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Texto I 

 
Vou-me embora pra Pasárgada 
Lá sou amigo do rei 
Lá tenho a mulher que eu quero 
Na cama que escolherei 
Vou-me embora pra Pasárgada 
 
Vou-me embora pra Pasárgada 
Aqui eu não sou feliz 
Lá a existência é uma aventura 
De tal modo inconsequente 
Que Joana a Louca de Espanha 
Rainha e falsa demente 
Vem a ser contraparente 
Da nora que nunca tive 
 
E como farei ginástica 
Andarei de bicicleta 
Montarei em burro brabo 
Subirei no pau-de-sebo 
Tomarei banhos de mar! 
E quando estiver cansado 
Deito na beira do rio 
Mando chamar a mãe-d’água 
Pra me contar as histórias 
Que no tempo de eu menino 
Rosa vinha me contar 
Vou-me embora pra Pasárgada 
 
Em Pasárgada tem tudo 
É outra civilização 
Tem um processo seguro 
De impedir a concepção 
Tem telefone automático 
Tem alcaloide à vontade 
Tem prostitutas bonitas 
Para a gente namorar 
 
E quando eu estiver mais triste 
Mas triste de não ter jeito 
Quando de noite me der 
Vontade de me matar 
– Lá sou amigo do rei – 
Terei a mulher que eu quero 
Na cama que escolherei 
Vou-me embora pra Pasárgada 

 
 (Vou-me embora para Pasárgada. Manuel Bandeira. 
"Bandeira a vida inteira". Alumbramento, Rio, 1986, p. 90) 

 
  



01. Sobre o texto, é correto afirmar-se que 
A) o poeta exalta a vida bucólica em uma terra distante para a qual deseja retornar. 
B) é um poema centrado no desejo do poeta de escapar de sua dura realidade. 
C) o eu-lírico se foca na busca incessante de novos e diferentes prazeres. 
D) o poeta apresenta um sentimento nostálgico que o leva de volta à juventude. 
E) a busca pelo poder é o que incita o poeta a deixar sua terra e ir para Pasárgada. 

 
Texto II 

 
Como o Estado Islâmico consegue sobreviver a ataques 

 
A recaptura, por forças iraquianas, de grandes partes de Ramadi, que estava sob domínio do grupo autodenominado 

Estado Islâmico, marca o mais recente revés do grupo extremista após este ter perdido outros locais, como Tikrit, Sinjar e 
Baiji. Mas, apesar das derrotas – e de mais de um ano de bombardeios aéreos –, o Estado Islâmico mostrou ser incrivelmente 
resistente. O grupo extremista recapturou parte do território perdido na Síria central e no leste, consolidou seu domínio 
sobre áreas no entorno da cidade de Raqqa, no norte, e continua dominando a segunda maior cidade do Iraque, Mosul. 
Como já aconteceu em outros casos, vitórias táticas não se traduziram em uma derrota estratégica do EI. E há motivos para 
isso. 

“O Daesh (acrônimo depreciativo em árabe para o EI) se intensifica e ataca praticamente a cada dois meses. O 
presidente da Síria, Bashar al-Assad, e seus aliados nos bombardeiam em massa a cada meia hora. Você pode calcular as 
mortes resultantes", diz um ex-combatente rebelde, que não quis ser identificado. Se a prioridade de combater Assad é clara 
entre a oposição armada na Síria, a descentralização das estruturas de comando e controle dos rebeldes pode e vai causar 
grandes reveses para a estratégia proposta pela coalizão liderada pelos EUA. Mas, infelizmente, esse não é o único problema. 

Se comparado ao regime do Talibã, que caiu em uma campanha de dois meses com ataques de forças ocidentais 
coordenadas e de forças rebeldes islamitas afegãs e seculares, descentralizadas, o EI prova ser mais resiliente. 

Até agora, o EI sobreviveu a mais de oito mil ataques aéreos e à morte de mais de 10 mil de seus combatentes desde o 
início da campanha de bombardeios, de acordo com o Departamento de Defesa americano. Mesmo assim, a organização não 
tem grandes problemas para recrutar e mobilizar, principalmente depois da intervenção da coalizão ocidental. Sua resposta 
aos ataques aéreos tem sido dispersar e esconder equipamentos e se misturar a civis, quando não está sob ataque direto. 

