
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de
prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 60 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta alternativas de
resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à
resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu
preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for
constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA,
preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital,quatro horas
às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas de prova, eduas horas
somente será permitido levar o caderno de prova a partir das , desde que permaneça na16 horas
sala até esse horário.

7. .AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADOESTE CADERNO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 07.

Texto 1 – Círculo vicioso

Disponível em: <http://www.saiadolugar.com.br/dia-a-dia-do-empreendedor/um-
ciclo-vicioso-que-pode-atrapalhar-a-produtividade-de-uma-empresa/>.  Acesso
em: 30 jan. 2015.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  a  articulação  entre  os  discursos  verbal  e
não verbal, o tema central do Texto 1 é a 

(A) condução respeitosa da equipe de trabalho.

(B) gestão das novas tecnologias para a otimização do
tempo.

(C) administração de conflitos entre os colegas.

(D) formalização dos encaminhamentos burocráticos do
setor.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A coesão do texto é garantida pela indicação da

(A) referencialidade pelas catáforas.

(B) cadencialidade pelas aliterações.

(C) direcionalidade pelas placas.

(D) sequencialidade pelas setas.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso linguístico que faz progredir o texto é

(A) a intransigência dos superiores.

(B) a falta de colaboração da equipe.

(C) o diálogo estabelecido entre as partes envolvidas.

(D) o desencontro entre as expectativas dos grupos.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A articulação textual, indicada pelo título do texto, equivale
ao sentido construído pelo seguinte provérbio:

(A) “Estou em um beco sem saída”.

(B) “Acordou com a avó atrás do toco”.

(C) “Deus ajuda a quem cedo madruga”.

(D) “Não sei se caso ou se compro uma bicicleta”.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  pontos  de  interrogação empregados  no  texto  têm  a
função de mostrar

(A) o regime de trabalho exigido diante da capacidade da
equipe.

(B) a reação das pessoas diante das soluções apresenta-
das.

(C) a rotina de produção frente às demandas empresariais.

(D) o  compromisso da gerência diante  da  necessidade
coletiva.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto mostra um conflito gerado entre as possibilidades
de deliberações  

(A) individuais e coletivas.

(B) objetivas e subjetivas.

(C) humanas e materiais.

(D) virtuais e presenciais.
 
▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função do pronome “isso” no texto conduz à

(A) indefinição do tema.

(B) remissão metafórica.

(C) referenciação anafórica.

(D) indeterminação do sujeito.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 2 para responder às questões de 08 a 10.

Texto 2

Disponível  em:  <http://recortesdelogistica.blogspot.com.br/2014/06/tirinhas-
de-logistica_17.html>. Acesso em: 20 mar. 2015.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O humor da tira é produzido pelo mal-entendido resultante

(A) das escolhas lexicais inadequadas para a interação
face a face.

(B) do uso de diferentes padrões linguísticos para nomear
funções de trabalho.

(C) das relações sociais conflituosas na distribuição das
tarefas cotidianas.

(D) do emprego de expressões inapropriadas entre supe-
riores e subalternos.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A linguagem empregada na tirinha caracteriza

(A) uma forma direta de raciocinar.

(B) uma maneira lógica de pensar.

(C) um estilo coloquial de falar.

(D) um modo espontâneo de ser.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do último quadro da tirinha, pela associação entre os re-
cursos verbal e não verbal, infere-se que

(A) a profissão referida no anúncio é pouco valorizada.

(B) o jornal veiculou uma propaganda enganosa.

(C) a personagem representa um papel falso. 

(D) o sujeito enunciativo não sabe ler.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em certo estado, de janeiro a junho, 26 mil pessoas migra-
ram de empresa de telefonia móvel, enquanto 20 mil mi-
graram o telefone fixo, mantendo o número original. Se em
todo o país, neste mesmo período, 2,1 milhões de trocas
foram feitas, então qual é o valor que mais se aproxima do
porcentual referente ao total, no estado, representado em
relação ao total do país?

