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Leia o texto a seguir para responder às questões 04 e 05.

A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

De acordo com Viganigo (2008), a Sociedade da informação
não é mais entendida como “A internet”, ela é muito mais do
que isso, trata-se de toda uma mudança social, econômica e
política que vem se desenvolvendo desde os anos 60. A soci-
edade de hoje baseia-se em nova forma de organização nas
suas maneiras de produção e de negócios. Segundo Takaha-
shi (1998), o deslocamento da economia da indústria para os
serviços e da força para o conhecimento mexeu também com
a política, as relações pessoais e institucionais, que passaram
a depender de trocas de informações constantes. Surge um
novo ambiente global  baseado em comunicação e informa-
ção, cujas regras e modos de operação estão sendo construí-
dos, em todo o mundo, agora. Conforme Viganigo (2008), as
modificações  do  final  do  século  XX  podem  ser  encaradas
como uma revolução social. Todas as revoluções trazem mu-
danças significativas para o grupo atingido por elas: no caso
da “Revolução da Informação”, toda a sociedade está sentin-
do os efeitos, simultaneamente, em maior ou menor grau. [...]
Pode-se dizer, ainda de acordo com Takahashi (1998), que a
nossa compreensão de tempo, espaço e conhecimento é afe-
tada com a revolução da quantidade de informações, atingin-
do e modificando o funcionamento de diversos setores. “Tudo
leva a crer que a revolução da informação vai modificar de
forma permanente a educação, o trabalho, o governo e servi-
ços públicos como saúde, arrecadação e segurança, o lazer,
a cultura, as formas de discutir e organizar a sociedade e, em
última análise, a própria definição e entendimento do homem.

BARROS, Isabel Hortência Garnica Perez de; VILAS BOAS, José Aurélio.
O impacto das tecnologias da informação e comunicação na educação
através das ferramentas web 2.0. Disponível em: <http://www.aedb.br/se-
get/artigos10/349_ARTIGO%20SEGET2.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2013.
(Adaptado).

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Infere-se do texto que, até o momento, 

(A) internet e sociedade da informação se fundem. 

(B) redes sociais e revolução científica se opõem. 

(C) web e organização cultural se contrastam. 

(D) regras econômicas e sociedade se articulam. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, a revolução tecnológica opera mudanças que es-
tão relacionadas 

(A) ao apogeu da era das ideias, centrado no conheci-
mento e na comunicação. 

(B) à reconciliação entre o homem e a matéria, represen-
tada pelo sentimento e pelo consumismo. 

(C) à articulação entre os  sistemas econômicos, decor-
rente da aproximação entre capitalismo e socialismo. 

