
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 50 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 ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor 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 dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

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

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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Texto 1
Felicidade clandestina

Menalton Braff 

A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo em que se tem de enfrentar vozes, mui-
tas vozes, remotas ou recentes, um emaranhado de vozes
onde tentamos distinguir alguns dos interlocutores. Os temas
nos chegam da vida e dos livros. Capitulamos para acabar
refazendo o que está feito. Não é a primeira vez que a reali-
dade me traz de volta a ficção como se fora esta cópia da-
quela. A Clarice Lispector tomava muito cuidado com as pa-
lavras porque ela sabia que as palavras engendram vidas.
Mas a Clarice era maga, ela fabricava coisas.

Confesso  que  a  princípio  me  assustei.  Chegou
aquele bando em revoada, invadindo tudo, tomando conta
do espaço, expulsando-nos dali. Um dos meninos era da cor
da terra, trajava uma camiseta parda e usava uma bermudi-
nha sem cor. Me parece que era meio igual aos outros todos.

Escolhi um ponto estratégico, de onde pude obser-
var aquela batalha, que, apesar do susto, me interessava.
De onde me abriguei, pude ver os vendedores do estande, o
cabelo de alguns literalmente de pé (que agora é moda), o
cabelo de todos eletrizado, assim como seus olhos. Tinham
ordens para não interferir, a não ser que o prejuízo se tornas-
se iminente. Durante uns quinze minutos não tiveram sosse-
go.

Uns quinze minutos. Esse foi o tempo necessário
para que o bando chegasse, olhasse, visse e saísse. Em
seu rastro, sinal de destruição nenhum. Além dos vendedo-
res, consegui focalizar um dos meninos que acabavam de
chegar. Foi direto a uma prateleira, não levou mais de quinze
segundos para escolher um livro, sentou-se ali mesmo, no
chão, pois não dava mais para esperar. Abriu o livro, com
aquelas duas mãozinhas quase impossíveis, e se pôs a ler a
história, a ver as figuras, não sei. De onde estava, apenas
via que seus lábios se moviam e que seus olhos brilhavam.
Um brilho tão intenso que tudo em volta começou a flutuar
ao ritmo de uma sinfonia ilimitada. O rostinho terroso, então,
começou a se transfigurar, assumindo uma expressão glorio-
sa.

Eu estava com pressa, pois havia uma multidão de
umas duas ou três pessoas à espera de um autógrafo al-
guns estandes adiante. Quem disse que eu conseguia sair
do lugar? Naquele instante, o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado: só aquele menino e seu livro pulsavam
em meus sentidos. Ele ria, me parece que falava, não sei se
lambia ou cheirava o livro. De repente ele o fechou e olhou
para cima, cismarento. Tentei acompanhar seu olhar. Para
onde estaria ele viajando agora?

Quando o menino reabriu o livro, percebi em seu
rosto sinais de concentração. Voltou à leitura com o cuidado
de um soldado estudando o terreno. Acho que havia, final-
mente, resolvido algum mistério ou, pelo menos, havia-se
deparado com algum, que era preciso desvendar.

Seus colegas dispersaram-se pelos estandes vizi-
nhos, onde outros vendedores puseram cabelos e olhos de
pé, mas sem interferir, como lhes fora ensinado. Relanceei o
olhar pelo recinto da feira e imaginei o Brasil todo ali dentro e
achei que aquilo era uma luz... vá que seja... no fim do túnel.

Olhei de volta para onde estivera o menino e vi ape-
nas um livro aberto com as folhas movendo-se. Se não me
engano, ouvi uma voz de criança, que vinha lá de dentro. O
menino resolvera penetrar em seu mistério.

Disponível em:<http://www.cartacapital.com.br/cultura/felicidade-clandestina-
5044.html>. Acesso em: 7 out. 2014.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os aspectos formais e os mecanismos de
produção de sentido presentes no texto 1, 

(A) o primeiro parágrafo apresenta uma preparação para
o posterior  desenvolvimento  do  tema em forma de
narrativa.   

(B) o 2º e o 3º parágrafos iniciam a sequência narrativa
com destaque para a temporalização do momento em
que a história se passa.  