O Estado Islâmico ainda tem capacidade de surpresa tática e de tirar vantagem de batalhas espaciais fluidas e 
confusas. O grupo também mudou sua estratégia de terror em relação a cidades ocidentais. Antes dos ataques aéreos, houve 
um ataque ligado ao EI em uma cidade ocidental. Desde o início dos bombardeios, foram mais de 25. Mas isso não quer dizer 
que o EI não será derrotado em algum momento. 
 

Retirado e adaptado de: www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151215_analise_forca_estado_islamico_lab 

 
02. De acordo com o texto, 

A)  apesar de ter perdido milhares de seus combatentes, o Estado Islâmico continua tendo bastante força em regiões do 
Iraque e da Síria.  

B)  a resiliência do Estado Islâmico tem a ver com sua grande capacidade militar, especialmente a de combate aéreo. 
C)  o autor do texto perdeu toda a esperança de que um dia o Estado Islâmico possa ser derrotado.  
D)  os Estados Unidos e o presidente sírio fazem parte de uma coalizão para combater o Estado Islâmico. 
E)  o Estado Islâmico foi derrotado na cidade iraniana de Ramadi, mas conseguiu recapturar a cidade de Raqqa, que fica 

no norte da Síria. 
 
03. Estão grafadas corretamente as palavras 

A) essência, impecilho, quisestes.   B) obsecado, amortização, persuasão. 
C) exceção, assessoria, ânsia.    D) repercussão, pretencioso, sucinto. 
E) limpeza, explendor, excessivo. 

 
04. Uma das palavras mal e mau está empregada corretamente na frase da opção 

A) Mal chegou ao apartamento, começou a telefonar para os parentes. 
B) O chefe está muito estressado. Creio que ele esteja de mau com a vida.  
C) Os documentos estavam mau dispostos sobre a mesa, então ninguém sabia por onde o processo se iniciava. 
D) Deve-se evitar fazer o mau às pessoas.  
E) Seu mal humor ultrapassa todos os limites. 

 
05. São acentuadas pela mesma regra: 

A) papéis, heróis, baús.    B) nós, sofá, pajé. 
C) bíceps, árvore, patético.    D) pôde, pôr, mês. 
E) saúde, baía, egoísmo. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151215_analise_forca_estado_islamico_lab


06. Com base na norma culta da língua portuguesa, o emprego do sinal de crase está inadequado na frase da opção 
A) O jogo começara à uma hora da madrugada.  
B) Eduardo declarou-se à Mônica. 
C) Assisti à peça que está em cartaz no teatro municipal. 
D) Eu irei à Brasília semana que vem. 
E) À medida que o tempo passa, fico mais feliz por você estar aqui comigo. 

 
07. Na frase: “A Minha vizinha, ouvi dizer que teve um acidente”, encontramos a seguinte figura de linguagem: 

A) Metonímia.     B) Anacoluto. 
C) Catacrese.      D) Hipérbato. 
E) Silepse. 

 
08. Ainda em relação às figuras de linguagem, relacione as duas colunas. 

I. Os microfones foram atrás dos jogadores.     (    ) Sinestesia 
II. Havia paixão no seu olhar, no seu olhar havia paixão.   (    ) Quiasmo 

III. Deitado na rede, meu pai lia um livro sonolento.    (    ) Metonímia 
IV. Aquele grito áspero revelou tudo que ele sentia.    (    ) Hipálage 

 
A sequência correta é 
A) II, I, III, IV.      B) III, IV, II, I. 
C) IV, II, I, III.      D) I, II, IV, III. 
E) II, III, IV, I. 

 
09. Há um substantivo epiceno na frase da opção 

A) Se o indivíduo for cobiçoso e egoísta, assim será a sociedade. 
B) Apesar da gravidade do acidente, a criança sofreu apenas alguns arranhões. 
C) Ele é um jovem bastante competente e com um futuro brilhante. 
D) Os lápis que dei para minha filha estão espalhados no chão da sala. 
E) O tigre que assustava os moradores da região foi abatido perto da floresta. 

 
10. Está correta a classificação da palavra destacada da frase da opção 

A) Mandou-me ir embora, mas eu não o fiz. (pronome demonstrativo) 
B) Certas pessoas do meu trabalho não pensam no bem comum. (adjetivo)  
C) Desejo que você venha logo. (pronome relativo)  
D) Não há nenhuma acusação contra ti. (pronome oblíquo átono).  
E) Da minha casa até o trabalho, eu gasto em torno de um litro de gasolina. (artigo indefinido) 

 
11. O elemento mórfico em destaque está inadequadamente identificado na palavra da opção 

A) Livro – vogal temática.    B) Nasceram – radical. 
C) Adjacentes – desinência de número.   D) Conta – desinência de gênero. 
E) Falas – desinência número-pessoal. 

