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CCAARRGGOO//ÁÁRREEAA::  AANNAALLIISSTTAA  EEMM  CCIIÊÊNNCCIIAA  EE  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  JJÚÚNNIIOORR  LL  ––  II  //  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  TTÉÉCCNNIICCOO--CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA  EEMM  

PPRREEVVEENNÇÇÃÃOO  EE  CCOONNTTRROOLLEE  DDOO  CCÂÂNNCCEERR  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Solidariedade 
 

[...] Não tenho dúvida alguma em afirmar que Karl Marx foi uma personalidade excepcional, tanto por sua 
inteligência como por sua generosidade, pois dedicou a sua vida à luta por um mundo menos injusto. 

Graças a homens como ele, as relações de capital e trabalho – que, na época, eram simplesmente                
selvagens – mudaram, alcançando as conquistas que as caracterizam hoje. Marx contribuiu para mudar a sociedade 
humana, muito embora o seu sonho da sociedade proletária se tenha frustrado. 

Nisso ele errou, e nós, que acreditávamos em suas ideias, erramos com ele. Isso não significa, porém, que o sonho 
da sociedade igualitária tenha que ser sepultado. Continua vivo e o que importa é encontrar outros meios de torná-lo 
realidade. Já alguns países têm avançado nessa direção. 

Mas, para que esse avanço prossiga é necessário reconhecer que o sonho marxista estava errado, ainda que     
bem-intencionado. Se insistirmos nos dogmas ditos revolucionários – como a luta de classes e a demonização da 
iniciativa privada –, não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista onde ele se implantou. 

Há que reconhecer que, se sem o trabalhador não se produz riqueza, sem o empreendedor também não. Entregar 
o destino da economia a meia dúzia de burocratas foi um dos equívocos que levaram ao fracasso os regimes comunistas 
onde ele se implantou. 

Tampouco pode-se negar que o regime capitalista se move essencialmente pela exploração do trabalho e pela 
acumulação do lucro. A ambição desvairada pelo lucro é o mal do capitalismo que deve ser extirpado. E, creio eu, isso 
talvez possa ser feito sem violência, uma vez que, de fato, ninguém necessita de acumular fortunas fantásticas para ser 
feliz. 

A sociedade também não necessita ser irretorquivelmente igualitária, mesmo porque as pessoas não são iguais. 
Um perna de pau não deve ganhar o mesmo que o Neymar, nem o Bill Gates o mesmo que ganha um chofer de táxi. 

E, por falar nisso, para que alguém necessita ter a sua disposição milhões e milhões de dólares? Para jantar à   
tripa-forra? Se ele investir esse dinheiro numa empresa, criando bem e dando emprego às pessoas, tudo bem. Mas 
ninguém necessita ter dez automóveis de luxo, vinte casas de campo nem dezenas de amantes. 

Tais fortunas devem ser divididas com outras classes sociais, investidas na formação cultural e profissional das 
pessoas menos favorecidas, usadas para subvencionar hospitais e instituições para atender pessoas idosas e carentes. 

Sucede que só avançaremos nessa direção se pusermos de lado os preconceitos esquerdistas e direitistas, que 
fomentam o ódio entre as pessoas. 

Sabem por que Bill Gates deixou a presidência de sua empresa capitalista para dirigir a entidade beneficente que 
criou? Porque isso o faz mais feliz, dá sentido à sua vida. 

(Ferreira Gullar. Folha de S. Paulo, 04 de dezembro de 2016. Adaptado.*Último texto do poeta Ferreira Gullar publicado no dia de sua morte.)  

 

01 
Considerando a estrutura textual apresentada e o desenvolvimento das ideias ao longo do texto, assinale a afirmativa 
correta.  
A) A ideia de sociedade igualitária é apresentada a princípio e contestada mediante argumentação consistente. 
B) Em “dogmas ditos revolucionários” ocorre a caracterização de um conceito a partir de um ponto de vista que compõe 

a construção da argumentação textual.  
C) A exposição de informações históricas, políticas e econômicas permite constatar a finalidade textual principal de 

informar e esclarecer acerca do assunto abordado.  
D) Como ponto central da argumentação textual apresentada está a constatação de que os ideais marxistas obtiveram 

conquistas positivas advindas da luta por um mundo melhor. 
 