(C) o 5º parágrafo encerra o clímax da história juntamen-
te com a elucidação feita pelo narrador em relação à
viagem empreendida pela personagem. 

(D) o  último parágrafo traz  uma revelação do narrador
para elucidar o mistério em torno da identificação do
livro lido pelo menino. 

Texto 2

O primeiro beijo

Clarice Lispector

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela
não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não
me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me
que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu vol-
tasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí deva-
gar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e
eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu
modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez
nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria,
os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o
amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas
como sempre e não caí nenhuma vez. [...] Peguei o livro.
Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem de-
vagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos,
comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até che-
gar  em casa,  também pouco  importa.  Meu  peito  estava
quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não
comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o
susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravi-
lhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda
mais indo comer pão com manteiga,  fingi  que não sabia
onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instan-
tes.  Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser
clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como
demorei! Eu vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu
era uma rainha delicada.

Lispector, Clarice. O primeiro beijo. São Paulo, Ed. Ática, 1996. (Trecho).
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▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao tomar posse do livro que tanto desejava, a personagem
do texto 2 demonstra um tipo de relação com esse objeto
que pode ser explicitada por meio do seguinte trecho da
letra de uma música:

(A) Um dia frio/ Um bom lugar pra ler um livro/ E o pensa-
mento lá em você,/ Eu sem você não vivo/ Um dia
triste/ Toda fragilidade incide/ E o pensamento lá em
você,/ E tudo me divide. (DJAVAN. “Nem um dia”).

(B) Aceite uma ajuda do seu futuro amor/  Pro aluguel/
Devolva o Neruda que você me tomou/ E nunca leu.
(BUARQUE, Chico. “Trocando em miúdos”).

(C) Sou eu que vou seguir você/ Do primeiro rabisco/ Até
o be-a-bá./ Em todos os desenhos/ Coloridos vou es-
tar/ A casa, a montanha/ Duas nuvens no céu/ E um
sol a sorrir no papel. (TOQUINHO. “Caderno”).

(D) Os livros são objetos transcendentes/ Mas podemos
amá-los do amor táctil/ Que votamos aos maços de
cigarro/ Domá-los, cultivá-los em aquários. (VELOSO,
Caetano. “Livros”).

Considere os textos 1 e 2 para responder à questão 03.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas atividades discursivas que se dão entre sujeitos por
meio  de  textos,  ganha  destaque  o  uso  de  certos
mecanismos com vistas à referenciação. Com relação a
esses mecanismos, no trecho

(A) “Naquele instante , o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado” (texto 1), a expressão em negrito
se refere a um marco temporal  que localiza o mo-
mento em que um dos garotos chega ao estande de
livros.

(B) “De repente ele o fechou e olhou para cima” (texto 1),
o elemento gramatical em destaque faz uma retoma-
da  do  sintagma nominal  “livro”  e  evita  a  repetição
deste termo.

(C) “Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade” (texto 2), a expres-
são em negrito é um elemento que  retoma o termo
“felicidade” e lhe confere um valor de assertividade.

(D) “No dia seguinte  fui a sua casa” (texto 2), a expres-
são destacada se refere a uma marca temporal men-
cionada posteriormente no texto,  demonstrando ser
esta a passagem inicial do texto.

Considere o texto 3 para responder às questões 04, 05 e 06.

Texto 3

Disponível  em:<http://bibliotecaearte.blogspot.com.br/2014/07/tirinhas-de-
quadrinhos-charge-imagem.html>. Acesso em: 9 out. 2014.
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Levando em consideração que os textos são permeados
pelos discursos efetivamente produzidos em cada época,
refletindo-os ou distorcendo-os, na tira, 

(A) a filosofia de vida livre e pueril  de Garfield se con-
trapõe ao estilo de vida preocupado e sério de seu
dono, Jon Arbuckle. 

(B) a quebra de valores e dogmas, como a afirmação da
personagem Jon sobre a necessidade de pensar, é
algo característico das sociedades pós-modernas. 

(C) as falas de Jon e de Garfield revelam um discurso ana-
crônico por expressar valores e dogmas contrários aos
referentes à época na qual as personagens se situam. 