 
12. A concordância nominal da palavra destacada está errada na opção 

A) Havia menos pessoas do que o previsto na reunião. 
B) Péssimo lugar e ocasião para tratarmos do assunto. 
C) Bastante elogios o meu filho recebeu na reunião escolar. 
D) Anexos ao processo, encaminhamos dois arquivos de áudio. 
E) Eles estavam sós.  

  
13. A regência verbal segue a norma culta em 

A) Eles chegaram cedo na casa do amigo.   B) Ela obedeceu o código penal. 
C) O grupo a informou que ela podia entrar no templo. D) O rapaz lhe aludiu àqueles detalhes.  
E) Eles preferiam muito mais brincar a trabalhar. 

 
14. O emprego da vírgula é gramaticalmente facultativo em 

A) Cristiano estudou todo o conteúdo, ou seja, todas as três apostilas.  
B) Aqui está, crianças, o que eu havia prometido.  
C) Queremos ir à praia. Não será, porém, nesta viagem. 
D) Hoje, mais da metade da população está acima de peso. 
E) Tua irmã, aluna do quarto ano, já está dispensada.  



15. “Naquele momento, depois de tantos anos no comando da organização, aproximou-se a passos largos e determinados do 
apogeu de sua carreira’’. 
Sem prejuízo do sentido do enunciado, a palavra destacada pode ser substituída por 
A) aclive.      B) auge. 
C) devaneio.      D) ocaso. 
E) crepúsculo. 

  
16. A palavra destacada está empregada inadequadamente em  

A) A família emigrou do Canadá no início da década de 90. 
B) O projeto para descriminar o uso da maconha foi negado. 
C) A bandeira é arriada todo dia no final da tarde. 
D) O poeta comprimentou a jovem com um aceno. 
E) As decisões podem diferir segundo os países. 

 
17. Está empregada em sentido conotativo uma palavra da frase da opção 

A) A Praça da Sé é localizada no coração da cidade de São Paulo. 
B) Demoraram dois dias para concluir a coluna. 
C) Os domadores conseguiram dominar a fera. 
D) O animal foi abatido, e sua carne foi distribuída aos aldeões.  
E) Ela fala daquela forma apenas para causar inveja aos colegas. 

 
18. São palavras polissêmicas as destacadas da opção 

A)  I. O funcionário levou o papel timbrado. 
II. A papelada está na mesa do diretor.  

B)  I. O peão colocou a sela no cavalo e continuou a viagem. 
II. A cela da prisão causava pavor a todos. 

C)  I. O compositor escreveu a letra da canção para os seus pais. 
II. A letra do seu filho tem melhorado bastante nos últimos meses.  

D)  I. A previsão foi ratificada pelas fortes chuvas. 
II. A correia foi retificada pelos mecânicos. 

E)  I. Dizem que ela cura qualquer tipo de doença. 
II. Os médicos afirmam que o remédio para a doença será criado em poucos anos. 

 
19. De acordo com a redação de correspondências oficiais, é verdadeiro afirmar-se que 

A)  o memorando é a modalidade de comunicação que ocorre entre unidades administrativas de órgãos diferentes que 
podem estar hierarquicamente em mesmo nível. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente 
externa. 

B)  os pronomes de tratamento são empregados de acordo com o cargo ou a função do destinatário. 
C)  o ofício é uma forma de comunicação oficial expedida exclusivamente pelos Ministros de Estado. 
D)  a mensagem é o instrumento de comunicação bastante utilizado, tanto na esfera municipal, somente por prefeitos e 

vereadores, como na esfera estadual, somente por deputados e governadores. 
E)  o aviso tem por finalidade o tratamento de assuntos oficiais e é enviado somente para órgãos privados. 