(D) ao reconhecimento da integração da vida, resumido
na complementação entre homem e natureza. 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a
10.
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A professora do sertão da Paraíba que forma talentos
“Na semana que antecedeu o
Natal, eu e o fotógrafo Manoel
Marques  Neto  enveredamos
rumo ao alto sertão da Paraí-
ba. Tínhamos como destino a
pequena Paulista, uma cidade
com 11.783 habitantes, a 397
quilômetros  de  João  Pessoa,
a  capital  do  estado.  Nossa
missão era entender um fenô-
meno. Os estudantes do mu-
nicípio  paraibano,  encravado
no coração do semiárido nor-
destino, haviam se destacado
em  uma  olimpíada  de  mate-
mática, que mobilizou no ano
passado 19,1 milhões de alunos da rede pública em todo
o país. Os paulistenses conquistaram 22 prêmios. Foram
cinco medalhas de ouro (um recorde para cidades desse
porte), duas de prata, três de bronze e 12 menções honro-
sas. Tal resultado foi surpreendente. Superou, em termos
proporcionais, o desempenho obtido pelos jovens entre 9
e 17 anos das principais cidades do Brasil. [...] Em longos
trechos do percurso até Paulista, o que se via era o efeito
da maior seca registrada na região nas últimas quatro dé-
cadas. A paisagem parecia ter sido destruída por um imen-
so incêndio. E foi. E ainda é. O Sol queima a região com
temperaturas que vão além dos 40 graus nessa época do
ano. Não chove, ali, desde outubro de 2011. Então, qual a
explicação  para  tantas  medalhas?  Todas  as  respostas
convergiam para um nome: Jonilda – ou melhor, professo-
ra Jonilda. Qual o seu segredo? Jonilda Alves Ferreira, de
44 anos, não tem poderes sobrenaturais, mas faz lá as
suas  mágicas.  Natural  de  Paulista,  leciona  matemática
desde 2002. Atualmente, dá aulas para seis turmas do 6°
ao 9° ano, na Escola Municipal Cândido de Assis Quei ro-
ga. Na cidade, é identificada como a hospedeira de um ví-
rus insólito – que disseminou uma febre por números. Os
estudantes do município paraibano transformaram a mate-
mática em uma brincadeira. “O melhor é que ela pode ser
levada para qualquer lugar e nunca quebra”, diz Wander-
son Ferreira, de 11 anos. O garoto já conquistou três me-
dalhas na Obmep:  dois ouros,  em 2010 e 2011, e uma
prata no ano passado. Adivinha de quem ele é filho? Da
Jonilda. Não é simples decifrar o dom de Jonilda. Ela fala
em um ritmo pausado, quase sem variações no tom, como
quem manifesta um certo fastio. A verborragia, definitiva-
mente, não a brindou. Seu comportamento está a anos-luz
dos professores-espetáculo dos cursinhos pré-vestibular.
Jonilda é calma – ao extremo. Tanta serenidade, no entan-
to,  é interpretada de forma peculiar pelas crianças.  “Ela
transmite uma afetividade muito grande e isso é importan-
te  na  educação”,  diz  Salete,  professora  de história  e  a
mãe de Miriam, uma das medalhistas. “As crianças não
têm medo ou vergonha de conversar e tirar dúvidas com
ela.” Sim, existe empatia, mas também há método. Embo-
ra não conheça o trabalho dos grandes gurus globais da
educação, Jonilda conta com um repertório variado de es-
tratégias para dominar a sala de aula. Grande parte dos
preceitos de teóricos como o americano Doug Lemov, au-
tor de Aula Nota 10, ela adota intuitivamente. “Eu nunca
bato de frente com meus alunos”, afirma. “Sempre tento
demonstrar  que  a  turma pode  contar  com meu  apoio.”
Esse lado “gente boa” tem contrapartida. A professora não
permite indisciplinas. “Mas isso é fácil evitar: basta manter
as crianças, principalmente as mais ativas, sempre ocupa-
das”, diz. “Se o aluno não tiver tempo, ele não causa prob-
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lemas.” As aulas de fração são na pizzaria. De medidas,
na farmácia. “Os alunos gostam e precisam ser desafia-
dos”, diz Jonilda. O impacto das aulas de Jonilda irradia
pela cidade. Hoje, os destaques nas olimpíadas não se re-
sumem aos alunos da escola Cândido de Assis Queiroga.
Thaíssa Coelho Farias, de 12 anos, por exemplo, ganhou
uma medalha de ouro em 2012. Ela estuda em outro colé-
gio municipal, o José Jerônimo Neto. “Acreditei que, se os
alunos de uma escola conseguiram, eu também poderia”,
diz. “Mas não nego: me inspirei no Wanderson, o filho da
Jonilda.” Outro dado surpreendente: a cidade registra uma
migração de alunos de escolas particulares para as públi-
cas. No ano passado, sete garotos se transferiram para o
colégio de Jonilda. O que eles queriam? Se dar bem na
olimpíada. Luciclaudio de Azevedo Júnior, de 12 anos, que
já ganhou duas menções honrosas (2011 e 2012), seguiu
esse  caminho.  A mãe do  garoto,  Dannielle  Garcia,  não
concordava com a mudança. Tinha medo do ambiente que
o filho encontraria e de como se relacionaria com os novos
colegas. “Existe um grande tabu em relação à escola pú-
blica”, afirma Dannielle. “Eu só cedi porque meu filho insis-
tiu muito, mas foi a melhor coisa que fiz. Hoje, nem preci-
so mandá-lo estudar. Ele vai sozinho e gosta de todas as
matérias.”  Aqui,  nota-se  outro  sintoma da  febre  que  se
alastra pelo município: embora o foco da brincadeira seja
a matemática, os alunos em geral apresentam um rendi-
mento mais satisfatório  em todas as disciplinas.  “O que
melhora não é a habilidade de fazer contas”, diz Jonilda.
“É a capacidade de raciocínio. E isso serve para as aulas
ou qualquer outra coisa.”