(D) o lema “aprimorar a mente” é uma característica mar-
cante  da  contracultura  típica  do  momento  histórico
em que as personagens se encontram. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em termos linguísticos, a ambiguidade presente na tira se
deve

(A) ao uso do pronome demonstrativo “isso”, que indica
tanto o manuseio quanto a leitura de livros. 

(B) à utilização do advérbio “também”, que incide sobre o
elemento extralinguístico livro. 

(C) à utilização do pronome possessivo “minha”, que se
refere tanto à mente de Jon quanto à de Garfield. 

(D) ao uso da primeira pessoa “eu”, que substitui o nome
de Jon no primeiro quadro e de Garfield no terceiro.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A duplicidade de sentido confere à tira um efeito de humor,
que é obtido 

(A) pela  utilização  de  catáfora  nas  falas  das  persona-
gens, já que esse mecanismo tem a função de anteci-
par seu referente. 

(B) por motivos extralinguísticos, pois há referência a de-
terminado comportamento não pertencente aos ani-
mais. 

(C) pela quebra de expectativa, uma vez que se espera-
va de Garfield um entendimento diferente daquele de-
monstrado no último quadro. 

(D) pelo contexto da história,  porque as falas de Jon e
Garfield ocorrem em cenas sem localização espacial
e temporal.  

Considere os textos 3 e 4 para responder à questão 07.

Texto 4

Disponível  em:  <http://belsrv2013.blogspot.com.br/>.  Acesso  em:  9  out.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comparando os aspectos verbais e não verbais presentes
nos textos 3 e 4, constata-se 

(A) o emprego reiterado de onomatopeias. 

(B) a repetição de cenas como marcação de tempo. 

(C) a utilização de balões como indicação de monólogo. 

(D) o uso da personificação como caracterização de per-
sonagens. 

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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Considere os textos  1,  2,  3 e  4 para responder às ques-
tões 08, 09 e 10. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os elementos que caracterizam os gêneros discur-
sivos,  destaca-se  o  modo  como  se  organiza  a  própria
composição textual, com vistas a narrar, descrever, argu-
mentar, explicar, instruir. Com base nisso, 

(A) no texto 1, há predominância de sequências injuntivas
com a finalidade de construir um texto jornalístico. 

(B) no texto 2, destacam-se sequências narrativas com o
objetivo de se configurar um conto. 

(C) no texto 3, ganham destaque as sequências descriti-
vas com vistas à construção de uma tirinha. 

(D) no texto 4, predominam sequências explicativas com
o propósito de criação de uma micronarrativa. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática comum aos quatro textos indica a concepção
de que a leitura 

(A) transforma as práticas, os desejos e as percepções
dos seres humanos. 

(B) elitiza o conhecimento ao se dirigir a um grupo espe-
cífico. 

(C) acentua a diferença existente entre as diversas classes
sociais. 

(D) representa o mundo tal qual ele se mostra para os lei-
tores. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma característica fundamental  de alguns textos é a de
que  são  marcadamente  heterogêneos,  isto  é,  são  atra-
vessados, ocupados, habitados por ditos presentes em ou-
tros textos. Essa propriedade relaciona-se a qual das pas-
sagens abaixo?

(A) “Estou aprimorando a minha mente”. (Texto 4)

(B) “Enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fa-
zer algo divertido!”. (Texto 3)

(C) “fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o,
abria-o por alguns instantes”. (Texto 2) 

(D) “A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo”. (Texto 1)

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Davenport (2000) estabelece o Modelo Ecológico para o
gerenciamento da informação, que é sustentado nos se-
guintes atributos: 

(A) criação da informação; reconhecimento de mudanças
tecnológicas; ênfase no tratamento e na descrição e
ênfase no letramento informacional.

(B) integração  dos  diversos  tipos  de  informação;  reco-
nhecimento de mudanças evolutivas; ênfase na ob-
servação e na descrição e ênfase no comportamento
pessoal informacional.

(C) integração dos diversos formatos de informação; re-
conhecimento das ferramentas tecnológicas;  ênfase
nas fontes e na descrição e ênfase no comportamen-
to pessoal.