02 
Em “[...] mesmo porque as pessoas não são iguais.” (7º§) pode-se afirmar que a partir do emprego da expressão 
“mesmo porque” 
A) há uma função anafórica, reiterando o antecedente exposto.  
B) há uma associação de fatos que se relacionam como causa e efeito. 
C) pode-se constatar o uso ultraformal da língua, apenas encontrado na modalidade escrita.  
D) ocorre a introdução de um argumento para um ponto de vista expresso na oração anterior. 
 



CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA SAÚDE – INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA – INCA 

Cargo/área: Analista em Ciência e Tecnologia Júnior L – I / Informação Técnico-Científica em Prevenção e Controle do Câncer (02-M) 
TIPO 01 – BRANCA 

- 3 - 

03 
Em “Se insistirmos nos dogmas ditos revolucionários – como a luta de classes e a demonização da iniciativa privada –, 
não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista onde ele se implantou.” (4º§), a vírgula logo após o 
segundo travessão  
A) tem seu emprego justificado já que separa oração adverbial anteposta à principal, conferindo correção gramatical ao 

trecho.  
B) é facultativa, seu emprego advém da necessidade de ser atribuída uma maior ênfase à oração imediatamente 

posposta.  
C) é obrigatória e separa objetos pleonásticos conferindo à argumentação a ênfase necessária à compreensão do 

discurso apresentado.  
D) poderia ser omitida preservando-se a correção gramatical do texto já que seu emprego tem por objetivo apenas 

conferir ênfase à informação limitada pelos travessões. 

 
04 
A relação de sinonímia entre vocábulos distintos diz respeito a determinados aspectos semânticos contextuais. 
Considerando-se a preservação do sentido original do texto, os vocábulos destacados a seguir seriam substituídos 
adequadamente pelas respectivas sugestões, com EXCEÇÃO de:  
A) “[...] que fomentam o ódio entre as pessoas.” (10º§) / incitam 
B) “[...] sonho da sociedade proletária se tenha frustrado.” (2º§) / malogrado 
C) “A ambição desvairada pelo lucro é o mal do capitalismo [...]” (6º§) / frenética 
D) “[...] não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista [...]” / (4º§) desaveio 

 
05 
De acordo com o texto, a excepcionalidade atribuída à personalidade de Karl Max advém de um conjunto de 
argumentos que incluem: 
A) Aspectos cognitivos e altruístas próprios e empregados em favor de ideais e consequentes resultados práticos.  
B) A confirmação e aceitação de erros relacionados às primeiras ideias em detrimento de um posicionamento 

irrepreensível.  
C) A idealização e posterior concretização de uma sociedade igualitária em meio a um sistema aparentemente 

controverso existente na atualidade.  
D) O necessário afastamento de ideais de ordem pessoal tendo em vista o cumprimento de ações que tinham por 

finalidade instituir uma parceria entre iniciativa privada e os demais segmentos da sociedade.  

 
06 
Considerando a ocorrência de uma relação semântica entre agente, paciente e instrumento da ação verbal, temos a 
construção do predicado relacionada com distinções de voz. Deste modo, assinale, a seguir o trecho selecionado cuja 
reescrita na voz passiva é possível: 
A) “Nisso ele errou, [...]” (3º§) 
B) “Já alguns países têm avançado nessa direção.” (3º§) 
C) “[...] se sem o trabalhador não se produz riqueza [...] (5º§)  
D) “[...] Karl Marx foi uma personalidade excepcional, [...]” (1º§) 

 
07 
Tendo em vista os aspectos linguísticos, assinale a afirmativa correta referente ao trecho selecionado. 
A) “A ambição desvairada pelo lucro [...]” (6º§) é um exemplo de ocorrência da voz passiva identificada pelo emprego 

da contração “pelo”. 
B) As formas destacadas em “mudaram, alcançando as conquistas que as caracterizam hoje.” (2º§) estão corretas 

gramaticalmente de acordo com a concordância estabelecida com o mesmo vocábulo. 
C) Em “Entregar o destino da economia a meia dúzia de burocratas foi um dos equívocos que levaram ao fracasso os 

regimes comunistas onde ele se implantou.” (5º§), “economia” e “levaram” operam sua regência através da mesma 
preposição. 

