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PORTUGUÊS 
 
As questões de 1 a 3 referem-se ao fragmento seguinte. 

 

“As máquinas são adoradas porque são belas, e 
apreciadas porque conferem poder; são odiadas porque são 
feias, e detestadas por imporem a escravidão.” 

 

1. Qual a figura de linguagem predominante no fragmento 
acima? 

A) hipérbato 

B) sintestesia 

C) comparação 

D) metáfora 

E) paradoxo 

 

2. Dadas as assertivas sobre a estrutura sintática do fragmento 
acima, 

I. a palavra porque, nos três momentos em que aparece, 
indica uma relação de coordenação entre as orações.  

II. a palavra porque, nos três momentos em que aparece, 
indica uma relação de subordinação entre as orações.  

III. o período é formado por orações coordenadas e 
subordinadas.  

IV. as palavras em negrito classificam-se como predicativo.  

pode-se concluir que 

A) II e III são verdadeiras. 

B) apenas a I é verdadeira. 

C) apenas a II é verdadeira. 

D) apenas a III é verdadeira. 

E) I e IV são verdadeiras. 

 

3. O ponto-e-vírgula foi utilizado para 

A) substituir o emprego da conjunção ou. 

B) separar pensamentos antagônicos. 

C) separar pensamentos dependentes. 

D) separar pensamentos não-opostos. 

E) indicar uma gradação do pensamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As questões de 4 a 9 referem-se ao texto seguinte. 
 

 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 
 

17 
 

19 
 

21 
 

23 
 

25 
 

27 

O terceiro 
 

Meu duplo é insuportável. Vem sempre brigar comigo. 
Quando não é para brigar, é para zombar. 

Se boto asas, ele acrescenta um rabo. No momento em 
que pretendo ensaiar um vôo, ele me obriga a rastejar. 

Mãe, não posso ser o anjo que você pediu. Os 
caminhos da inocência dão para a estrada do mal. 

Minhas purezas acabam em porcaria. 
É ele, mãe, é ele que me atrapalha! 
Se descubro um irmão, ele me envenena: “Cuidado, 

pode ser um inimigo”. Se me entusiasma um gênio, ele 
interrompe: “É possível, mas tem algo de imbecil”. 

Se tomo qualquer iniciativa, ele me pergunta: “Para 
quê?” Se não faço nada, ele finge espanto: “Ué! Morreu?” 

Sempre assim: travando minhas pernas quando me 
manda caminhar, instilando-me a dúvida quando me 
convida a crer. Até ao meu sono ele desce e interfere nos 
sonhos. 

Quando meu duplo mais entretido se mostra comigo, 
então eu aproveito e fujo... Abandono os dois e formo o 
terceiro. 

O terceiro é a delícia da libertação, longe da vítima e de 
seu sadista. 

Como terceiro, assisto à briga dos dois. É um 
espetáculo. Aprendo os golpes. E me exercito para 
combater com vantagem os inimigos que ficaram de vir. 

Eles parece que são muitos. E já estão descendo do 
futuro... 

(Aníbal Machado) 
 
4. Dadas as assertivas sobre o texto, 

I. Todo o texto estabelece um plano de leitura metafórica, 
uma vez que as palavras sofrem alteração de sentido por 
existir uma intersecção.  

II. A expressão meu duplo, no entendimento do autor, 
remete a o outro eu que todas as pessoas possuem.  

III. De acordo com o texto, existe uma certa pacificidade, 
expressada no 9º parágrafo, entre o eu e o duplo.  

IV. Entre o 1º e o 2º períodos do 2º parágrafo há uma idéia 
de antagonismo.  

 

verifica-se que 

A) há duas falsas. 

B) todas são verdadeiras. 

C) há três falsas. 

D) há somente uma falsa. 

E) todas são falsas. 
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5. Dadas as assertivas seguintes, assinale aquela 
improcedente quanto ao que o texto apresenta. 

A) A queixa feita à mãe pelo filho, em verdade, revela um 
momento de autocensura. 

B) O duplo instila no narrador os venenos de desconfiança, 
ceticismo, ódio, vaidade, intranqüilidade, sadismo e 
preguiça, presentes nas linhas 9 a 17. 

C) Ao formar um terceiro, o narrador procura encontrar-se a si 
mesmo num outro plano, abandonar suas dúvidas e 
contradições e combater outros inimigos que certamente 
virão. 

D) O terceiro é a imagem de quem aprende a se autoconhecer 
e, assim, libertar-se. 

E) O segundo parágrafo expressa o conflito criado pelo duplo 
que ora ironiza, ora contradiz o eu. 