Disponível  em:  <http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Visao/noti-
cia/2013/01/como-produzir-talentos.html>.  Acesso  em:  4  de  set.  2013.
(Adaptado).

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os números apresentados  no primeiro parágrafo funcio-
nam no texto como recurso argumentativo para conduzir o
leitor a

(A) conhecer uma importante estratégia de ilustração de
matérias jornalísticas  com pouco rigor na coleta de
dados. 

(B) avaliar quanto ainda falta de investimento na educa-
ção e a quantidade de recursos a serem investidos.

(C) vislumbrar o número de alunos alcançados pela me-
todologia de ensino de Jonilda. 

(D) dimensionar  a grandiosidade do evento  referido  na
reportagem e a importante façanha das pessoas en-
volvidas. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A composição da imagem de Jonilda, no texto não verbal,
e o uso de “ou melhor”, na 31ª linha do texto verbal, coo-
peram para a produção do mesmo efeito de sentido no lei-
tor, pois agregam informações que 

(A) apresentam personagens secundárias e necessárias
para a realização dos feitos relatados. 

(B) introduzem  o  acontecimento  motivador  da  viagem
dos repórteres pelo sertão nordestino.

(C) valorizam as conquistas da protagonista e a identifi-
cam com um grupo social específico.

(D) enfatizam certas características pessoais da persona-
gem deixadas de lado na reportagem. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “A paisagem parecia ter sido destruída por um
imenso incêndio. E foi. E ainda é”, a conjugação do verbo
ser no presente e no passado ajuda a expressar a ideia de

(A) desafio.

(B) orgulho.

(C) iteratividade.

(D) descontinuidade.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além de produzir aproximação com o leitor, a estrutura in-
terrogativa  que  pressupõe adesão às  informações  ante-
riormente apresentadas é a seguinte: 

(A) “Então, qual a explicação para tantas medalhas?” (li-
nhas 29-30)

(B) “Qual o seu segredo?” (linha 32)

(C) “Adivinha de quem ele é filho?” (linha 44)

(D) “O que eles queriam?” (linha 81)

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de formação do adjetivo pátrio dos nascidos
em Paulista é equivalente ao das pessoas nascidas 

(A) no estado de São Paulo.

(B) na cidade de São Paulo.

(C) no estado da Paraíba.

(D) na cidade de Goiânia.

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um reservatório de água, com capacidade para 20 mil li-
tros, encontrava-se com 8 mil litros de água, no instante
em que foram abertas, nesse reservatório, ao mesmo tem-
po, duas torneiras, uma de entrada e outra de saída de
água. A razão entre a quantidade de água que entra e a
que sai é 8/5. Se considerar-se que a vazão de água que
entra no reservatório seja de 32 litros por minuto, então a
quantidade de água, em litros, que terá nesse reservatório,
depois de cinco horas, tempo em que as torneiras foram
abertas, será igual a:

(A)   6000 

(B)   9600 

(C) 11600 

(D) 16400 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A aquisição de uma quantidade de mais exemplares de
uma mesma obra literária será baseada na pesquisa com
os usuários de uma biblioteca. Os dados da pesquisa rea-
lizada  durante  um  ano  foram  tabulados,  anotando-se  a
procura para empréstimo das obras literárias, divididas em
A, B e C, conforme tabela a seguir.