(A) 1,23%

(B) 2,19%

(C) 23,70%

(D) 43,47%

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O dono de um posto de combustíveis fixará os novos pre-
ços do litro de gasolina e de etanol, de modo que a dife-
rença desses preços seja de um real. Além disso, ele quer
que o cliente possa escolher qualquer um dos combustí-
veis, sem precisar fazer a conta para saber qual é mais
vantajoso. Para isto, ele se baseou apenas no gasto com
combustível, considerando um veículo flex, que tem o con-
sumo de um litro de gasolina a cada dez quilômetros per-
corridos, e que, com etanol, percorre sete quilômetros por
litro. Os valores, em reais, que mais se aproximam do de-
sejado pelo dono do posto, são, respectivamente:

(A) 2,099 e 3,099

(B) 2,339 e 3,339

(C) 2,449 e 3,449

(D) 2,579 e 3,579

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma fazenda exportou em 2014 um total de 1 500 tonela-
das de carne bovina. De acordo com o contrato, o paga-
mento foi em reais, mas o valor da arroba do boi foi fixado
em dólar. A taxa de câmbio do dia de pagamento era de um
dólar a R$ 2,26, ao passo que o preço de uma arroba era
US$ 51. Planejando estabelecer um novo contrato para o
ano de 2015, com um mesmo total exportado, 1 500 tone-
ladas, os novos valores são US$ 43 por arroba, com uma
taxa de câmbio de um dólar a R$ 3,20, o fazendeiro quer
calcular a diferença entre o valor total que será arrecadado
em 2015 e o valor total arrecadado em 2014. Com base
nessas informações, o valor, em reais, que mais se aproxi-
ma dessa diferença é:

(A) +33 510,00

(B) +13 694,00

(C) -1 410,00

(D) -12 000,00

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  comerciante  comprou  e  vendeu  um  certo  produto,
sempre a mesma quantidade, realizando o lucro mensal-
mente como sendo a diferença do valor pago na compra
pelo valor recebido pela venda. O gráfico a seguir  apre-
senta os valores em milhares de reais,  respectivamente,
para compra e venda nos quatro meses iniciais do ano.
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Com  base  nas  informações  apresentadas  no  gráfico,  o
maior lucro ocorreu no mês de

(A) janeiro.

(B) fevereiro.

(C) março.

(D) abril.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quatro  filhas  estavam  na  cozinha no momento  em que
apenas  uma  delas  colocou  o  dedo  no  bolo  confeitado.
Quando a mãe viu a marca de dedo, questionou as crian-
ças para descobrir quem tinha mexido no bolo. Ela ouviu,
então, o relato das quatro filhas: 

– Eu não mexi, diz Joana.
– Foi a Lara, diz Vitória. 
– Foi a Vitória, diz Luna. 
– A Luna não disse a verdade, diz Lara. 

Sabendo  que  somente  um  dos  relatos  tem valor  lógico
falso, então, quem mexeu no bolo foi a filha de nome

(A) Vitória.

(B) Joana.

(C) Luna.

(D) Lara.

matemática_superior
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CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No editor de texto LibreOffice, (a) Ortografia e Gramática e
(b) Nota de Rodapé são opções que podem ser acessa-
das, respectivamente, nos menus

(A) Ferramentas e Inserir.

(B) Formatar e Tabela.

(C) Editar e Arquivo.

(D) Exibir e Janela.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos princípios básicos da informática é o tratamento
das  informações  em  meio  digital,  cuja  manipulação  por
dispositivos  periféricos pode ser somente de entrada de
informações, somente de saída de informações ou de en-
trada e de saída. Os dispositivos possuem capacidades de
armazenamento  diferentes,  tais  como  disco  rígido,  pen
drive, DVD e CD-ROM. As capacidades aproximadas de
unidade de armazenamentos reconhecidas, hoje, são

(A) 2.0TB, 32MB, 4.7 MB e 700KB.

(B) 500GB, 16GB, 7.4TB e 700TB.

(C) 1.0TB, 4MB, 4.7GB e 700GB.

(D) 3.0TB, 8GB, 4.7GB e 700MB.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um usuário de um computador com o sistema operacional
Windows 7, que deseja configurar as permissões de pasta
de arquivos para tornar visíveis arquivos ocultos, deve

(A) escolher a pasta, ir no menu Editar e clicar em Modifi-
car a Pasta na opção renomear Arquivo e Pasta.

(B) abrir a Pasta, clicar com o botão direito e escolher a
opção Geral,  em seguida opção de Modo de Exibi-
ção.

(C) clicar no botão Iniciar do Windows, escolher o painel
de controle e entrar em Geral, escolhendo a aba Ar-
quivo e Pasta.