 

6. Quanto à linguagem, é incorreto dizer: 
 

A) há uma ironia velada, muitas vezes voltada para si mesmo. 

B) mesmo sem exagerados ornatos, a linguagem continua 
sendo literária. 

C) as palavras tendem a retratar o homem do ponto de vista 
psicológico. 

D) o texto é conotativo porque cria significados novos para as 
palavras. 

E) a temática não retrata os problemas do homem de hoje. 

 

7. Quanto à tipologia textual, pode-se dizer que o texto 
 

A) é narrativo e descritivo, porque há um narrador e um 
elemento de invocação – a mãe. 

B) é narrativo com idéias que instigam a reflexão. 

C) é narrativo com traços de descrição, porque o gênero é 
literário. 

D) é narrativo, porque há implícito um produtor que procura 
persuadir o leitor. 

E) é dissertativo, porque retrata um tema argumentativo. 

 

8. Assinale a opção incorreta. 
 

A) A presença do se, nas linhas 3, 9 e 12, indica que há uma 
relação condicional. 

B) Os verbos envenenar (linha 9) e abandonar (linha 19) 
possuem a mesma transitividade. 

C) O verbo parecer (linha 26) deveria estar no plural, porque 
forma uma locução com o verbo ser. 

D) A palavra insuportável (linha 1) e a expressão delícia da 
libertação (linha 21) têm a mesma função sintática. 

E) No segundo parágrafo há um verbo bitransitivo. 

 

 

 

 

9. Qual a função da palavra que (linhas 4, 5 e 25), 
respectivamente? 

 

A) sujeito, sujeito, sujeito 

B) objeto direto, objeto direto 

C) adjunto adverbial, sujeito, sujeito 

D) sujeito, objeto direto, sujeito 

E) adjunto adverbial, objeto direto, sujeito 

 

10. Dados os períodos seguintes,  
 

I. “Se você não pode estar agora na França, o melhor da 
França vem até você.”  

II. “Quando serenei, pareceu-me que houvera barulho sem 
motivo.”  

III. “À medida, porém, que as horas se passavam, sentia-me 
cair num estado de perplexidade e covardia.”  

IV. “Desde que houve a reunião em casa de Jandira, eu não 
pensava mais em Arabela...”  

V. “Enquanto a universidade não se refizer da reforma 
universitária, haverá espaço para esse tipo de curso.”  

em quais deles a vírgula foi empregada para separar da oração 
principal a oração subordinada adverbial temporal?  
 

A) II, III e IV 

B) III e IV 

C) IV e V 

D) II, IV e V 

E) I e II 
 
As questões de 11 a 15 referem-se ao texto abaixo. 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 

As condições de bem-estar e de comodidade nos 
grandes centros urbanos como São Paulo são 
reconhecidamente precárias por causa, sobretudo, da 
densa concentração de habitantes num espaço que não foi 
planejado para alojá-los. Com isso, praticamente todos os 
pólos da estrutura urbana ficam afetados: o trânsito é lento; 
os transportes coletivos, insuficientes; os estabelecimentos 
de prestação de serviços, ineficazes. 

 

11. Marque a alínea que contém a justificativa correta para o 
uso das vírgulas, na ordem em que foram empregadas no 
texto. 

 

A) intercalar conjunção – separar adjunto adverbial anteposto – 
separar termos com a mesma função sintática. 

B) separar termo desnecessário – separar termo 
desnecessário – separar orações. 

C) Intercalar advérbio – separar locução prepositiva anteposta 
– marcar a omissão de termos. 

D) Intercalar conjunção – separar preposição anteposta – 
separar orações coordenadas. 

E) intercalar conjunção – separar termos acessórios – marcar a 
omissão de algum termo. 
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12. Marque a alínea que apresenta a adequada substituição dos 
termos por causa (linha 3), sobretudo (linha 3) e com isso 
(linha 5) sem perder o sentido lógico e com as devidas 
alterações. 

 

A) Já que, por isso, dessa forma. 

B) Pois, uma vez que, assim. 

C) Devido a, além de, assim sendo. 

D) Todavia, principalmente, por isso. 

E) Devido a, principalmente, dessa forma. 

 

13. Os dois pontos entre as orações “Com isso, praticamente 
todos os pólos da estrutura urbana ficam afetados: o trânsito 
é lento [...]” acentuam a existência de uma relação lógica 
implícita. Marque a alínea que apresenta essa relação. 