 
20. Em relação ao ofício, é correto dizer-se que 

A) tem que ser assinado por três funcionários. 
B) o fecho é constituído da expressão pede deferimento. 
C) é utilizado apenas por autoridades jurídicas. 
D) o local e a data são dispensados. 
E) tem algumas semelhanças estruturais com o memorando. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. De acordo com Vergueiro (1989), para obter um diagnóstico suficiente e preciso de sua comunidade de usuários, o 

bibliotecário necessitará obter dados relativos às seguintes categorias: 
A)  históricas; demográficas; geográficas; educativas; socioeconômicas; de transporte; culturais e informacionais; políticas 

e legais.  
B)  demográficas; educativas; geográficas; de transporte; culturais; políticas e legais. 
C)  geográficas; educativas; econômicas; culturais; históricas; políticas e legais;  
D) históricas; sociais; educativas; demográficas; culturais e informacionais; políticas e legais. 
E) históricas; demográficas; geográficas; educativas; de transporte; culturais e informacionais. 



22. De acordo com o Código de Ética Profissional do Bibliotecário, resolução CFB n.º 42, de 11 de janeiro de 2002, o 
bibliotecário deve, com relação à classe, observar a seguinte norma: 
A) colaborar com os cursos de formação profissional, orientando e instruindo os futuros profissionais. 
B)  ser leal e solidário, sem conivência com erros que venham a infringir a ética e as disposições legais que regem o 

exercício da profissão. 
C) facilitar o desempenho dos representantes do órgão fiscalizador, quando no exercício de suas respectivas funções. 
D) considerar que o comportamento profissional irá repercutir nos juízos que se fizerem sobre a classe. 
E)  realizar, dignamente, a publicidade de sua instituição ou atividade profissional, evitando toda e qualquer manifestação 

que possa comprometer o conceito de sua profissão ou de colega. 
 
23. Conforme a norma da ABNT 6023, está correta a referência 

A) TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, Brasília, DF, ano 1, n. 1, p. 18-23, fev. 1997. 
B) TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, Brasília, DF, ano 1, n. 1, p. 18-23, fev. 1997. 
C) TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, Brasília, DF, p. 18-23, ano 1, n. 1, fev. 1997. 
D) TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, Brasília, DF, n.1, ano 1, p. 18-23, fev. 1997. 
E) TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, Brasília, DF, ano 1, n. 1, p. 18-23, fev. 1997. 

 
24. A Norma da ABNT Ordem Alfabética refere-se à NBR 

A) 6033.      B) 15287. 
C) 6024.      D) 6022. 
E) 12225. 

 
25. No Brasil, os trabalhos da tradução brasileira do "Anglo American Cataloging Rules, 2nd ed." (AACR2), 1978, foram 

iniciados em fins de maio de 1980 por iniciativa e coordenação de 
A) Rosa Tereza Camargo.    B) Neyde Pedroso Póvoa. 
C) Maria de Cleofas Alencar.    D) Maria Luisa Monteiro da Cunha. 
E) Thereza Diácoli Quadrelli. 

 
26. De acordo com o AACR2, a fonte principal de informação para manuscritos é o próprio manuscrito. Considerando-se as 

fontes das quais são retiradas as informações dos manuscritos, corresponde à ordem de preferência do uso:  
A) página de rosto, legenda, conteúdo do manuscrito; colofão; cabeçalho etc. 
B) página de rosto; cabeçalho etc.; colofão; conteúdo do manuscrito; legenda.  
C) página de rosto; colofão; legenda, cabeçalho etc.; conteúdo do manuscrito. 
D) página de rosto; legenda, cabeçalho etc. conteúdo do manuscrito; colofão. 
E) página de rosto; legenda; colofão; cabeçalho etc. conteúdo do manuscrito. 
 

27. Com relação à(s) fonte(s) de informação prescrita(s) para cada área da descrição de manuscritos de acordo com AACR2, a 
correspondência correta é 
A) Edição: qualquer fonte. 
B) Título e indicação de responsabilidade: fonte principal de informação, cópias publicadas do manuscrito. 
C) Data: qualquer fonte. 
D) Descrição física: fonte principal de informação, cópias publicadas do manuscrito. 
E) Notas: fonte principal de informação, cópias publicadas do manuscrito. 