Título da obra Quantidade de usuários
 que procuraram a obra

A 32
B 128

C 48

A biblioteca tinha um exemplar de cada obra, e a quanti-
dade de cada obra a ser comprada na próxima aquisi-
ção será proporcional à procura, com a mesma constan-
te de proporcionalidade. A quantidade de títulos da obra
B em relação à quantidade de títulos da obra A,  que
será comprada, deverá satisfazer a seguinte relação:

(A) 128 B = 32 A 

(B) 32 B = 128 A 

(C) B = 96 A 

(D) B = A + 96 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma pessoa faz um orçamento para compra de uma es-
tante para livros de uma biblioteca. A diferença entre o va-
lor total parcelado e o valor  à vista é de 2700 reais.  As
condições são: parcelada em 10x iguais mensais, com ju-
ros simples de 2% ao mês, ou pagamento à vista com um
desconto de 10% sobre o preço da etiqueta.  Conclui-se
então que, nessa compra, o preço da etiqueta, em reais, é:

(A) 2754 

(B) 5400 

(C) 6500 

(D) 9000 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O frete de remessa de livros de uma editora será baseado
no peso da remessa.  No site  de compra é informado o
peso unitário da cada livro, conforme apresentado na tabe-
la a seguir.

Título da obra Peso unitário em gramas
X 150
Y 400

Z 200

T 300

Considere o pedido P=(x,y,z,t)=(10,5,25,10), onde x, y, z, t
são  respectivamente  as  quantidades  de  exemplares  de
cada uma das obras, e que as obras serão embaladas em
uma mesma caixa, sendo o peso da caixa (vazia) de 2000
gramas. O preço do frete é de R$ 1,00 a cada 1000 gra-
mas. Então, nestas condições, o preço total, em reais, do
frete para o pedido P é:

(A)   11,50 

(B)   13,50 

(C)   21,50 

(D) 135,50 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um funcionário anotou a cada dia a quantidade de usuá-
rios que acessou a biblioteca. Observou-se que os aces-
sos foram periódicos, repetindo o número de acessos nos
correspondentes  dias  da semana.  Ele  anotou o dia  d  e
N(d), que é a quantidade de acessos nesse dia. No domin-
go, a biblioteca fecha, e, na terça-feira, que corresponde
ao terceiro dia (d=3), ela teve 80 acessos. Para que o grá-
fico da função trigonométrica 

N(x)= - k1cos(π(x-1)/2) + k1,  x real, 

contenha o ponto (3, N(3)), o valor de k1 deve ser:

(A) - 80 

(B) - 40 

(C)   80 

(D)   40 

matemática_superior
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual a disciplina que adota técnicas não convencionais de
organização e análise, não mais apenas de livros, mas de
qualquer tipo de material informacional?

(A) Gestão de documentos. 

(B) Ciência da informação.  

(C) Museoconomia. 

(D) Documentação. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A entidade capaz de vencer as limitações naturais, espa-
ço-temporais, impostas a objetos físicos, permitindo novas
práticas de trabalhos e oportunidades é definida como

(A) digital. 

(B) escolar. 

(C) universitária. 

(D) especializada. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Medir  as atividades de informação científica e técnica é
um objetivo específico 

(A) da estatística. 

(B) da infometria. 

(C) do estudo de usuário. 

(D) do estudo de uso. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paulo Freire (2011) define biblioteca popular como

(A) uma sala de estudos que visa providenciar a qualquer
pessoa o acesso e a qualquer tipo de informação, a
qualquer momento e em qualquer lugar. 

(B) uma lan house que visa oferecer serviços remotos de
correio eletrônico (e-mail) aos usuários reais, servin-
do de ponte informativo-documental. 