 

A) Adversidade 

B) Ressalva 

C) Esclarecimento 

D) Retificação 

E) Causa 

 
14. Do ponto de vista sintático, o texto é formado por um único 

parágrafo constituído por 
 

A) três períodos e sete orações. 

B) quatro períodos e nove orações. 

C) dois períodos e seis orações. 

D) três períodos e sete orações. 

E) dois períodos e sete orações. 

 
15. Dadas as proposições, sobre sintaxe,  
 

I. A oração “que não foi planejado” é classificada como 
subordinada adjetiva restritiva, porque seu conteúdo 
refere-se à parte dos elementos de um dado conjunto. 

II. No período “As condições de bem-estar e de comodidade 
nos grandes centros urbanos como São Paulo são 
reconhecidamente precárias”, há duas orações 
coordenadas, já que “As condições de bem-estar e de 
comodidade” estão no mesmo nível hierárquico das 
relações e posições sintáticas. 

III. No trecho “O trânsito é lento; os transportes coletivos, 
insuficientes; os estabelecimentos de prestação de 
serviços, ineficazes”, as orações são coordenadas entre 
si, mas subordinadas em relação à oração “praticamente 
todos os pólos da estrutura urbana ficam afetados”. 

 

é correto afirmar que 
 

A) apenas a II está correta. 

B) apenas a III está correta. 

C) II e III estão corretas. 

D) I e III estão corretas. 

E) apenas a I está correta. 

 
 

As questões de 16 a 20 referem-se ao texto seguinte. 
 

 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 
 

17 
 

19 
 

21 
 

Antigamente 
 

Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles 
e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam 
anos: completavam primaveras, em geral dezoito. Os 
janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé-de-
alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses 
debaixo do balaio. E, se levavam tábua, o remédio era tirar 
o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As 
pessoas, quando corriam, antigamente, era para tirar o pai 
da forca, e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam 
verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se 
faz uma canoa. O que não impedia que, nesse 
entrementes, esse ou aquele embarcasse em canoa 
furada. Encontravam alguém que lhes passava a manta e 
azulava dando às de vila-diogo. Os mais idosos, depois da 
janta, faziam o quilo, saindo para tomar a fresca; e também 
tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, 
esses iam ao animatógrafo, e mais tarde ao cinematógrafo, 
chupando balas de altéia. Ou sonhavam em andar de 
aeroplano; os quais de pouco siso, se metiam em camisa 
de onze varas, e até em calças pardas; não admira que 
dessem com os burros n´água. 

(Carlos Drummond de Andrade) 
 
16. Dadas as proposições sobre o texto, 
 

I. Drummond tinha o objetivo de mostrar como a língua 
pode caracterizar as pessoas, principalmente, em relação 
à época e ao lugar em que vivem. 

II. O autor usa muitos arcaísmos para ridicularizar as 
pessoas que ainda os utilizam. 

III. O título “Antigamente” refere-se à época em que o texto 
foi escrito. 

IV. Por meio da seleção vocabular, o autor pretende mostrar 
a falta de originalidade e de criatividade das pessoas que 
usam arcaísmos. 

 

é correto afirmar que 
 

A) somente a I é correta. 

B) somente a IV é correta. 

C) II e III são corretas. 

D) I e II são corretas. 

E) I e IV são corretas. 

 

17. No texto, as expressões “fazer pé-de-alferes”, “arrastar a 
asa” e “ficar debaixo do balaio” representam 
comportamentos ligados a uma situação de 
 

A) casamento. 

B) lua-de-mel. 

C) fim de relacionamento amoroso. 

D) aniversário. 

E) namoro. 
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18. Dadas as proposições sobre o texto, 
 

I. É possível depreender da leitura que cada situação 
comunicativa exige uma seleção adequada do 
vocabulário. 

II. O autor critica o uso abusivo de estrangeirismos e gírias 
porque contribui para o empobrecimento da língua. 

III. Em qualquer situação, deve-se falar da forma como se 
escreve. 

 

é correto afirmar que 
 

A) apenas a II está correta. 

B) apenas a III está correta. 

C) I e III estão corretas. 

D) I e II estão corretas. 

E) apenas a I está correta. 

 

19. Marque a alínea que corresponde ao sentido da expressão 
“tirar o cavalo da chuva”. 

 

A) Não se molhar. 

B) Aceitar um acordo. 

C) Desistir. 

D) Sair-se mal. 

E) Meter-se em dificuldade. 

 

20. Marque a alínea que apresenta uma expressão idiomática 
com o sentido mais próximo de “levar tábua”. 
 

A) Dar com os burros n’água. 

B) Dar a cara a bofete. 