 
28. O ISBN (International Standard Book Number) é um sistema internacional padronizado que identifica numericamente os 

livros. Refere-se à publicação que recebe o ISBN: 
A)  agendas com texto de grande predominância de texto ou texto e fotografias (muito mais texto/conteúdo do que 

espaço para anotações); esse espaço para anotações tem que ser ínfimo, ou seja, quase nenhum). 
B) boletins informativos eletrônicos ou impressos. 
C) anais de uma instituição (ex: Anais da Biblioteca Nacional). 
D) material de divulgação de prestação de serviços ou de informação sobre a evolução de determinado ramo da indústria 

ou do comércio, qualquer tipo de impresso para promoção comercial de produtos ou serviços. 
E) roteiros. 

 
29. Corresponde ao órgão que coordena a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD): 

A) BN.      B) IBICT. 
C) OCLC.      D) Portal de Periódico Capes. 
E) FEBAB. 

 



30. O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é uma biblioteca 
virtual. O Portal foi lançado, oficialmente, em 
A) 12 de outubro de 1996.    B) 15 de novembro de 1995. 
C) 11 de novembro de 2000.    D) 13 de outubro de 2000. 
E) 16 de novembro de 1998. 

 
31. De acordo com a NBR 6028 – Informação e documentação – Resumo – Apresentação, quanto à sua extensão, os resumos 

devem ter de 
A) 150 a 250 palavras, os resumos críticos. 
B) 100 a 150 palavras, os destinados a indicações breves. 
C) 100 a 500 palavras, os de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros) e relatórios técnico-científicos. 
D) 50 a 250 palavras, os destinados a indicações breves. 
E) 100 a 250 palavras, os de artigos de periódicos. 

 
32. De acordo com o formato MARC, o campo referente ao assunto tópico corresponde a 

A) 651.      B) 600. 
C) 610.      D) 611. 
E) 650. 

 
33. O subcampo “a” do campo 300 do formato MARC é 

A) número de volume ou paginação.   B) lugar de publicação, distribuição, etc. 
C) material adicional.     D) material ilustrativo. 
E) dimensões. 

 
34. Considerando-se a atividade de indexação, é correto dizer-se que 

A) as qualificações do indexador não influenciam na qualidade da indexação. 
B) refere-se à descrição física do documento. 
C) para que se tenha qualidade na indexação, é importante que o catalogador seja parcial. 
D) é vista como a ação principal de descrever e identificar um documento de acordo com seu assunto. 
E) recomenda-se a indexação exclusiva e diretamente derivada do título e do resumo. 

 
35. A Biblioteca Digital Proágua Semiárido disponibiliza textos completos de documentos e relatórios técnicos, dentre outros. 

O(a) responsável pela sua criação foi o(a) 
A) Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH). 
B) Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para consumo Humano (Viviagua). 
C) Observatório Nacional. 
D) Sistema de Informação de Vigilância da Água para Consumo Humano (Sisagua). 
E) Agência Nacional de Águas. 

 
36. Considerando-se o planejamento de uma biblioteca digital, é correto afirmar-se que 

A) a biblioteca digital se diferencia da biblioteca tradicional quanto aos seus propósitos, funções e metas. 
B) depois da definição dos requisitos básicos de funcionamento de uma biblioteca digital, passa-se ao processo de 

aquisição, no qual são definidos os conteúdos/recursos informacionais que irão compor o acervo. 
C)  o planejamento de uma biblioteca digital é totalmente diferente do planejamento da biblioteca 

tradicional/convencional.  
D) a interface da biblioteca digital deve ter a funcionalidade de promover uma visualização local do conteúdo da 

biblioteca. 
E) a interface da biblioteca digital deve ter a funcionalidade de apresentar a informação em único formato. 

 
37. Conforme a definição constante no glossário do AACR2, é correto revelar-se que 

A) designação específica do material se refere ao termo que indica a classe geral do material a que pertence o item 
(geralmente o tipo de objeto físico). 

B) colofão se refere à indicação que aparece no início de um item, contendo informações acerca de um ou mais dos 
seguintes elementos: título, autor(es), editor, impressor, data de publicação ou de impressão. 

C) diorama se refere à tira de filme que contém uma sucessão de imagens que se destinam a ser projetadas uma a uma, 
com ou sem som. 

D) artefato se refere a qualquer objeto feito ou modificado por uma ou mais pessoas. 
E)  diapositivo se refere a qualquer um de diversos suportes específicos que disponibilizam dados que são lidos 

oticamente. 
 



38. O processo de catalogação e a elaboração de catálogos de biblioteca são tarefas da atividade bibliotecária. O pioneiro da 
catalogação cooperativa foi 
A) Melvil Dewey.     B) Richard Rogers Bowker. 
C) Charles Jewett.     D) Lydia de Queiroz Sambaquy. 
E) Justin Winsor. 