(D) criação das fontes de informação; reconhecimento de
mudanças comportamentais; ênfase no tratamento e
na descrição e ênfase nos recursos tecnológicos.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Coletar, armazenar, consultar, distribuir e explorar a infor-
mação no interior das organizações e nas redes de forne-
cedores, clientes e outros são questões atuais 

(A) da inteligência competitiva.

(B) da gestão do conhecimento.

(C) do comportamento informacional.

(D) da gestão da informação.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os planos gerais de ação e os guias genéricos que defi-
nem linhas mestras, orientam a tomada de decisão e dão
estabilidade à organização, denominam-se 

(A) projetos ou programas.

(B) programas ou procedimentos.

(C) políticas ou diretrizes.

(D) projetos ou planejamentos.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação é uma ferramenta para alcançar a eficácia nas
organizações. Desse modo, é considerada como 

(A) a relação entre os rendimentos e recursos aplicados
e os benefícios alcançados.

(B) o grau da qualidade dos recursos e a satisfação do
usuário.

(C) o rendimento e o grau dos recursos que foram aplica-
dos.

(D) o grau com que os objetivos foram atingidos e o grau
de satisfação do usuário.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A gestão de uma biblioteca ou de serviços de informação
deve estar orientada para o macroambiente com clara de-
finição dos resultados. Segundo a Teoria Geral da Admi-
nistração, o processo que garante o seguimento dos pla-
nos na execução de uma ação denomina-se

(A) controle.

(B) execução.

(C) organização.

(D) planejamento.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As unidades de informação são sistemas integrados, cons-
tituídos com o fim de cumprir a missão de prover a socie-
dade com informações úteis e devem ser submetidas aos
princípios de planejamento e organização que, no proces-
so gerencial, devem ser constituídos da seguinte sequên-
cia de ações:

(A) organização, direção, planejamento e controle.

(B) planejamento, organização, direção e controle.

(C) direção, planejamento, controle e organização.

(D) organização, planejamento, controle e direção.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em termos de acesso, os documentos eletrônicos devem
ser avaliados, observando-se

(A) a consonância do conteúdo com os parâmetros  de
assuntos definidos pela instituição.

(B) os custos de atualização, a manutenção e o uso do
documento eletrônico.

(C) a existência de manuais de instrução e a disponibili-
dade de suporte técnico para esclarecer dúvidas so-
bre o documento eletrônico.

(D) a compatibilidade do documento eletrônico com o sis-
tema de automação da biblioteca.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São instrumentos utilizados para auxiliar o bibliotecário na
tomada de decisões sobre a incorporação ou não de um
item ao acervo:

(A) CDD e CDU.

(B) catálogo de editoras e bibliografias.

(C) páginas de livrarias e base de dados de texto completo.

(D) ABNT e normas de Vancouver.

CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_BIBLIOTECÁRIO
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma medida de prevenção que protege o livro e consiste
em unir, ordenadamente, por meio de costura sólida e/ou
colagem, os cadernos ou folhas da publicação de modo a
formar um volume compacto, protegido por uma capa. A
ação refere-se a

(A) restaurar.

(B) recuperar.

(C) encadernar.

(D) conservar.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na biblioteca escolar, no processo de desenvolvimento de
coleções a ênfase está nas etapas de 

(A) análise da comunidade e avaliação.

(B) avaliação e desbastamento.

(C) avaliação da comunidade e seleção.

(D) seleção e desbastamento. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente, as bibliotecas têm desenvolvido os serviços
de  informação eletrônica,  também chamados  de serviço
de referência digital. O serviço FAQ apresenta

(A) respostas previamente elaboradas recorrentes,  sem
mediação humana no momento da consulta.

(B) tour pelas instalações e/ou recursos oferecidos pela
biblioteca.

(C) respostas  rápidas,  por  e-mail,  sobre  dúvidas  em
questões de referência.

(D) informações gerais, atualizadas diariamente.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As funções básicas do serviço de referência têm permane-
cido válidas até os dias atuais, assim como os valores as-
sociados às funções do serviço. O valor de precisão está
relacionado à função de

(A) entrevista de referência.

(B) resposta à questão.