(C) um centro cultural e não um depósito silencioso de li-
vros, visto como fator fundamental para o aperfeiçoa-
mento e a intensificação de uma forma correta de ler
o texto em relação ao contexto. 

(D) uma seção de referência que tem como função identi-
ficar os perfis de grupos de usuários e usos do acer-
vo,  planejando  atividades  culturais  para  atendê-los,
alcançando o usuário em potencial. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Primeiro teórico da administração a situar o planejamento
como  um  dos  processos  da  função  administrativa,  que
consiste em prever, organizar, comandar, coordenar e con-
trolar. Que teórico é esse?

(A) Max Weber

(B) Henri Fayol 

(C) Peter F. Drucker

(D) Frederick Taylor

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O projeto é a unidade elementar do processo de planeja-
mento. As justificativas como parte do projeto serão funda-
mentadas por dados levantados no 

(A) regimento. 

(B) plano de ação. 

(C) diagnóstico. 

(D) estatuto. 
 
▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O relatório da biblioteca é o conjunto de informações sobre
acervo, serviços prestados, usuários, recursos humanos,
físicos, materiais e financeiros ordenados de modo a mos-
trar a situação da biblioteca. Não é apenas uma contabili-
zação  de dados,  mas  o  resultado de  um  processo que
transforma dados em informação, isto é, que os analisa,
atribuindo-lhes  significação  no  contexto  da  biblioteca.  A
função do relatório é:

(A) reduzir o grau de incerteza na organização.

(B) testar programas inovadores. 

(C) ser instrumento de marketing da biblioteca. 

(D) visualizar o futuro e traçar o programa de ação. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os estudiosos das técnicas bibliométricas aplicadas
ao desenvolvimento de coleções estão:

(A) D.J. de Solla Price, A.J. Lotka e S.C Bradford. 

(B) Yves-François Lê Coadic, A.J. Meadows e T.S. Kuhn. 

(C) A.J. Lotka, Yves-François Lê Coadic e A.J. Meadows.

(D) T.S. Kuhn, D.J de Solla Price e S.C. Bradford. 

profissional_educação_I_bibliotecário
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o estabelecimento da política de seleção, Vergueiro
(2010) optou por agrupar os critérios utilizados na seleção
de materiais em bibliotecas segundo o processo de plane-
jamento vigente na instituição, coerentes com os propósi-
tos e objetivos estabelecidos. Nessas circunstâncias, o bi-
bliotecário deverá observar os critérios que abordam

(A) a classificação dos documentos, a idoneidade do edi-
tor e a identificação dos instrumentos auxiliares. 

(B) o conteúdo dos documentos, a adequação ao usuário
e os aspectos adicionais do documento. 

(C) o conteúdo dos documentos, a classificação dos do-
cumentos e os aspectos adicionais do documento. 

(D) a idoneidade do editor, a identificação dos instrumen-
tos auxiliares e a adequação ao usuário. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tanto em sua atividade de seleção como em qualquer ou-
tra, os bibliotecários são os maiores incentivadores dos di-
reitos autorais, pois 

(A) promovem feiras de livros, distribuem e editam livros,
e atribuem o ISSN para livros. 

(B) possibilitam a ampliação de público, distribuem e edi-
tam livros, e possibilitam a circulação de coleções. 

(C) divulgam autores,  promovem feiras  de livros  e atri-
buem o ISSN para livros.

(D) possibilitam a circulação de coleções, divulgam auto-
res e possibilitam a ampliação de público. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com a aprovação da Lei n. 10.753, de 30 de outubro de
2003, que institui  a Política Nacional  do Livro, tornou-se
obrigatória, na editoração do livro, a adoção do

(A) DOI e da ficha catalográfica. 

(B) ISBN e do ISSN. 

(C) ISSN e do DOI. 

(D) ISBN e da ficha catalográfica. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de desenvolvimento de coleções é um traba-
lho:

(A) isolado, homogêneo e de caráter fragmentado. 

(B) planejado, homogêneo e de caráter cíclico. 