C) Tirar o cavalo da chuva. 

D) Sair de fininho. 

E) Bater as botas. 
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INFORMÁTICA 
 

21. Assinale a opção correta. 
 

A) A memória RAM (Random Access Memory) é um tipo de 
memória volátil, ou seja, seus dados são perdidos ao se 
desligar o computador. 

B) A memória ROM (Read Only Memory) armazena 
informações secretas do computador; por isso, seus dados 
são sempre criptografados e protegidos por senha. 

C) O scanner e o monitor são dispositivos de hardware de 
entrada de dados do computador. 

D) A CPU (Central Processing Unit) é um tipo de unidade de 
memória central que aglomera todos os dados do 
computador. 

E) O teclado e o mouse são dispositivos de hardware de saída 
de dados do computador. 

 

22. Assinale a opção correta. 
 

A) PenDrive é um tipo de hardware utilizado para armazenar 
dados, e que, geralmente, conecta-se ao computador por 
meio de uma conexão USB (Universal Serial Bus). 

B) Um disquete de 3½ normalmente possui maior capacidade 
de armazenamento de dados que um CD-ROM ou CD-RW. 

C) Firewall é um tipo de software responsável por evitar que a 
temperatura da CPU (Central Processing Unit) eleve-se 
demasiadamente a ponto de queimar o processador. 

D) A memória Cache é um tipo de memória mais lenta, que 
armazena dados permanentemente no computador, mesmo 
ao ser desligada. 

E) Antivírus é um tipo de hardware utilizado para procurar e 
eliminar ou desinfectar arquivos infectados por vírus em um 
computador. 

 

23. Dadas as afirmações a seguir, 
 

I. É possível afirmar que há um atalho na pasta UFAL cujo 
arquivo referenciado possui exatamente mil bytes de 
tamanho. 

II. A extensão TXT do arquivo lembretes.txt indica que 
apenas o aplicativo Bloco de Notas pode abrir este tipo 
de arquivo. 

III. Para ordenar os objetos contidos na pasta UFAL por 
nome, alfabeticamente de forma descendente, é 
suficiente clicar duas vezes com o botão esquerdo do 
mouse sobre a coluna Nome. 

 

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas 
 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) III. 

E) I. 
 

Baseado na figura abaixo responda as questões 24 e 25. 

 
 
24. Dadas as proposições, 

 

I. Ao clicar no botão  a página inicial, previamente 
definida, do Internet Explorer, é carregada ou acessada. 

II. Ao clicar no botão  o Internet Explorer cancela a 
operação de carregamento ou download da página atual. 

III. É possível visualizar o horário oficial do país de origem 
da página atualmente visitada com o Internet Explorer 

clicando no botão . 
 
verifica-se que está(ão) correta(s) apenas 
 

A) apenas II. 

B) apenas I e II. 

C) apenas II e III. 

D) I, II e III. 

E) apenas I. 

 

25. Dadas as afirmações a seguir, 
 

I. A página web http://www.ufal.br/ufal/ visualizada na figura 
é considerada uma página segura, pois todos os dados 
transmitidos são criptografados. 

II. Apesar de ser de uma instituição educacional de nível 
superior, a página http://www.ufal.br não pertence ao tipo 
de domínio .EDU, que é próprio para instituições de 
ensino, assim como o domínio .COM deve ser utilizado 
para páginas com fins comerciais. 

III. Para acessar uma Intranet é necessário que o usuário 
utilize um tipo de aplicativo mais completo e seguro do 
que o Internet Explorer, como, por exemplo, um 
aplicativo do tipo Office. 

 
verifica-se que está(ão) correta(s) apenas 
 

A) I e II. 
B) II. 
C) II e III. 
D) III. 
E) I. 
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26. Sobre a barra de Status do Word, podemos afirmar: 
 

A) Tem a mesma função do botão de controle da janela do 
Word, mas o efeito é aplicado à janela do documento. 

B) Exibe várias informações úteis na confecção do texto, tais 
como: o número da página, número da seção, a posição do 
ponto de inserção na página etc. 

C) É um novo recurso do Office 2003, que facilita as tarefas 
mais comuns, como aplicar formatação, abrir, salvar 
arquivos, fazer mala direta, entre outras. 

D) Quando acionada, exibe na tela um menu com uma lista de 
opções. Com ele o usuário consegue dimensionar, mover e 
fechar a janela do Word, bem como alterar para outros 
aplicativos do Windows. 

E) Exibe o nome do programa (Microsoft Word), identificação 
do computador, a lista com todos os documentos abertos e 
às vezes o nome do documento ativo. 