(C) promoção da biblioteca.

(D) orientação de leitores.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Márdero Arellano (2001), o primeiro passo para o es-
tabelecimento de um serviço de referência digital é a

(A) constituição de uma equipe de bibliotecários especia-
listas em atendimento ao público.

(B) criação de políticas para o envio de e-mail.

(C) criação da página web da unidade de informação.

(D) definição de uma infraestrutura para suportar o siste-
ma de computadores.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os modelos de referência combinam recursos disponíveis
e necessidades de informação de suas comunidades. As
características do modelo “liberal ou máximo” referem-se
ao bibliotecário que

(A) treina os usuários para o uso da biblioteca.

(B) enfatiza a estratégia de filtrar/classificar as questões.

(C) concentra os esforços na precisão da busca.

(D) oferece uma assistência pessoal ao usuário.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Library of Congress desenvolveu uma parceria colabora-
tiva chamada de “Collaborative Digital Reference Service”
(CDRS), com o propósito de

(A) integrar as bibliotecas digitais para criar uma rede in-
ternacional de catalogação cooperativa nas bibliote-
cas da área de saúde.

(B) desenvolver projetos relativos às políticas de acesso
à informação aos bancos de dados de bibliotecas di-
gitais.

(C) prover  um serviço especializado de referência para
os usuários, em qualquer lugar, a qualquer hora e por
intermédio de uma rede internacional de bibliotecas
digitais.

(D) criar uma rede internacional de bibliotecas digitais na
construção de um programa para a indexação auto-
mática.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo de recuperação da informação para o usuá-
rio, o bibliotecário deve solicitar dados como: título sucinto,
pequena definição do problema, termos mais apropriados
para o tópico de interesse e termos não desejados. Esse
processo faz parte da seguinte etapa: 

(A) indexação.

(B) formulação do problema.

(C) questão inicial.

(D) estratégia de busca.
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Lancaster (2004), a indexação de assuntos que
envolve a atribuição de termos ao documento com base em uma
fonte que não é o próprio documento constitui a etapa de

(A) leitura interpretativa.

(B) análise conceitual.

(C) seleção de conceitos.

(D) tradução de termos.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No MARC 21, o campo fixo que compreende as 24 primeiras
posições (00-23) de cada registro, composto de números ou
códigos que fornecem informações para o processamento do
registro, é o elemento:

(A) líder

(B) diretório

(C) subcampo

(D) indicador

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma base bibliográfica que utiliza o formato MARC 21, as
informações sobre número normalizado, autoria, série e as-
sunto do documento devem ser inseridas nos campos:

(A) 05X, 2XX, 6XX e 7XX.

(B) 04X, 1XX, 6XX e 7XX.

(C) 02X, 1XX, 4XX e 6XX.

(D) 03X, 3XX, 4XX e 7XX.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São tipos de classificação documentária:

(A) Cutter,  Library  of  Congress  Classification,  Brown,
Bliss, Ranganathan, CDD e CDU.

(B) Brown, Bacon, Bliss, Library of Congress Classifica-
tion, Ranganathan, CDD e CDU.

(C) Comte, Ranganathan, Library of Congress Classifica-
tion, Bliss, Bacon, CDD e CDU.

(D) Porfírio, Bacon, Cutter, Library of Congress Classifi-
cation, Ranganathan, CDD e CDU.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A legenda bibliográfica de um fascículo,  como um todo,
deve conter os seguintes elementos:

(A)  Veredas Rio de Janeiro N. 3 p. 307-318 2000

(B) R. Flor N, 1 v. 3 mai./jun. p. 9-21 2001

(C) R. Flor Rio de Janeiro v. 1 n. 3 p. 1-149 maio/jun. 2001

(D) Veredas n. 3 p. 307-318 2000

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NBR 6029:2006, como deve ser feita a
paginação de livros e folhetos?

(A) Todas as páginas do livro ou folheto, a partir da falsa fo-
lha de rosto, inclusive as páginas capitulares, devem ser
numeradas sequencialmente. A numeração, toda em al-
garismos arábicos, deve aparecer a partir da segunda
página após o sumário. Sua localização fica a critério do
projeto da editora, desde que fora da mancha.