 
39. A ideia de um sistema de numeração padronizada para identificação de periódicos denominado ISSN – International 

Standard Serial Number, surgiu em 
A) 1977, UNESCO, juntamente com a IFLA. 
B) 1850, em um encontro da American Association for the Advancement of Science. 
C) 1877, durante a Conferência anual da ALA. 
D) 1967, durante a 16ª Conferência Geral da UNESCO e da Assembleia Geral do Conselho Internacional de Uniões 

Científicas (ICSU). 
E) 1971, como norma ISO 2108/1871. 

 
40. Conforme explicita Cintra et al. (1994), as linguagens documentárias são construídas, considerando-se a finalidade de 

indexação, o armazenamento e a recuperação da informação. Sobre as linguagens documentárias, é correto afirmar-se 
que 
A) através das terminologias de especialidade, as palavras passam a ser termos, assumindo significados vinculados a 

sistemas de conceitos determinados. 
B) a operação de tradução de textos, em linguagem documentária para uma linguagem natural, denomina-se indexação. 
C) o vocabulário designa o conjunto das unidades reais e virtuais que formam a língua de uma comunidade. 
D) o léxico se refere ao conjunto das ocorrências que integram um determinado corpus discursivo, como uma lista de 

unidades da fala. 
E) as linguagens documentárias mais conhecidas são os tesauros e os repositórios. 

 
41. A função do desbastamento ou do descarte implica em tomadas de decisões. Entre elas, destaca-se a 

A) ampliação ou remodelação do espaço físico que se torne insuficiente ou inadequado. 
B) adoção de recursos para o controle da aquisição face as diferentes fontes de captação de recursos. 
C) adoção de critérios para o registro das diferentes coleções, tendo em vista o seu controle patrimonial. 
D) indicação de uma comissão que se responsabilize pela aprovação dos documentos indicados para serem colocados em 

depósitos ou descartados.  
E) escolha do mobiliário adequado para o armazenamento das coleções. 

 
42. Conforme a NBR 10520 – Citações em documentos – Apresentação, aplicam-se as seguintes definições: 

A) citação direta: menção de uma informação extraída de outra fonte. 
B) citação: transcrição textual de parte da obra do autor consultado. 
C) citação indireta: texto baseado na obra do autor consultado. 
D) notas explicativas: indicações, observações ou aditamentos ao texto feitos pelo autor, tradutor ou editor, podendo 

também aparecer na margem esquerda ou direita da mancha gráfica.  
E) notas de rodapé: notas usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações, que não possam ser incluídos no 

texto. 
 
43. Considerando-se as regras gerais de apresentação dos índices, conforme a NBR 6034 – Informação e documentação – 

Índice – Apresentação, é correto dizer-se que 
A)  recomenda-se a apresentação das entradas em linhas separadas, sem recuo progressivo da esquerda para a direita 

para subcabeçalhos. 
B) sugere-se o uso de artigos, adjetivos, conjunções etc. no início dos cabeçalhos.  
C)  em índice alfabético, recomenda-se evitar a impressão, no canto superior externo de cada página, das letras iniciais ou 

da primeira e última entradas da página. 
D) no índice geral, as entradas de cada categoria não devem ser diferenciadas graficamente.  
E)  o índice pode complementar informações não expressas no documento, como nomes completos, datas de 

identificação e nomes de compostos químicos. 
 
44. As metodologias do planejamento estratégico têm diferentes etapas de acordo com Maciel e Mendonça (2000). 

Considerando-se os estágios do processo do planejamento descritos no roteiro de Bryson, é correto afirmar-se que 
A) análise do ambiente interno implica em determinar o propósito da unidade de informação e sua razão de existir. 
B) mandatos organizacionais descrevem o que a unidade de informação deveria fazer em conformidade com as 

obrigações institucionais estabelecidas nos documentos que a formalizam: estatutos e regimentos etc. 
C) questões estratégicas devem ser de acordo com a filosofia e as políticas adotadas pela biblioteca. 



D) análise do ambiente externo consiste numa avaliação minuciosa do desempenho da própria biblioteca, observando-se 
os fatores que contribuem positivamente para o alcance da sua eficácia e os entraves que a impedem.  