 

27. “Torna-se ativo com o pressionamento do botão direito do 
mouse. As suas opções são referentes ao local da tela para 
o qual o usuário está apontando o mouse. Ele é muito útil ao 
Word, pois evita a necessidade de decorar caminhos 
enormes para executar um comando.” Nesse caso, o texto 
refere-se ao recurso encontrado no Microsoft, que é 

 

A) Painel de Tarefas. 

B) Botão Fechar da Janela de Documento. 

C) Menu de Atalho. 

D) Botão de atalho da Janela do Word. 

E) Assistente de Ajuda. 

 

28. Analisando as afirmativas sobre gravação de arquivo no 
Microsoft Word, 

 

I. Ao utilizar o recurso de Gravação Rápida, somente são 
gravadas as alterações que o usuário fez no arquivo. Com 
isso o processo de regravação torna-se mais veloz. 

II. A Gravação Automática só é útil para a recuperação do 
arquivo após uma saída inesperada, pois a próxima vez 
que o usuário entrar no Word, o arquivo que estava sendo 
utilizado será aberto automaticamente, recuperando até a 
última gravação automática. 

III. O comando CTRL+B é utilizado para salvar o arquivo que 
estiver em uso no Microsoft Word. 

IV. O Word 2003 já vem configurado para realizar a Gravação 
Automática do arquivo que estiver em uso. 

verifica-se que 
 

A) II e III estão incorretas. 

B) III e IV estão incorretas. 

C) apenas a III está incorreta. 

D) todas estão corretas. 

E) apenas I e II estão corretas. 

 

 

 

 

 

A figura abaixo serve como base para responder a questão 
29.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. O botão          , que aparece logo abaixo da célula  G12,  dá 

  ao usuário opção de 

A) inserir um gráfico. 

B) inserir linhas na planilha. 

C) autopreenchimento. 

D) inserir uma colunas na planilha. 

E) realizar uma soma. 

 

30. A opção onde são encontrados apenas tipos de arquivos 
que podem ser salvos no Word, Excel e PowerPoint 
respectivamente é: 

 

A) .xls, .doc e .ppt. 

B) .wma, .ini e .avi. 

C) .docx, .rtf e .dll. 

D) .dot, .xls e .ppt. 

E) .doc, .xls e .cdr. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
31. Cultura organizacional é o conjunto de 
 

A) crenças, valores e comportamentos que moldam a 
identidade da organização. 

B) procedimentos adotados pela organização e seguidos por 
todos que atuam em um mesmo cenário organizacional. 

C) recursos utilizados pela organização para manter padrões 
de qualidade. 

D) mecanismos que influenciam a atuação de todos os níveis 
hierárquicos no contexto institucional. 

E) variáveis internas e externas que estão ligadas diretamente 
à gestão organizacional. 

 

32. Em planejamento, o estabelecimento, a curto prazo , ocorre 
no nível  
 

A) estratégico. 

B) operacional. 

C) organizacional. 

D) tático. 

E) diferencial.  

 

33. Aquisição compartilhada em bibliotecas ou unidades de 
informação significa 

 

A) o estabelecimento de uma rede para adquirir e repartir os 
materiais informacionais comprados. 

B) as diversas formas de aquisição de uma coleção particular. 

C) o processo de compra e armazenamento espontâneo de 
material bibliográfico. 

D) aquisições realizadas mediante critérios estabelecidos para 
atender as necessidades dos usuários. 

E) uma política adotada em bibliotecas universitárias para 
aquisição, tratamento e posterior troca.  

 

34. Desenvolvimento de coleções é 
 

A) um processo linear, com atividades regulares que busca 
criar mecanismos para o financiamento de materiais 
informacionais.  

B) um processo sistêmico, seguindo um único padrão para 
todas as bibliotecas ou unidades de informação. 

C) um processo cíclico, ininterrupto e com atividades regulares 
e contínuas, levando-se em conta a especificidade de cada 
biblioteca ou unidade de informação. 

D) um delineamento das seguintes etapas: estudo da 
comunidade, seleção, aquisição e acondicionamento do 
material bibliográfico no contexto particular das bibliotecas 
ou unidades de informação. 

E) um plano de trabalho, entretanto, o desenvolvimento de 
coleções não é caracterizado como atividade rotineira nas 
bibliotecas.  

35. Assinale a opção incorreta. 

 

A) A sigla IBICT identifica atualmente o antigo IBBD. 

B) A origem da Biblioteca Nacional brasileira, atualmente 
Fundação Biblioteca Nacional, está diretamente relacionada 
a D. João VI. 