D) O emprego de “tampouco” em “Tampouco pode-se negar que o regime capitalista se move essencialmente pela 
exploração do trabalho e pela acumulação do lucro.” (6º§) tem por objetivo conferir ênfase à ideia posterior e 
contribuir para a coesão textual, sua omissão manteria o aspecto semântico original.  
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08 
Dentre os elementos que contribuem para a organização textual estão as formas remissivas, sendo fundamentais 
para a construção textual. Dentre as expressões destacadas a seguir, NÃO se trata de uma expressão referencial 
anafórica no trecho do texto em que foi empregada:  
A) “[...] o regime comunista onde ele se implantou.” (4º§) 
B) “[...] isso talvez possa ser feito sem violência, [...]” (6º§) 
C) “[...] o seu sonho da sociedade proletária se tenha frustrado.” (2º§) 
D) “[...] que importa é encontrar outros meios de torná-lo realidade.” (3º§) 

 
09 
Dentre os elementos que conduzem à progressão textual está a referenciação constituindo a atividade discursiva. 
Tendo em vista a retomada como estratégia de referenciação pode-se afirmar acerca dos termos destacados no 
trecho: “Graças a homens como ele, as relações de capital e trabalho – que, na época, eram simplesmente             
selvagens – mudaram, alcançando as conquistas que as caracterizam hoje.” (2º§), que: 
A) o pronome “ele” introduz no texto um objeto do discurso. 
B) “as relações de capital e trabalho” passa a ocupar, no trecho em análise, o foco do discurso.  
C) em “que as caracterizam”, o termo destacado retoma um objeto discursivo “conquistas”, presente no texto. 
D) em função de retomar um termo já mencionado, o “as” de “as caracterizam” poderá ser omitido sem que haja 

prejuízo linguístico ou alteração semântica.  

 
10 
Tendo em vista a adequação da linguagem à situação discursiva, o emprego da expressão “perna de pau” em “Um 
perna de pau não deve ganhar o mesmo que o Neymar, nem o Bill Gates o mesmo que ganha um chofer de táxi.” 
(7º§), em relação ao texto, indica 
A) um afastamento do discurso apresentado quanto ao tipo textual predominante. 
B) nível de formalidade linguística distinto, mas adequado à situação de produção e intencionalidade textual.  
C) a utilização de uma linguagem com um maior nível de afetividade, recurso argumentativo empregado para esclarecer 

a tese apresentada.  
D) uma relação de proximidade entre os interlocutores com a finalidade de haver uma igual aproximação quanto ao 

ponto de vista defendido.  
 

SAÚDE PÚBLICA – LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

11 
Na década de 1970, o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) foi dividido em um sistema organizado para os 
benefícios sociais e outro para a assistência médica previdenciária que se denominava: 
A) SUS.    B) IAPs.    C) CAPs.   D) INAMPS. 

 
12 
O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 (Leis 
Orgânicas da Saúde), com a finalidade de: 
I. Alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população. 
II. Tornar obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. 
III. Ampliar a atenção à rede privada de saúde no Brasil. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) II, apenas.   C) I e II, apenas.   D) II e III, apenas. 

 
13 
São áreas de atuação do SUS, segundo a Lei nº 8.080/90, as aplicações e os serviços referentes: 
I. À assistência terapêutica integral. 
II. À participação na área de saneamento básico. 
III. A concessões de bolsas e outras assistências sociais. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) I e II, apenas.   D) I e III, apenas. 
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14 
“Complementarmente à criação do Sistema Único de Saúde (SUS), surgiram as __________________, expedidas na 
década de 1990 e na 1ª década do século XXI, a fim de regular o processo de descentralização e municipalização das 
ações de saúde.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) diretrizes do SUS       C) políticas doutrinárias 
B) leis constitucionais      D) normas operacionais 

 
15 
Assegurar ações e serviços de saúde a todo e qualquer cidadão, sem privilégios, sem barreiras e independente de 
onde esse cidadão venha morar, é um princípio doutrinário do SUS denominado: 
A) Equidade.        C) Aplicabilidade.  
B) Integralidade.      D) Descentralização. 

 
16 
O setor privado pode participar do SUS de uma forma complementar (segundo o Artigo 199 da Constituição Federal), 
por meio de contratos e convênios de prestação de serviço ao Estado, quando: 
I. As unidades públicas de assistência à saúde não são suficientes para garantir o atendimento de toda a população. 
II. Houver apenas convênios municipais. 
III. Houver apenas convênios estaduais. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) I e II, apenas.   D) I e III, apenas. 