E) missão implica na identificação das barreiras, devendo ser levantados todos os possíveis obstáculos para cada questão 
estratégica. 

 
45. Considerando-se o modelo cíclico do processo de desenvolvimento de coleções e seus procedimentos, é correto revelar-

se que 
A) as políticas de seleção se referem ao processo que implementa as decisões da seleção referente aos processos de 

compra, doação e permuta dos documentos. 
B) o processo de aquisição implementa o que está formalizado na carta ou na política de seleção. 
C) no estudo da comunidade, deverá ser elaborado um diagnóstico com um perfil dos usuários, ou seja, suas principais 

características. 
D) por meio do processo de desbastamento e descarte, podem-se corrigir ou manter estratégias, com a finalidade de 

atingir objetivos predeterminados. 
E) a avaliação é o processo que implementa as decisões da seleção. 

 
46. De acordo com a lei 4.084, de 30 de junho de 1962, que dispõe sobre a profissão do bibliotecário, os bacharéis em 

biblioteconomia terão preferência, quanto à parte relacionada à sua especialidade nos serviços concernentes às seguintes 
atividades: 
A) fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando, às autoridades 

competentes, relatórios documentados sobre fatos que apurarem e cuja solução não seja de sua alçada. 
B) publicar material bibliográfico e atividades da biblioteca. 
C) organizar o regimento interno.  
D) registrar os profissionais de acordo com a presente lei e expedir carteira profissional. 
E) admitir a colaboração das associações de bibliotecários. 

 
47. Sobre os métodos fundamentais que são utilizados para indexar os temas dos documentos, é correto afirmar-se que 

A) na indexação por palavra, determinam-se os cabeçalho a empregar e distinguem-se homônimos. 
B) a indexação por conceito utiliza as palavras encontradas nos títulos ou nos textos dos documentos. 
C) a indexação por palavras pressupõe a análise do conteúdo temático do documento (análise conceitual), a decisão 

sobre os conceitos presentes no texto e a tradução. 
D) a indexação por palavras utiliza os mesmos termos empregados pelo autor na apresentação de suas ideias. 
E) a indexação por palavras controla sinônimos e preveem-se ligações hierárquicas e colaterais. 

 
48. Os elementos promotores da revocação são aqueles que aumentam o número de documentos de uma classe, alargando 

a definição do descritor e reduzindo o tamanho do vocabulário. Pertence a este grupo: 
A) controle de quase-sinônimos.   B) coordenação. 
C) ponderação.     D) elos (links). 
E) distinção de homônimos. 

 
49. O índice de um sistema de classificação refere-se a uma lista alfabética dos seus termos e sinônimos. Sobre os índices de 

um sistema de classificação, é correto afirmar-se que 
A) o índice específico pressupõe entradas diretas para assuntos específicos.  
B) o índice específico é aquele que indica para cada fenômeno todos os pontos do sistema em que aparecem os seus 

vários aspectos. 
C) o índice relativo é aquele que só relaciona uma entrada para cada assunto. 
D) o índice alfabético serve, não somente para indicar o símbolo de classificação de cada assunto, mas indica documento 

que trate dos assuntos indexados. 
E) uma das funções do índice alfabético é traduzir a linguagem natural em símbolos de classificação. 

 
50. O registro MARC emprega um formato de diretório, para lidar com campos de tamanho variável e de tamanho fixo. O 

formato MARC foi desenvolvido pelo(a) 
A) OCLC.      B) Library of Congress e a British Library. 
C) FEBAB.      D) IFLA. 
E) Fundação Getúlio Vargas. 

 
  



51. Sobre as linguagens de indexação, é correto afirmar-se que 
A)  nos sistemas de classificação, como os tesauros e as listas de cabeçalhos de assuntos, os termos que correspondem 

aos assuntos são os nomes dos assuntos postos em ordem alfabética. 
B) existem apenas dois tipos diferentes de linguagens de indexação: linguagens controladas de indexação ou sistema de 

termos atribuídos e linguagens naturais de indexação ou sistemas de termos derivados. 
C) nas linguagens alfabéticas de indexação, cada assunto é representado por um código ou notação. 
D) há dois tipos de linguagens controladas de indexação baseadas em assuntos: linguagens alfabéticas de indexação e 

sistemas de classificação.  
E)  os tesauros sempre foram uma característica dos sistemas de gerenciamento de documentos projetados para a gestão 

de pequenos acervos. 
 