C) A sigla FEBAB corresponde à Federação Brasileira de 
Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e 
Instituições, sendo que sua sede está localizada na cidade 
de São Paulo.  

D) A sigla OCLC designa, atualmente Online Computer Library 
Center.  

E) A catalogação na fonte no Brasil é realizada pela CLB. 

 

36. Assinale a opção correta. A avaliação e o descarte de 
documentos 
 

A) são realizados de acordo com critérios totalmente 
diferenciados entre arquivos e bibliotecas. 

B) somente são realizados em bibliotecas. 

C) são realizados de acordo com os mesmos critérios em 
bibliotecas e arquivos. 

D) não devem nunca ser realizados, pois o descarte é 
prejudicial à cultura e memória da sociedade. 

E) são políticas adotadas e devem ser operacionalizadas 
levando-se em conta os padrões internacionais 
estabelecidos pela IFLA. 

 

37. Assinale a opção que contém o significado incorreto da sigla 
correspondente. 

A) ANCIB – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Ciência da Informação. 

B) IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia. 

C) CNPq – Conselho Nacional de Pesquisa. 

D) AAPB – Associação Alagoana dos Profissionais em 
Biblioteconomia.  

E) UNESCO – Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura. 

 

38. Para Lancaster (2004, p. 6), “a indexação de assuntos e a 
redação de resumos são atividades intimamente 
relacionadas”.  Essa relação é possível por 

 

A) ambas implicarem na preparação de uma representação do 
conteúdo temático dos documentos.  

B) ambas implicarem na representação descritiva dos 
documentos. 

C) ambas implicarem na representação descritiva e temática 
dos documentos. 

D) implicarem respectivamente na representação descritiva e 
na representação temática dos documentos. 

E) implicarem exclusivamente na representação exaustiva e 
descritiva dos documentos. 
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39. A temperatura e a umidade são fatores de degradação do 
acervo bibliográfico em muitas bibliotecas brasileiras. Por 
meio de aparelhos específicos mede-se a temperatura e a 
umidade. No caso da temperatura utiliza-se o termômetro, 
entretanto, para medir a umidade é necessário o 

 

A) barômetro. 

B) termóstato. 

C) termobarômetro. 

D) termoigrômetro. 

E) batímetro. 

 

40. No processo de planejamento, a primeira etapa a ser 
considerada pelo gestor da unidade de informação é 

 

A) a definição dos recursos a serem alocados. 

B) o prognóstico da(s) ação(ões). 

C) a tomada de decisão. 

D) o conhecimento da realidade. 

E) a formulação da matriz de planejamento. 

 

41. Instrumento de controle que apresenta a estrutura 
organizacional hierarquicamente disposta em bibliotecas ou 
unidades de informação, denomina-se 

 

A) funcionograma. 

B) fluxograma. 

C) organograma. 

D) histograma. 

E) diagrama. 

 

42. Bibliometria significa 
 

A) técnica utilizada para elaboração de resumos. 

B) estudo dos aspectos quantitativos da informação sob 
qualquer forma. 

C) estudo de aspectos quantitativos da produção, 
disseminação e uso da informação registrada. 

D) método de exploração e determinação de probabilidades de 
ocorrência de eventos futuros. 

E) análise da situação atual do sistema de informação. 

 

43. A lei que analisa a produção científica dos autores é 
denominada 
 

A) Lei de Bradford. 

B) Lei de Lotka. 

C) Lei de Zipf. 

D) Lei de Ranganathan. 

E) Lei de Popper. 

 

 

44. Regimento é utilizado indevidamente como sinônimo de 
Regulamento em bibliotecas ou unidades de informação. 
Portanto, considera-se regimento como 

 

A) manual que regula as atividades inerentes aos recursos 
financeiros. 

B) instrumento organizacional que complementa o 
organograma. 

C) instrumento de comandos diretos e indiretos do fluxo de 
ação. 

D) diretório que orienta a tomada de decisão em instituições. 

E) instrumento medidor e analisador de dados. 

 

45. A base de dados que cobre assuntos relacionados à 
biblioteconomia e ciência da informação e atende a 
bibliotecários, pesquisadores e profissionais da informação 
que trabalham com recuperação on-line de informações, 
tecnologia da informação, entre outros, é conhecida como 

 

A) MEDLINE. 

B) SCIELO. 

C) LISA. 

D) LILACS. 

E) DIALOG. 