(D) selecionar a Pasta, ir na aba Organizar, escolher op-
ções de Pasta e Pesquisa e selecionar Modo de Exi-
bição.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A internet é hoje a principal ferramenta para qualquer insti-
tuição desenvolver atividades de gestão, como enviar e-
mail,  postar informações na página e acessar conteúdo.
São aplicativos da internet na respectiva ordem browser,
correio e aplicativo de rede social:

(A) Opera, Outlook e Likedin.

(B) Windows Update, Gmail e Whatsapp.

(C) Google Chrome, Filezilla e Facebook.

(D) Internet Explorer, Hotmail e Firebird.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um software ou hardware que verifica as  informações
provenientes da internet, com o objetivo de permitir ou blo-
quear o acesso ao computador de acordo com as configu-
rações aplicadas, ajudando a impedir  o acesso indevido
de hackers ou programas maliciosos em um computador
via internet. Essa definição refere-se a

(A) criptografia.

(B) firewall.

(C) antivírus.

(D) phishing.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_superior
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Tarapanoff (2006), a área que conceitua a
informação no sentido de conhecimento comunicado é de-
nominada 

(A) Sistema de Informação.

(B) Ciência da Informação.

(C) Arquitetura da Informação.

(D) Gestão da Informação.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  que  a  informação  seja  considerada  de  qualidade,
atual, acessível, precisa e oportuna deve ser ajustada às

(A) regras de catalogação de acordo com o AACR2.

(B) normas de empréstimo segundo regulamento espe-
cífico.

(C) demandas da expectativa do usuário.

(D) estruturas hierárquicas.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Delegação é o processo de transferência de determinado
nível de autoridade de um gestor para seu subordinado,
criando o correspondente compromisso pela execução da
tarefa delegada. A importância da delegação para a biblio-
teca está baseada, principalmente, no aspecto que 

(A) permite  maior  produtividade da equipe  de trabalho,
por meio de maior motivação, menor tempo de espe-
ra para a tomada de decisões, maior desenvolvimen-
to da equipe e maior integração entre as bibliotecas.

(B) permite  melhor  interação  no  processo  de  planeja-
mento, controle e avaliação, maior uniformidade em
termos de processos técnicos e administrativos, pro-
porcionando menor número de níveis hierárquicos.

(C) possibilita a geração saudável do efeito competitivo, o
que aumenta a produtividade e a qualidade dos tra-
balhos em menor número de níveis hierárquicos.

(D) possibilita maior desenvolvimento das pessoas nos as-
pectos  administrativo  e  decisório,  propiciando  maior
participação, motivação e comprometimento.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere a periódicos especializados, o INEP de-
termina, para autorização de cursos de graduação, com vis-
tas ao conceito 5, que a quantidade de títulos seja maior ou
igual a 

(A) 3 e menor que 6.

(B) 12.

(C) 15 e menor que 20.

(D) 20.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Davenport (2000), o modelo ecológico para gerenciar
a informação envolve os ambientes

(A) gerencial, tecnológico e interno.

(B) informacional, interno e externo.

(C) organizacional, informacional e tecnológico.

(D) informacional, organizacional e externo.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fluxogramas são ferramentas básicas ao processo de
gestão pela qualidade, pois contribuem de forma a otimi-
zar os processos de trabalho e a tomada de decisões nas
bibliotecas. Neste sentido, uma das vantagens dos fluxo-
gramas é

(A) verificar o funcionamento dos componentes principais
do sistema, facilitando a análise da sua eficiência e
promovendo maior comprometimento com os resulta-
dos.

(B) facilitar  a localização das deficiências apresentadas
pelos  serviços,  pela  fácil  visualização  dos  passos,
transportes, operações e planilhas.

(C) promover  o agrupamento de operações interligadas
mediante ordem sequencial, considerando a subdivi-
são do trabalho entre os indivíduos de uma unidade
informacional.

(D) possibilitar  a  avaliação da distribuição  da  carga de
trabalho em suas diferentes instâncias, promovendo
maior  controle  e  comprometimento  com os  resulta-
dos.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Vergueiro (1989), a etapa do desenvolvi-
mento de coleções que assegura a qualidade e o tamanho
da coleção, em concordância com as necessidades infor-
macionais dos usuários, é 

(A) a política de seleção da coleção.

(B) o processo de aquisição da coleção.

(C) o processo de avaliação da coleção.