(C) planejado, ininterrupto e de caráter cíclico. 

(D) isolado, ininterrupto e de caráter fragmentado. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Por ser uma obra de referência, o propósito do Guia é:

(A) dar uma visão ampla, descrever características notá-
veis  e fornecer informação prática para uma região
geográfica, uma classe de produtos ou uma classe de
instituições. 

(B) emitir  orientações  bibliográficas  para  uma entidade
pública ou particular, na qual se apresente um retrato
estatístico de alguma situação dentro das atividades
de organização. 

(C) fornecer orientações gerais, dados factuais e instru-
ções e procedimentos práticos a respeito de algum
conhecimento específico para uma classe de institui-
ções. 

(D) fornecer listas minuciosas dos itens que compõem o
acervo  ou  uma  coleção  elaborada  de  acordo  com
normas apropriadas para uma região geográfica, uma
classe de produtos ou uma classe de instituições. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o objetivo de recuperar termos que se iniciam com
DIFENIL  e  originam  resultados  com  diferentes  termina-
ções, a exemplo de Difeniltricloroetano, o bibliotecário de
referência, ao orientar o usuário no uso de caracteres es-
peciais, em uma estratégia de busca, empregará: 

(A) + 

(B) ? 

(C) * 

(D) ( ) 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As bases contêm os dados originais e são um tipo de do-
cumento  eletrônico.  Os  dados  encontram-se  disponíveis
tanto em formato legível por computador quanto em forma-
to impresso. Esses dados constituem as bases de dados 

(A) de fontes. 

(B) referenciais. 

(C) bibliográficas. 

(D) catalográficas. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Busca de grafias alternativas de palavras fazendo combi-
nações, mesmo quando as palavras estão grafadas erro-
neamente, denomina-se:

(A) busca por palavras-chave. 

(B) busca difusa. 

(C) busca por conceito. 

(D) busca combinada. 
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A etapa da catalogação que permite a representação sin-
tética e codificada de termos relacionados à descrição de
forma e de conteúdo de modo a garantir o instanciamento
do recurso disponível em ambientes informacionais com-
preende 

(A) os pontos de acesso. 

(B) os dados bibliográficos. 

(C) os dados de localização. 

(D) as análises conceituais. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O código AACR2 foi organizado pelas áreas das ISBDs,
enquanto o código RDA foi baseado nos seguintes mode-
los conceituais:

(A) HTML e XML. 

(B) OAs e LOM. 

(C) FRBR e FRAD.

(D) MODS e Dublin Core. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Existem diferenças significativas entre as normas do RDA
e as normas do AACR2, porém continuam existindo liga-
ções importantes entre elas. Dentre essas ligações, desta-
ca-se a seguinte:

(A) as regras do código AACR2 e do RDA são ampla-
mente adaptadas aos recursos digitais e eletrônicos.

(B) as regras do código AACR2 quanto as do RDA são
aplicáveis aos recursos de todo tipo de conteúdo e
suporte. 

(C) os dados do RDA e do AACR2 determinam que os tí-
tulos equivalentes sejam elementos obrigatórios para
descrição de um item. 

(D) os dados do RDA podem ser codificados com o uso
do formato MARC21 usado em registros AACR2. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na CDU, o assunto carvão pode ser encontrado em mais
de um lugar, por exemplo, no número 552.574, para petro-
logia, e no 622.33, para mineração. Pelo fato de o assunto
ser classificado segundo seu contexto, a CDU caracteriza-
se como

(A) classificação por aspecto. 

(B) classificação por hierarquia. 

(C) classificação pura. 

(D) classificação mista. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A classificação correta para o documento que trata de chá
(633.72) e café (633.73) é:

(A) 633.72+633.73

(B) 633.72:633.73 

(C) 633.72-73 

(D) 633.72/.73 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  que  se  refere  à  elaboração  de  referências,  a
NBR6023:2002 estabelece que,

(A) quando a autoria é desconhecida, a entrada deve ser
feita pelo termo anônimo em substituição ao nome do
autor desconhecido. 