52. Tendo em vista os conceitos e as terminologias do processo de indexação, é correto dizer-se que 

A) a indexação por extração envolve a atribuição de termos ao documento a partir de uma fonte que não é o próprio 
documento. 

B)  a indexação por atribuição, palavras ou expressões, que realmente ocorrem no documento, é selecionada para 
representar seu conteúdo temático. 

C) o vocabulário controlado é essencialmente uma lista de termos autorizados. 
D) catalogação de assuntos se refere à representação do conteúdo temático de partes de itens bibliográficos inteiros.  
E) indexação de assuntos refere-se à atribuição de cabeçalhos de assuntos, para representar o conteúdo total de itens 

bibliográficos inteiros.  
 
53. No formato MARC, o campo 440 corresponde ao (à, às) 

A) indicação de série.     B) título principal. 
C) título convencionado para arquivamento.  D) notas gerais. 
E) título da série. 

 
54. De acordo com o AACR2, “um título principal, que abrange as diversas obras contidas num item”, refere-se ao título 

A) coletivo.       B) uniforme. 
C) equivalente.     D) principal. 
E) corrente. 

 

55. Considerando-se os fatores que influenciam na qualidade da indexação, aqueles referentes ao processo são 
A) regras e instruções, extensão, disponibilidade de instrumentos auxiliares afins. 
B) apresentação e sumarização, qualidade da estrutura, conteúdo temático. 
C) tipo de indexação, regras e instruções, produtividade exigida, exaustividade da indexação. 
D) conhecimento do assunto, experiência, complexidade. 
E) qualidade do vocabulário de entradas, ambiguidade ou imprecisão, experiência. 

 

56. A fonte principal de informação, para monografias impressas, de acordo com o AACR2, deve ser 
A) título uniforme.     B) colofão. 
C) qualquer fonte.     D) página de rosto. 
E) toda a publicação. 

 

57. De acordo com a CDD (Classificação Decimal de Dewey), 22 ed., a notação 660 se refere a 
A) Agriculture.     B) Chemical engineering. 
C) Engineering.     D) Medicine & health. 
E) Home & family management.  

 

58. O sistema de classificação decimal de Dewey (CDD) é definido pela OCLC como “uma ferramenta organizacional de 
conhecimento geral, que é continuamente revisada, para acompanhar o conhecimento”. O sistema foi concebido por 
A) Brown.       B) Paul Otlet e Henri la Fontaine. 
C) Ranganathan.     D) Bliss. 
E) Melvil Dewey. 

 
59. Considerando-se a lei 4.084, de 30 de junho de 1962, que dispõe sobre a profissão do bibliotecário, o Conselho Federal de 

Biblioteconomia será constituído de brasileiros natos ou naturalizados e obedecerá à seguinte composição: 
A)  cinco (5) conselheiros federais efetivos e três (3) suplentes, escolhidos em assembleia constituída por delegados-

eleitores de cada Conselho Regional de Biblioteconomia. 
B)  um Presidente, nomeado pelo Presidente da República e escolhido dentre os nomes constantes da lista tríplice 

organizada pelos membros do Conselho. 



C) cinco (5) conselheiros federais efetivos, representantes da Congregação das Escolas de Biblioteconomia do Distrito 
Federal e de todo o Brasil, cujos nomes serão encaminhados pelas Escolas, em listas tríplices, ao Conselho de 
Biblioteconomia. 

D) cinco (5) conselheiros federais efetivos e dois (2) suplentes, escolhidos em assembleia constituída por delegados-
eleitores de cada Conselho Regional de Biblioteconomia. 

E) quatro (4) conselheiros federais efetivos, representantes da Congregação das Escolas de Biblioteconomia do Distrito 
Federal e de todo o Brasil, cujos nomes serão encaminhados pelas Escolas em listas tríplices, ao Conselho de 
Biblioteconomia.  

 
60. Conforme a NBR 10520 – Citações em documentos – Apresentação, as subsequentes citações da mesma obra podem ser 

referenciadas de forma abreviada, utilizando-se algumas expressões. Com relação ao significado dessas expressões, está 
correta a explicação da opção 
A) Passim – aqui e ali, em diversas passagens. 
B) Idem – na mesma obra. 
C) Ibidem – mesmo autor. 
D) Opus citatum – no lugar citado. 
E) Loco citato – obra citada. 

 

 