(D) o desbastamento do material bibliográfico.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A manutenção de cadastro e catálogos de fornecedores,
bem como o conhecimento de normas legais dos procedi-
mentos de licitação são inerentes à atividade do setor de

(A) processamento técnico.

(B) referência.

(C) aquisição.

(D) circulação.

bibliotecário_documentalista
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  processo  de  seleção  de  materiais  informacionais  em
uma unidade de informação deve iniciar-se por considera-
ções relativas:

(A) ao espaço físico disponível, aos recursos informacio-
nais, à avaliação do acervo e às rotinas de aquisição.

(B) ao preço médio de materiais bibliográficos e à indús-
tria de produção dos conhecimentos específicos da
unidade de informação.

(C) à especificidade de cada tipo de unidade de informa-
ção em função dos seus objetivos e público.

(D) à conservação de documentos, à vida média de dife-
rentes suportes e à representação descritiva.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É a comunicação interpessoal que se estabelece entre o
profissional de referência e o usuário, e permite determinar
qual é a necessidade de informação. Trata-se da 

(A) resposta de referência.

(B) pergunta de referência.

(C) pesquisa de referência.

(D) entrevista de referência.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O atendimento digital  ao usuário, conforme o serviço de
referência, pode ser feito por várias formas de comunica-
ção, como 

(A) carta, memorando, boletim e SDI.

(B) e-mail, ICQ, IRQ e chat.

(C) ICQ, IRQ, SDI e GUI.

(D) listas de discussão, frames, Elsevier e carta.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função do profissional de referência, no contexto dos ar-
quivos  abertos,  é  múltipla.  Na  função  de  formação  do
usuário, o profissional deve

(A) sensibilizar  os  usuários  para  que façam o arquiva-
mento de suas publicações preferivelmente no sítio
institucional, e não em sua página pessoal.

(B) preparar as páginas iniciais na internet, apresentan-
do, como introdução aos documentos depositados no
repertório, os laboratórios e departamentos da univer-
sidade e seus recursos.

(C) selecionar os arquivos apropriados à pesquisa de in-
formações e guiar o usuário para as fontes relativas
ao arquivo aberto.

(D) contatar diretamente o usuário, possibilitando anteci-
par  suas  necessidades  em  matéria  de  informação,
tendo em vista as questões apresentadas.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo de referência, a necessidade de informação é
a explicitação do problema pelo usuário. As fontes indica-
das  para  atender  à  necessidade de informação,  quanto
aos processos e produtos, são:

(A) manuais, atas de conferências, índices e guias.

(B) patentes, revistas técnicas, relatórios e boletins técni-
cos.

(C) ementários, anuários, almanaques e jornais.

(D) diretórios, catálogos de bibliotecas, feiras e dicioná-
rios.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o AACR2 (2002), um exemplo de entrada
para duas ou mais entidades de caráter nacional, com no-
mes iguais, é a 

(A) Biblioteca Nacional (Brasil).

(B) Chile. Sociedad Nacional Minería.

(C) Sociedad Nacional Minería. Peru.

(D) Biblioteca Nacional de Portugal.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No MARC 21, os campos variáveis que não contêm indica-
dores e nem subcampos são denominados campos de: 

(A) autoridade.

(B) dados.

(C) controle.

(D) bibliografia.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A estrutura semântica dos vocabulários controlados des-
tina-se a

(A) relacionar cognição, decisão e uso da informação e
diferençar as relações sinônimas.

(B) distinguir entre as etapas de análise conceitual e de tra-
dução da indexação e controlar as relações hierárquicas
entre os termos.

(C) decidir quanto à politica de indexação, à seletividade e à
exatidão da indexação. 

(D) controlar sinônimos, diferençar homógrafos e reunir ter-
mos cujos significados apresentem uma relação mais es-
treita entre si.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A taxionomia é embasada em duas ideias principais:

(A) organização e representação.

(B) classificação e hierarquização.

(C) catalogação e recuperação.

(D) padronização e ordenação.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Classificação Decimal Universal (CDU), a notação 726
– Arquitetura religiosa – é constituída de uma forma enu-
merativa pelo número 7 que representa o conceito Arte, o
número 2 juntamente com o número 7 forma 72 Arquitetu-
ra, e o número 6 que, junto do 72, forma o 726, que repre-
senta Arquitetura Religiosa. Dessa forma, conclui-se que

(A) o número 726 é um código constituído de um conceito
(Arquitetura religiosa), considerado uma linguagem pós-
coordenada.