 
17 
As implicações em que cada pessoa é indivisível e integrante de uma comunidade, e que as ações de promoção e 
proteção não devem ser compartimentalizadas, abordam o princípio doutrinário do SUS denominado: 
A) Integralidade.       C) Descentralização. 
B) Universalidade.      D) Participação popular. 

 
18 
A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e as transferências intergovernamen-
tais de recursos financeiros na área da Saúde; assim, em cada esfera governamental, segundo essa lei, existem 
instâncias colegiadas denominadas: 
A) Serviços de vigilâncias em saúde.     C) Câmara técnica de serviços e usuários. 
B) Conferências e conselhos de saúde.    D) Serviços de controle sanitário e epidemiológico. 

 
19 
Para ser instituída, uma região de saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: 
I. Atenção primária. 
II. Atenção psicossocial. 
III. Atenção secundária. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s) 
A) I.    B) II.    C) I e II.    D) I e III. 

 
20 
“Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à 
saúde.” Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508 de 2011, essa descrição se refere a: 
A) RENAME.        C) Articulação interfederativa. 
B) RENASES.       D) Sistema municipal de atenção integrada. 

 
21 
“É um sistema de informação em saúde que reúne dados epidemiológicos referentes a nascimentos, sendo 
fundamental para a construção de indicadores, tais como os coeficientes de mortalidade infantil.” Trata-se de: 
A) SIM.         C) SINASC. 
B) SINAN.       D) Coeficiente de mortalidade geral. 
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22 
Sobre o uso dos sistemas de informações em saúde aplicados aos processos de gestão do SUS, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Ser instrumento exclusivo a gestores municipais de saúde. 
B) Manter atualizado os dados referentes à morbimortalidade. 
C) Ampliar a rede de atuação dos serviços de cunho estaduais de saúde. 
D) Alimentar de forma exclusiva as fontes de informação do Ministério da Saúde. 
 

23 
Para aumentar a cobertura de sistemas de informações em saúde como o SIM é importante a integração com outros 
sistemas de integração de informações da atenção básica. Entre esses sistemas específicos à atenção básica tem-se: 
A) SIH. 
B) SIAB. 
C) Os serviços municipais conforme os tabuladores de mortalidade. 
D) Os serviços estaduais conforme os tabuladores de óbitos por causas específicas. 
 

24 
De acordo com definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), os determinantes sociais da saúde estão 
relacionados às condições em que uma pessoa vive, trabalha e usufrui do cotidiano; entretanto, também podem ser 
considerados os seguintes fatores: 
I. Econômicos. 
II. Culturais. 
III. Psicológicos. 
Estão corretas as alternativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 
 

25 
Segundo a Constituição Federal, em seu Artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado mediante: 
I. Políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença. 
II. Acesso universal e igualitário. 
III. Serviços de promoção e proteção à saúde. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) III, apenas.   D) I e III, apenas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 
Os selos de validade que qualificam páginas Web e atendem aos critérios de qualidade definidos para a informação 
na área de saúde assumem o papel tradicionalmente desempenhado pela revisão por pares. Na atualidade, esses 
selos são instrumentos de  
A) interação.                                 B) certificação.                           C) usabilidade.               D) compartilhamento.                                  
 

27 
Na LILACS é possível criar expressões de busca avançadas utilizando o código do campo antes da palavra ou termo de 
pesquisa. O quadro a seguir apresenta um exemplo dessa estratégia; analise-o.   
 

Código Nome do campo Descrição Exemplo 

DA Ano de publicação 

Representa o ano e o mês de publicação do 
documento e deve ser representado pelos 4 
dígitos do ano e dois dígitos do mês. Pode-se 
usar $ para incluir na busca um período maior 

que um mês. 

DA:2014$ (para todos os meses de 
2014) 

DA:201402 (recupera documentos 
de fevereiro de 2014) 

 

No exemplo apresentado, o símbolo $ indica um recurso de busca denominado 
A) combinação.     B) ponderação.   C) proximidade.   D) truncamento. 
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28 
Analise as afirmativas correlatas. 
I. “O Código de Ética Profissional do Bibliotecário, estabelecido por resolução do Conselho Federal de Biblioteconomia, 

tem por objetivo fixar normas para os profissionais em Biblioteconomia quando no desempenho da profissão.” 
 

PORQUE 
 

II. “A postura ética requerida de um bibliotecário, enquanto profissional da informação, inclui a busca pelas melhores 
alternativas para organização, recuperação e disseminação das informações, tendo em vista as necessidades dos 
usuários com os quais interage e das instituições em que está inserido.”  