(B) quando a  cidade não aparece no documento,  mas
pode ser identificada, utiliza-se a expressão sine loco,
abreviada, entre colchetes [S.l.].

(C) quando a editora é a mesma instituição ou pessoa
responsável pela autoria, e já tiver sido mencionada,
é dispensável a sua indicação. 

(D) quando o documento for publicado em mais de uma
unidade física, ou seja, em mais de um volume, deve-
se indicar a quantidade total de páginas. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A NBR 10520:2002 (Apresentação de citações em docu-
mentos) especifica que

(A) as aspas simples, na citação direta, indicam citação
de citação, enquanto as aspas duplas indicam citação
curta, de até três linhas. 

(B) os nomes dos autores, quando estiverem incluídos na
sentença, na citação direta, deve-se indicar a data,
entre parênteses, acrescida da(s) página(s). 

(C) os diversos documentos de vários autores, menciona-
dos simultaneamente, nas citações indiretas, devem
ser separados por vírgula, em ordem alfabética. 

(D) os diversos documentos de mesma autoria, publica-
dos em anos diferentes e mencionados simultanea-
mente, nas citações indiretas, devem ter as suas da-
tas separadas por ponto e vírgula. 
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NBR 6028:2003, o resumo que apresen-
ta  ao  leitor  finalidades,  metodologia,  resultados  e  con-
clusões do documento, de tal forma que possa, inclusive,
ser dispensada a consulta ao original, é denominado

(A) crítico. 

(B) telegráfico.  

(C) informativo. 

(D) indicativo. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um usuário de uma biblioteca escolar, do 9º ano, necessi-
ta fazer uma pesquisa sobre a influência de Steve Jobs no
mercado tecnológico. Qual a fonte de informação o biblio-
tecário deverá indicar para a pesquisa?

(A) Fonte geográfica. 

(B) Fonte estatística. 

(C) Fonte jurídica. 

(D) Fonte biográfica. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os serviços de busca são sítios especializados em locali-
zar informações na Internet. São divididos em três catego-
rias: diretórios ou repertórios de assuntos, mecanismo de
busca e metamecanismo de busca. A principal diferença
entres essas categorias é a forma como seus bancos de
dados são

(A) indexados e armazenados.

(B) hospedados e disponibilizados. 

(C) indexados e disponibilizados. 

(D) armazenados e hospedados. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O alcance da obra é um critério utilizado para a avaliação
de dicionários. Para esse critério, é importante avaliar al-
gumas características, tais como:

(A) número de verbetes incluídos e limitações da obra. 

(B) abrangência geográfica e razão da compilação. 

(C) número de verbetes incluídos e abrangência geográfi-
ca.

(D) razão da compilação e limitações da obra. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um bibliotecário da Prefeitura Municipal  de Aparecida de
Goiânia é convidado a ministrar curso na Câmara Municipal
a respeito de como avaliar as fontes de informação na in-
ternet. O objetivo dos vereadores é saber como avaliar o
conteúdo  das  informações  culturais  disponíveis  na  rede
para a proposição de um projeto de instalação de polos cul-
turais no município.

Nesse caso, os critérios indicados pelo bibliotecário, para
a análise contextual, deverão ser:

(A) formato, integridade, usabilidade e precisão de domí-
nio. 

(B) conveniência, estabilidade, adequação e facilidade de
manuseio. 

(C) usabilidade, conveniência, formato e facilidade de ma-
nuseio. 

(D) estabilidade,  adequação,  integridade  e  precisão  de
domínio. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas obras de Cícero, sempre há referência a indivíduos de
modesta condição social, a idosos, a artesãos e profissio-
nais que amavam a história. Cícero de fato ressalta que to-
dos esses indivíduos liam (ou ouviam ler) obras 

(A) por necessidade utilitária.

(B) pela necessidade informativa.

(C) pela função técnica.