(B) o número 726 é uma notação pura por possuir uma só
espécie de símbolo que forma dois conceitos considera-
dos pré e pós-coordenados.

(C) o número 726 é um código constituído por três conceitos
que formam as linguagens pré-coordenadas a priori para
formar um conceito composto.

(D) o número 726 é uma notação simples por se constituir de
uma só espécie de símbolo que forma a posteriori uma
linguagem pós-coordenada.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A etapa da construção do catálogo on-line que permite iden-
tificar problemas antes que o produto final seja disponibiliza-
do ao usuário ou rever interfaces que não estejam funcio-
nando de forma adequada é 

(A) a elaboração do catálogo.

(B) o planejamento do catálogo.

(C) o desempenho ou execução da usabilidade.

(D) a avaliação ou teste de usabilidade.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NBR14724:2011, a natureza de um trabalho
acadêmico deve constar nas seguintes partes do trabalho:

(A) folha de rosto e folha de aprovação.

(B) capa e folha de rosto.

(C) capa e folha de aprovação.

(D) anverso e verso da folha de rosto.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O resumo que é isento do limite de palavras para a sua elabo-
ração denomina-se

(A) informativo.

(B) crítico.

(C) sintético.

(D) indicativo.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A referência correta, de acordo com a NBR 6023:2002, é:

(A) KOOGAN, André; HOUAISS, Antonio (Ed.).  Enciclo-
pédia e dicionário digital 98. Direção geral de André
Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1998.
5 CD-ROM.

(B) MORFOLOGIA dos artrópodes. In:  ENCICLOPÉDIA
multimídia dos seres vivos . [S.l.]: Planeta DeAgos-
tini, 1998c. CD-ROM 9, 16:30:30.

(C) KELLY,  R.  Electronicpublishingat  APS :  its  notjust
online  journalism.  APS  News  Online,  Los  Angeles,
nov.  1996.  Disponível  em:  <http:www.aps.org.html>.
Acesso em: 25 nov. 1998.

(D) SABROZA, P. C. Globalização e saúde: impacto nos
perfis  epidemiológicos  das  populações.  In:  CON-
GRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA,  n.4.,
1998, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Ja-
neiro: ABRASCO, 1998c. Mesa-redonda.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A NBR 10520:2002 (Citações em documentos) determina
que, 

(A) no caso de dados obtidos por informação verbal (pa-
lestras, etc.), deve-se indicar a expressão informação
não publicada ou informal, mencionando-se os dados
disponíveis.

(B) no  sistema autor-data,  se  o  título  iniciar  por  artigo
(definido ou indefinido),  ou monossílabo,  este deve
ser excluído na indicação da fonte.

(C) na identificação da obra, se necessárias, devem ser
incluídas notas com informações complementares, ao
final da citação, com destaque tipográfico.

(D) na citação de trabalhos em fase de elaboração, deve
ser  mencionado o  fato,  indicando-se  os  dados dis-
poníveis, em nota de rodapé.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O COMUT permite a obtenção de cópias de documentos
técnico-científicos disponíveis nos acervos das principais
bibliotecas e em serviços de informação internacional. En-
tre os documentos acessíveis, encontram-se:

(A) sites governamentais.

(B) livros completos.

(C) relatórios técnicos.

(D) dicionários especializados.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O CCN (Catálogo Coletivo Nacional) tem como objetivo:

(A) emitir o ISSN para revistas brasileiras.

(B) localizar as publicações seriadas existentes no país. 

(C) definir políticas de aquisição para revistas internacio-
nais.

(D) promover o intercâmbio bibliográfico das ISBD(S). 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Scientific Electronic Library On-line – Scielo Brasil é um
projeto que objetiva o desenvolvimento de uma metodolo-
gia comum para preparação, armazenamento, dissemina-
ção  e  avaliação da produção científica  em formato  ele-
trônico. Esse projeto é o resultado da parceria entre

(A) USP/CAPES/IBICT

(B) UFMG/UNESCO/C&T

(C) Minc/CNPq/CAPES

(D) FAPESP/BIREME/CNPq

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A base de dados referente à informação jurídica do setor de
saúde na América Latina e Caribe, coordenada pela Bireme, é
denominada:

(A) LEYES

(B) MEDCARIB

(C) HISA

(D) CIDSAÚDE

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Devido ao corte de verbas nas universidades brasileiras foi
solicitado pela administração superior  um estudo de uso
das coleções  para auxiliar  na  utilização mais  efetiva  da
verba para aquisição de livros. Qual lei da bibliometria o
bibliotecário deverá utilizar?