(B) Todas as páginas do livro ou folheto, a partir da folha de
rosto, inclusive as páginas capitulares, devem ser nu-
meradas sequencialmente. A numeração, toda em alga-
rismos  arábicos,  deve  aparecer  a  partir  da  primeira
página após o sumário. Sua localização fica a critério do
projeto da editora, desde que fora da mancha.

(C) Todas as páginas do livro ou folheto, a partir da falsa
folha de rosto, inclusive as páginas capitulares, de-
vem ser contadas sequencialmente, mas não nume-
radas.  A numeração,  toda  em  algarismos  arábicos,
deve aparecer a partir da segunda página após o su-
mário.  Sua localização fica a  critério  do  projeto  da
editora, desde que fora da mancha.

(D) Todas as páginas do livro ou folheto, a partir da folha
de rosto, inclusive as páginas capitulares, devem ser
contadas  sequencialmente,  mas  não  numeradas.  A
numeração, toda em algarismos arábicos, deve apa-
recer a partir da primeira página após o sumário. Sua
localização fica a critério do projeto da editora, desde
que fora da mancha.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das qualidades que levam cientistas e tecnólogos a
confiar amplamente na comunicação informal como uma
de suas principais fontes de informação é 

(A) a disseminação de ideias concluídas.

(B) a apresentação de resposta com um prazo determi-
nado.

(C) a divulgação de dados sobre trabalhos com resulta-
dos finais.

(D) o repasse de dados sobre pesquisas correntes e/ou
em andamento para evitar possível duplicação.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 As fontes de informação científicas e tecnológicas surgem
como consequência da atividade documentária desenvol-
vida pelos pesquisadores quando registram os resultados
de suas atividades. No mercado de informação, aqueles
que elaboram e fornecem o conteúdo intelectual dos ban-
cos de dados são denominados 

(A) distribuidores.

(B) autores.

(C) produtores.

(D) comunicadores.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Choo (2000) classifica as fontes de informação organizaci-
onais em categorias 

(A) externas e pessoais, externas e impessoais, internas
e pessoais, e internas e impessoais.

(B) primárias e secundárias, externas e pessoais, tecno-
lógicas e impressas, e internas e coloquiais.

(C) tecnológicas e impressas, objetivas e subjetivas, atu-
alizadas e retrospectivas, e externas e pessoais.

(D) primárias e terciárias, externas e pessoais, coloquiais
e impressas, e internas e externas.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Portal Brasileiro de Acesso Aberto à Informação Científi-
ca (Oasisbr) é um

(A) serviço de informação criado para atender às neces-
sidades tecnológicas de micro e pequenas empresas
e de empreendedores do Brasil.

(B) repositório que disponibiliza um acervo crescente das
publicações científicas produzidas pelo IBICT.

(C) mecanismo de busca multidisciplinar  que permite  o
acesso gratuito à produção científica de autores vin-
culados às universidades e instituições brasileiras.

(D) catálogo de acesso público  que reúne informações
sobre as coleções de publicações seriadas nacionais
e estrangeiras disponíveis nas bibliotecas brasileiras.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A leitura como produção de sentidos requer que, durante o
trabalho de mediação de leitura, o bibliotecário proporcio-
ne aos usuários a

(A) discussão dos textos lidos.

(B) programação de leitura na biblioteca.

(C) ação cultural de acordo com a leitura indicada.

(D) convivência intensa com os textos diversos.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Milanesi (2002) considera que, para uma biblioteca desen-
volver atividade de ação cultural, é necessário:

(A) existência de materiais multimídias, no acervo.

(B) conhecimento de todos os registros sobre o tema es-
pecifico da ação.

(C) aquisição de títulos sobre o tema da ação pelo setor
de desenvolvimento de coleções. 

(D) existência, no serviço de referência, de obras de su-
porte para a leitura complementar da ação.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O programa desenvolvido desde 1997, que tem como objeti-
vo promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura em alu-
nos e professores por meio da distribuição de acervos de
obras de literatura, de pesquisa e de referência, é o

(A) Programa Nacional Biblioteca da Escola.

(B) Programa Nacional de Incentivo à Leitura.