 

46. O ISBN (International Standard Book Number) e o ISSN 
(International Standard Serial Number) são sistemas de 
numeração para individualizar títulos de livros e periódicos. 
No Brasil, a ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) fixou por meio de normas as condições para 
atribuição, promoção e uso desses sistemas. As normas 
utilizadas com esse fim são, respectivamente, 

 

A) NBR 10525 e NBR 10526. 

B) NBR 12225 e NBR 10520. 

C) NBRISO 2108 e NBR 10525. 

D) NBR 10520 e NBR 12225. 

E) NBR 10525 e NBR 10520. 

 
47. Dadas as descrições a seguir, 
 

I. publicações em braille. 

II. almanaques. 

III. software educacional ou instrutivo. 

IV. anuários. 

V. cd de música, cd de jogos. 
 

identifique a sequência correspondente às publicações que não 
recebem ISBN.  
 

A) I, IV e V. 

B) II, III e IV. 

C) II e V, apenas. 

D) III e V. 

E) II, IV e V.  
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48. Segundo Grogan (2001, p. 62), “a entrevista é o cerne do 
processo de referência”. Nesse processo, quanto aos 
usuários que apresentam questões ao bibliotecário, Grogan 
afirma: 

 I. A maioria dos usuários sabe exatamente o que precisa 
e faz seus pedidos de forma inteligível. 

 II. Existe um grupo de usuários que sabe o que precisa, 
mas não consegue expressá-lo com palavras 
adequadas. 

 III. Existe um grupo de usuários que não tem certeza 
quanto ao que precisa.  

 IV. A minoria dos usuários sabe exatamente o que precisa. 

 V. Todos os usuários sabem o que realmente precisam.  

estão corretas 
 

A) I, III e V. 

B) I, II e III. 

C) II e V. 

D) II e III, apenas. 

E) I e IV.  

 

49. De acordo com o AACR2, a entrada principal para o XXI 
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e 
Ciência de Informação, realizado no ano de 2005, na cidade 
de Curitiba, é  

 

A) Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e 
Ciência da Informação (21. : 2005 : Curitiba, PR.). 

B) XXI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, 
Documentação e Ciência da Informação (21. : 2005 : 
Curitiba, PR).  

C) CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 
DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (21. : 
2005 : Curitiba, PR).  

D) Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e 
Ciência da Informação (XXI. : 2005 : Curitiba, PR).  

E) 21º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, 
Documentação e Ciência da Informação (21. : 2005 : 
Curitiba, PR).  

 

50. Para Ikemato (2001), a finalidade principal dos metadados é 
 

A) documentar e organizar de forma estruturada os dados das 
organizações, com o objetivo de minimizar duplicação de 
esforços e facilitar a manutenção dos dados.  

B) descrever um registro bibliográfico para que este possa ser 
apresentado exclusivamente em formato MARC. 

C) documentar e organizar o conhecimento, disponibilizando-o 
em qualquer software de gerenciamento da informação. 

D) transformar o catálogo das bibliotecas em dados que serão 
legíveis por máquinas, utilizando-se as regras do AACR2 e 
o Dublin Core (DC). 

E) descrever e documentar qualquer dado bibliográfico, 
independente do suporte, criando, assim, o Directory 
Interchance Format (DIF).  

51. Rowley (2002, p. 176) apresenta alguns recursos de busca 
usuais  relativos à recuperação da informação nos sistemas 
automatizados. Relacione os recursos a seguir,  

 

I. Recurso de configuração  

II. Truncamento  

III. Entrada de termos de busca  

IV. Buscas por proximidade, adjacência e contexto  

V. Combinação dos termos de busca  
 

com as suas funções, 
 

(     ) Permite a quem faz a busca inserir os termos. 

(     ) Permite que as buscas sejam feitas em cadeias de 
caracteres que não formam palavras completas. 

(     ) Permite o desenvolvimento de estratégias de busca 
com o emprego da lógica de buscas. 

(     ) Configura o ambiente. 

(     ) Requer que as palavras estejam presentes em 
determinado contexto. 

 

e assinale a opção correta. 
 

A) I, III, II, V e IV. 

B) II, I, V, IV e III. 

C) III, II, V, I e IV. 

D) V, IV, I, III e II. 

E) III, II, I, IV e V. 

 
52. Sabemos que o MARC Autoridades tem como objetivo 

informar de forma padronizada os pontos de acesso aos 
registros bibliográficos. Dessa forma, enumere a segunda 
coluna de acordo com a primeira, indicando, assim, a 
relação existente entre o MARC Autoridades (1ª coluna) e 
Bibliográfico (2ª coluna).  