Assinale a alternativa correta. 
A) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira. 
B) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa.   
C) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si. 
D) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 
 

29 
O trecho a seguir trata-se de um fragmento de um estudo de usuários. Leia-o atentamente. 
 

“Recrutados em anúncios de jornais, 21 usuários da Web participaram de três sessões como voluntários. Cada sessão foi 
coordenada por um moderador e demorou de duas a três horas. O objetivo da utilização do método foi o de identificar 
as necessidades, expectativas e problemas dos usuários da informação em saúde na Web, com ênfase na avaliação 
destes em relação à qualidade da informação recuperada.” 
 

A análise desse trecho permite afirmar que o método de coleta de dados utilizado foi: 
A) Grupo focal.        C) Técnica de Delfos.   
B) Observação.       D) Entrevista estruturada. 
 

30 
Tendo em vista as formas como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e 
tomar decisões, é correto afirmar que: “a construção do conhecimento é conquistada quando se converte o 
conhecimento _______________ interno dos indivíduos em conhecimento _______________ externo que a  
organização possa explorar”. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) tácito / explícito       C) explícito / estratégico 
B) ambíguo / tácito      D) estratégico / ambíguo  
 

31 
Assim como na biblioteca tradicional organizam-se o espaço e as estantes de forma a orientar a consulta, na 
biblioteca digital o catálogo de acesso organiza o espaço informacional do usuário. Existem diferentes formas de 
arranjo e o catálogo de acesso muitas vezes emprega as tradicionais. O arranjo que situa os documentos no espaço da 
biblioteca tradicional permitindo que o usuário tenha livre acesso às estantes é o  
A) título.    B) autor.   C) assunto.   D) formato.  
 

32 
“Um bibliotecário que atua em uma biblioteca vinculada a uma instituição de grande produção científica e técnica em 
saúde está participando de uma comissão para elaboração de um projeto para ser apresentado à BVS – Biblioteca 
Virtual em Saúde.” Ao redigir a justificativa do projeto ele deverá 
A) ressaltar a importância do projeto para o fortalecimento da BVS. 
B) apresentar uma breve introdução ao projeto e a quem se destina.  
C) especificar a forma de trabalho das equipes envolvidas no projeto. 
D) indicar as ações que se pretende adotar para alcançar os resultados esperados.  
 

33 
Em uma biblioteca digital, as atividades relativas à função preservação NÃO inclui: 
A) Compartilhamento dos recursos digitais.  
B) Acesso permanente aos documentos digitais.  
C) Armazenamento da informação em suportes digitais.    
D) Manutenção das coleções digitais e compartilhamento dos recursos digitais.  
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34 
Um sistema de informação digital, ao buscar a personalização de seus serviços e produtos, deverá 
A) disponibilizar recursos informacionais voltados para o apoio à aprendizagem independente. 
B) facilitar a colaboração entre os usuários e o compartilhamento dos recursos digitais disponíveis.   
C) solicitar aos usuários que se cadastrem e definam os temas e os serviços nos quais tenham interesse.   
D) incentivar a interação de usuários interessados nos mesmos temas de pesquisa para dar suporte ao trabalho do 

conhecimento. 

 
35 
“Os colégios invisíveis anteriormente restritos aos contatos pessoais e, muitas vezes, presenciais, assumem, na 
atualidade, outras características e confluem para as chamadas ____________________ exercendo papel aglutinador 
dos processos de produção e de comunicação científica.” Tendo em vista as mudanças que estão ocorrendo na 
comunicação científica com a utilização das tecnologias de informação e comunicação atuais, assinale a alternativa 
que completa corretamente a afirmativa anterior.  
A) bibliotecas virtuais           C) comunidades virtuais            
B) redes comunitárias       D) sociedades científicas           

 
36 
As cinco leis da Biblioteconomia formuladas por Ranganathan servem de base para a avaliação de bibliotecas, sendo 
que cada uma das leis orienta a avaliação para um aspecto específico. A aplicação da terceira lei – a cada livro seu 
leitor – pressupõe avaliar em que medida a biblioteca 
A) adapta-se às mudanças das necessidades de sua clientela. 
B) pode tornar um item acessível ao usuário quando solicitado. 
C) mostra aos usuários a existência de acervo potencialmente útil. 
D) é capaz de aproveitar as possibilidades oferecidas pela tecnologia.  

