49. A ABNT NBR 10520 trata de    
(A)  referências bibliográficas.        
(B)  resumo. 
(C) introdução. 
(D)  sumário. 
(E)  citação em documentos. 
 
50. A ABNT NBR 10525 trata de    
(A)  MARC21.      
(B)  IBICTI. 
(C)  RDA. 
(D)  ISBN. 
(E)  ISSN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

   

 

 

BIBLIOTECÁRIO I 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 