 

I. 100 Nome pessoal 
II. 110 Entidade 

III. 111 Eventos 
IV. 130 Título Uniforme / Série 
V. 150 Cabeçalho Tópico 
VI. 151 Assunto Geográfico 

 

(     ) 651-$a Assunto geográfico 
(     ) 110 Entrada Principal 
(     ) 650-$a Assunto tópico 
(     ) 611 Assunto 
(     ) 700 Entrada Secundária 
(     ) 440 Série 

 

assinale a opção correta. 
 

A) I, II, V, IV III e VI.  

B) VI, V, I, IV, III e II. 

C) III, VI, V, IV, II e I.  

D) III, V, VI, I, II e IV.  

E) VI, II, V, III, I e IV. 
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53. Sobre Catalogação Cooperativa, dadas as construções a 
seguir, 

 

I. É uma nova modalidade de catalogação, que necessita 
apenas seguir as normas do AACR2.  

II. É o trabalho de catalogação realizado de forma 
cooperativa, visando o compartilhamento de registros 
bibliográficos numa rede informatizada.  

III. Trata-se de um trabalho realizado coletivamente por 
pessoas e/ou instituições que tenham objetivos comuns.  

IV. O MARC 21 é o formato de intercâmbio de dados 
utilizado na catalogação cooperativa, e este independe 
de padrões externos.  

V. Tem por objetivo duplicar a catalogação de documentos 
adquiridos por outras unidades de informação, evitando 
assim, dentre outros fatores, a perda de tempo.  

 

assinale a seqüência que contém apenas informações positivas. 
 

A) I, III e V. 

B) II e V apenas. 

C) II, III e V. 

D) IV e V. 

E) II e III, apenas.  

 
54. A Lei Brasileira que dispõe sobre a profissão de Bibliotecário 

e regula seu exercício é a lei 
 

A) 5191/66. 

B) 9674/98. 

C) 4084/62. 

D) 10553/03. 

E) 56725/65. 

 
55. Quanto à localização, identifique a opção que, segundo a 

NBR 6023:2002, apresenta corretamente as partes do texto 
onde podem aparecer referências.  

 

A) no rodapé e em lista de referências (apenas). 

B) no fim de texto e em lista de referências (apenas). 

C) tecendo resumos, resenhas e recensões. 

D) em lista de referências (apenas). 

E) no fim de capítulo e em lista de referências (apenas).  

 
56. Num processo de divulgação da produção científica da área 

de Ciência da Informação, vários veículos correntes 
(impressos ou eletrônicos) publicados no Brasil são 
vinculados às Instituições de Ensino Superior. Assim, o 
periódico editado pela Escola de Ciência da Informação da 
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, tem como 
título 

 

A) Encontros Bibli. 

B) TransInformação. 

C) Informação & Sociedade. 

D) Informação & Informação. 

E) Perspectivas em Ciência da Informação. 

57. Na classificação Decimal Universal (CDU) o símbolo (=...) 
indica 

 

A) auxiliar comum de raça. 

B) auxiliar comum de língua. 

C) auxiliar comum de características gerais. 

D) auxiliar comum de tempo. 

E) auxiliar comum de pessoas.  

 

58. Assinale a opção que não corresponde aos elementos que 
segundo o AACR2 (Código de Catalogação Anglo-
Americano) fazem parte da Área de Título e Indicação de 
Responsabilidade. 

 

A) Título Principal. 

B) Designação Geral do Material e Material adicional. 

C) Títulos equivalentes. 

D) Outras informações sobre o título. 

E) Indicação de responsabilidade.  

 
59. Assinale a opção correspondente ao campo do MARC 21, 

onde é informado o código da área geográfica associada 
com os assuntos informados nos campos 6XX determinados 
para um documento.  

 

A) 610 

B) 43 

C) 630 

D) 45 

E) 47 

 

60. O campo 41 do MARC 21 é utilizado para a informação de 
idioma do item catalogado. Dadas as proposições, 

 

I. No sub-campo “a” deve constar o código do idioma do 
texto. 

II. No sub-campo “h” deve constar o código do idioma do 
documento original. 

III. Nesse campo, utilizam-se códigos alfabéticos, fornecidos  
pelo MARC Code List for Languages. 

IV. Um exemplo da utilização desse campo é: 041 1# $a ger 
$h por (refere-se a um item com texto em português, 
tradução do alemão) 

V. No sub-campo “a” deve constar o código do idioma do 
documento original. 

 

verifica-se que estão corretas 
 

A) I, II e III. 

B) I, II e IV. 

C) II, III e V. 

D) III, IV e V. 

E) IV e V, apenas.  
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