 
37 
No contexto da disseminação seletiva de informações, os perfis temáticos são elaborados a partir de necessidades e 
interesses 
A) da comunidade atendida. 
B) do contexto particular de cada usuário. 
C) comuns de indivíduos por um mesmo assunto. 
D) comuns de indivíduos que pertencem a um mesmo grupo.  

 
38 
Um programa de competência informacional caracteriza-se pela  
A) orientação do usuário, de forma direta, para que ele identifique exatamente os recursos e os serviços de que precisa.    
B) disponibilização de um pacote de informações selecionadas a partir da comparação de perfis dos usuários com os 

recursos informacionais disponíveis.   
C) entrega ao usuário da informação que ele necessita ou a citação dos recursos na qual pode encontrar a informação 

que procura, como resposta a uma demanda precisa.   
D) formação do usuário com a finalidade de desenvolver conhecimentos e habilidades para identificação de 

necessidades de informação e para busca e uso da informação em diferentes contextos. 

 
39 
Sobre o vocabulário controlado, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Instrumento de pesquisa que possibilita a realização de intercâmbio de dados entre diferentes instituições, 

prevenindo a duplicidade de trabalho e proporcionando economia de tempo. 
(     ) Lista de publicações impressas e não impressas disponibilizadas em unidades de informação, visando a 

disseminação de informações atualizadas a públicos específicos. 
(     ) Repertório de termos organizados segundo uma metodologia na qual é possível especificar as relações entre 

conceitos, objetivando facilitar o acesso à informação. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F.   B) F, F, V.   C) V, V, F.   D) V, V, V. 
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40 
Considerando os usos da informação, relacione adequadamente as categorias às suas características. 
1. Confirmativa. 
 

2. Instrumental. 
 

3. Motivacional. 
 

4. Política. 

(     ) A informação é usada para criar relacionamentos ou promover melhoria de status 
ou reputação. 

(     ) A informação é usada para iniciar ou manter o envolvimento do indivíduo. 
(     ) A informação é usada para que o indivíduo saiba o que e como fazer. 
(     ) A informação é usada para verificar outra informação. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4.   B) 2, 1, 4, 3.   C) 3, 4, 1, 2.   D) 4, 3, 2, 1. 

 
41 
A LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde –, coordenada pela BIREME, é um índice 
regional da literatura científica e técnica em saúde, produzida e publicada nos países da região da América Latina e 
Caribe, a partir de 1982, que desempenha atividades de 
A) referência virtual.       C) controle bibliográfico.    
B) aquisição planificada.      D) catalogação centralizada. 

 
42 
Sobre o DeCS, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Abrange, além de termos médicos originais do Medical Subject Headings, terminologia da área de saúde pública, 

homeopatia, ciência e saúde e vigilância sanitária. 
(     ) É um vocabulário estruturado, trilíngue, criado pela BIREME para servir como uma linguagem única na indexação 

de fontes de informação, assim como para ser usado na pesquisa e recuperação de assuntos da literatura 
científica.   

(     ) Organiza os conceitos em uma estrutura hierárquica que permite a execução de pesquisa em termos mais amplos 
ou mais específicos ou todos os termos que pertençam a uma mesma estrutura hierárquica. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F.   B) F, F, V.   C) V, V, F.   D) V, V, V. 

 
43 
O portal da BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, Brasil, possibilita acesso a vários tipos de fontes de informação 
especializada. Entre tais tipos NÃO se incluem: 
A) Catálogos de editoras.      C) Bases especializadas nacionais. 
B) Diretórios de eventos.      D) Catálogos de revistas científicas. 

 
44 
Assinale, entre as alternativas a seguir, aquela que apresenta a referência elaborada corretamente de acordo com os 
padrões da NBR-6023. 
A)  Marcondes Filho, Ciro. (2013). Esquecer Peirce?: Dificuldades de uma teoria da comunicação que se apoia no modelo 

lógico e na religião. Parte II. Galáxia (São Paulo), 13(25), 38-51. https://dx.doi.org/10.1590/S1982-
25532013000200004. 

B) MARCONDES FILHO, Ciro. Esquecer Peirce?: Dificuldades de uma teoria da comunicação que se apoia no modelo 
lógico e na religião. Parte II. Galáxia (São Paulo), São Paulo, v. 13, n. 25, p. 38-51, jun. 2013. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-25532013000200004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 
14 dez. 2016. 