(D) pelo prazer.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Cavallo e Chartier (2002), a sinagoga, além de
local de oração, desempenhou na Idade Média as funções
de verdadeiro “centro social”. Uma dessas funções foi a de

(A) biblioteca escolar. 

(B) biblioteca religiosa. 

(C) biblioteca especializada. 

(D) biblioteca pública. 
 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Consiste na abordagem global dos itens informacionais e
tem por objetivo recolher os dados que permitirão o esta-
belecimento da representação desses itens no sistema de
informação. Trata-se da leitura:

(A) rápida. 

(B) técnica. 

(C) crítica. 

(D) informativa. 
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▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao abordar o ato de ler,  Paulo Freire (2011) relaciona-o
com

(A) a criação ou a montagem da expressão oral da ex-
pressão escrita. Esta montagem pode ser feita pelo
educador para ou sobre o alfabetizando. 

(B) o ato criador, tendo o alfabetizando como sujeito, pela
significação para a compreensão crítica. 

(C) o ato criativo, tendo o educador  como sujeito,  pela
experiência para a compreensão crítica. 

(D) a prática como ato democrático da leitura e da escrita
a partir da experiência comum dos educadores. 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sociedade civil, que é responsável por congregar as as-
sociações estaduais, com o objetivo de promover a atuali-
zação profissional e fortalecer a imagem do bibliotecário
no país, é a 

(A) ABG. 

(B) ABEBD. 

(C) ANCIB. 

(D) FEBAB. 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A diferença entre  um serviço  de  referência virtual  e um
mecanismo de busca genérico apoia-se

(A) nas competências da equipe em matéria de pesquisa
da informação. 

(B) no contato com um endereço específico de correio
eletrônico ou um formulário em linha. 

(C) na simplificação do caminho entre o usuário e a infor-
mação. 

(D) no trabalho  de rede com outras  instituições para o
cumprimento de sua missão. 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O índice que apresenta referência bibliográfica e resumo
do documento é denominado 

(A) assindético. 

(B) analítico. 

(C) KWOC. 

(D) KWOT. 

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Lancaster (2004), os fatores que influem
no desempenho de um sistema de recuperação da infor-
mação e que são diretamente atribuíveis à indexação po-
dem ser assim categorizados:

(A) processo e comunicação da indexação. 

(B) resumo e tamanho da indexação.

(C) compacidade e tamanho da indexação. 

(D) política e exatidão da indexação. 

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação de desempenho e o progresso do repositório
institucional podem ser mensurados de muitas maneiras.
Dentre  o  conjunto  de  indicadores  sugeridos  por  Swan
(2008), apropriados à avaliação de desempenho de repo-
sitórios, estão:

(A) aquisição de conteúdos, consciência e envolvimento
dos usuários.

(B) modelo de financiamento e sustentabilidade. 

(C) mandato de autoarquivamento operatório e interope-
rabilidade. 

(D) estratégias  de  processo digital  e  integração com o
planejamento institucional. 

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  modelo  Open  Archives  Iniciative  (OAI),  as  licenças
Creative Cammons destinam-se a declarar os usos permi-
tidos dos objetos digitais e foram estudadas para comuni-
cação com os 

(A) bancos de dados, os programas e as máquinas. 

(B) bancos de dados, as editoras e os programas. 

(C) usuários finais, os patrocinadores e as máquinas. 

(D) patrocinadores, os usuários finais e as editoras. 

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São exemplos de dispositivos de saída que aceitam dados
procedentes do processador e os convertem para o forma-
to de saída desejado:

(A) teclados e mouses. 

(B) teclados e monitores. 

(C) monitores e terminais de respostas de áudio. 

(D) terminais de respostas de áudio e mouses. 
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▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São serviços/recursos oferecidos pela Web 3.0:

(A) portais e bases de dados. 

(B) busca semântica e avatares. 

(C) portais e avatares. 

(D) bases de dados e busca semântica.      
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