(C) Programa de Leitura Fome de Ler.

(D) Programa Prazer em Ler.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE é de
responsabilidade do

(A) FNDE.

(B) IDEB.

(C) INEP.

(D) PNLD.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um dos objetivos dos programas de material  didático,
segundo o Decreto n. 7084, de 27 de janeiro de 2010:

(A) respeito à autonomia pedagógica dos estabelecimen-
tos de ensino.

(B) apoio aos processos de avaliação, seleção e aquisi-
ção das obras.

(C) respeito ao pluralismo de ideias e concepções peda-
gógicas.

(D) democratização do acesso às fontes de informação e
cultura.

CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_BIBLIOTECÁRIO



UFG/CS                                                                                   CONCURSO PÚBLICO                                              PREFEITURA  CALDAS NOVAS/2014

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à comunidade escolar, a biblioteca contribuirá
para a

(A) organização e o gerenciamento de arquivos adminis-
trativos.

(B) estruturação de bases de dados eletrônicas especiali-
zadas em diversas áreas do conhecimento.

(C) construção do projeto educativo e facilitar aos profes-
sores a preparação de materiais didáticos.

(D) capacitação profissional em formatos de intercâmbio
bibliográfico.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 12.244, de 24 de maio de 2010, dispõe sobre

(A) o Programa Nacional do Livro Didático para o ensino
médio.

(B) a universalização das bibliotecas nas instituições de
ensino do país.

(C) o Programa Nacional de Incentivo à Leitura.

(D) a universalização do uso do livro didático nas institui-
ções de ensino do país.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São de fundamental importância para a interoperabilidade
da biblioteca digital os protocolos e padrões abertos que
devem ser aplicados em todas as instâncias. No domínio
bibliográfico,  destacam-se  dois  protocolos,  de  enfoques
distintos, que são:

(A) OAI-PMH e Z39.50.

(B) DOI e Handle System.

(C) Dspace e Fedora.

(D) MySQL e Oracle.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São plataformas reconhecidas e credenciadas no meio di-
gital para a publicação eletrônica de revistas científicas:

(A) LILACS, PsycINFO e MEDLINE.

(B) NOU-RAU, FEDORA e Greenstone.

(C) Linux, Windows e Sun Solaris.

(D) SciELO, SEER e Redalyc.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma iniciativa que cria e disponibiliza uma série de licenças
para que o autor possa escolher a forma de publicar sua
obra. Para garantir a validade das licenças, cada país define
um órgão para coordenar as atividades do 

(A) Dublin Core.

(B) Creative  Commons.

(C) Latindex.

(D) Open Journal System.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Rede Bibliodata é uma rede de bibliotecas com a finali-
dade de promover a catalogação cooperativa, o comparti-
lhamento de registros bibliográficos e a disseminação dos
acervos das bibliotecas brasileiras. Atualmente, esta rede
é administrada

(A) pela Fundação Getúlio Vargas.

(B) pela  Fundação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de
Nível Superior.

(C) pela Biblioteca Nacional.

(D) pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Acesso Aberto define duas vias de atuação. Em uma
das vias, uma cópia digital das publicações dos pesquisa-
dores  é  armazenada  em  bases  de  dados  conhecidas
como repositórios  digitais,  que permitem o  livre acesso
por meio da internet. Qual é essa via?

(A) Via branca.

(B) Via verde.

(C) Via dourada.

(D) Via amarela.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com referência ao armazenamento de artigos em reposi-
tórios institucionais de acesso aberto,  o diretório de infor-
mações da política editorial das revistas científicas brasi-
leiras é denominado de 

(A) CCN.

(B) DIADORIM.

(C) INSEER.

(D) LATINDEX.
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As informações que devem ser impressas no verso da fo-
lha de rosto de uma publicação científica, segundo as ori-
entações da NBR 6021:2003, são, dentre outras,

(A) direito autoral, dados internacionais de catalogação-
na-publicação e créditos.

(B) local, título da publicação e ISBN.

(C) logomarca da editora, legenda bibliográfica e objeti-
vos da publicação.

(D) data da publicação, ISBN e indicação de suplemento.
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