(A) Lotka

(B) McGrath

(C) Bradford

(D) Solla Price

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para McGrath (2006), a bibliometria, a cientometria e a in-
formetria  são disciplinas que se assemelham por  serem
métodos quantitativos, mas se diferenciam quanto ao obje-
to de estudo, às variáveis, aos métodos e aos objetivos.
Fazem parte do objeto de estudo da informetria:

(A) livros, revista e autores.

(B) disciplinas, assuntos e áreas.

(C) palavras, documentos e bases de dados.

(D) citações, páginas web e artigos.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São bases estatísticas que divulgam uma série de indica-
dores bibliométricos que auxiliam as instituições a avalia-
rem, dentre outros, o tamanho da produção e o impacto
científico:

(A) JCR e SJR

(B) CAB Abstracts e Gale

(C) Wilson e Jstor

(D) Ulrich’s e SLS

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um meio de estudo da produção científica, que funciona
como indicador de impacto dos trabalhos dos pesquisado-
res e dos periódicos. A afirmação refere-se  

(A) ao índice H. 

(B) à análise de citação.

(C) ao fator de impacto.

(D) ao eigenfactor.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São exemplos de redes e serviços de apoio institucional a
sistemas de informação no Brasil:

(A) RENPAC, Interdata e Telnet

(B) OCLC, SABI E DIALOG

(C) BIREME, LILACS E CIN/CEN

(D) Bibliodata, COMUT e CCN

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O OPAC é um catálogo eletrônico de bibliotecas disponível
para acesso público. A quarta geração dos OPACs teve
início em 1993 e se caracteriza por

(A) incluir os operadores booleanos.

(B) ser restrita às redes locais.

(C) permitir a importação e a exportação de registros en-
tre instituições nacionais e estrangeiras.

(D) melhorar a visualização e a navegação mediante re-
sultados ordenados por diferentes métodos.
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▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para tornar disponível o conteúdo de uma biblioteca virtu-
al, é necessário:

(A) endereço fixo.

(B) pacote de informações.

(C) navegador.

(D) roteador.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Padrão proposto e homologado pelo W3C, como mecanis-
mo de codificar metadados associados a um documento
eletrônico em um formato legível não só por pessoas, mas
também por programas. O texto refere-se à linguagem

(A) OWL

(B) XML

(C) HTML

(D) VRML

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um serviço de preservação digital:

(A) Greenstone

(B) Fedora

(C) Nou-Rau

(D) Portico

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Kirkpatrick (2001 apud SOUZA, 2014),  a situa-
ção em que o escritor muda apenas algumas palavras do
texto original sem dar crédito ao autor, constitui um caso
de plágio 

(A) direto.

(B) mosaico.

(C) por referência.

(D) por citação.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Art. 87, da Lei n. 9.610, de 19 de feverei-
ro de 1998 – o titular do direito patrimonial sobre uma base
de dados terá o direito exclusivo, a respeito da forma de
expressão da estrutura da referida base, de autorizar ou
proibir:

(A) a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou
processo. 

(B) a  tradução,  indexação,  normalização,  por  qualquer
meio ou processo.

(C) a fixação de bases de dados ou a sua comunicação
ao público.

(D) a normalização, adaptação e colocação à disposição
do público dos resultados de suas operações.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Deve-se identificar o tipo de obra que foi criada a fim de
encontrar o tipo de registro adequado à sua proteção. As
instituições responsáveis para proceder os registros e os
depósitos de obras, tais como músicas (letras e partituras),
romances, poemas, textos, personagens, desenhos, fotos,
marcas, patentes, contratos e tecnologia, desenho indus-
trial e programas de computador são:

(A) IBICT e CNPq

(B) CAPES e MEC

(C) BN e INPI

(D) MCT e MinC

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A licença Creative Commons que permite que outros dis-
tribuam,  remixem,  adaptem  ou  criem  obras  derivadas,
mesmo para uso com fins comerciais, contanto que seja
dado crédito pela criação original, é a licença

(A) (by-nc-nd)

(B) (by-nc-as)

(C) (by-nc)

(D) (by)
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