C) MARCONDES FILHO, Ciro. Esquecer Peirce? - Dificuldades de uma teoria da comunicação que se apoia no modelo 
lógico e na religião. Parte II. Acesso em 14 de dezembro de 2016. Galáxia (São Paulo), São Paulo, v. 13, n. 25,             
p. 38-51, jun. 2013. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-25532013000200 
004&lng=pt&nrm=iso>.  

D) MARCONDES FILHO, Ciro. Esquecer Peirce?: Dificuldades de uma teoria da comunicação que se apoia no modelo 
lógico e na religião. Parte II. Galáxia, (São Paulo), [online]. 2013, vol.13, número 25 [citado 2016-12-14], pp.38-51. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-25532013000200004&lng=pt&nrm 
=iso>. ISSN 1982-2553. http://dx.doi.org/10.1590/S1982-25532013000200004.  
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45 
Assinale, a seguir, a legenda bibliográfica das páginas de um artigo de periódico, elaborada corretamente de acordo 
com os padrões da NBR-6026. 
A) Revista brasileira de cancerologia 2016; 62(1): 51-57. 
B) Rev. bras. cancerol., 2016, v. 62, n. 2, p. 67-82, dezembro. 
C) Rev. bras. cancerol., Rio de Janeiro, v. 62, n. 2, p. 67-82, jun. 2016. 
D) Revista Brasileira de cancerologia, Rio de Janeiro, v. 62, junho de 2016.  
 
As questões de 46 a 48 devem ser respondidas com as informações retiradas do registro bibliográfico a seguir e 
demais informações sobre o tema. 
 

 596653 
 

 BR-BhUFM 
, 

 20160301145557.0 
 

 150918s2016 mgba f## #000 0#porsd 
 

 $a 9788578250713 (enc.) 
 

 $a BR-BhUFM $b por $cBR-BhUFM 
 

 $a WP 140  
 

 $a WP 140 $b CA GI $c 3.ed. $8 19  
 

0 0 
$a Ginecologia ambulatorial :  $b baseada em evidências científicas / $c Aroldo Fernando 
Camargos ... [et.al.]  
 

 $a 3.ed.  
 

 $a Belo Horizonte :  $b COOPMED,  $c 2016.   
 

 $a lvii, 1314 p. :  $b il., pranchas coloridas  
 

 $a Outros autores: Vitor Hugo de Melo, Eddie Fernando Candido Murta, Fernando Marcos dos 
Reis, Agnaldo Lopes da Silva Filho  
$a Vários colaboradores  
 

 $a Inclui referências e índice remissivo  
 

 $a Este guia, organizado em 83 capítulos, inicia-se com um módulo básico em que enfoca a 
anamnese específica da paciente sob o ponto de vista ginecológico, passando pelos exames 
subsidiários que incluem desde os bioquímicos subsidiários, técnicas de imagens tradicionais, de 
patologia e citopatologia até os mais recentes avanços da biologia molecular, atualmente 
utilizadas no diagnóstico das doenças ginecológicas. Em seguida descreve temas de ginecologia 
geral, como corrimento vaginal, doenças sexualmente transmissíveis, doenças inflamatórias, 
acupuntura em ginecologia, endometriose e abdome agudo, entre outros...  
 

4 $a Ginecologia.   
 

 $a Doenças dos genitais femininos $e DeCS  
$a Saúde da mulher $e DeCS  
$a Assistência ambulatorial $e DeCS  
$a Medicina baseada em evidências $e DeCS  
$a Ginecologia $e DeCS  
 

1 $a Camargos, Aroldo Fernando.  
1 $a Melo, Victor Hugo de.  
1 $a Murta, Eddie Fernando Candido.   
1 $a Reis, Fernando Marcos dos.   
1 $a Silva Filho, Agnaldo Lopes da.   

 

4 $z Imagem $u https://www.bu.ufmg.br/imagem/000009/000009a5.png 
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46 
Observando a área do título, a indicação de responsabilidade e o que prescreve o CCAA, a entrada principal da obra 
descrita anteriormente deve ser dada: 
A) Pelo título.        C) Pelo primeiro autor citado. 
B) Pelo editor.       D) Pelos autores constantes na área. 
 

47 
Observando o que estabelece a NBR 6023, a forma de entrada para a obra é: 
A) GINECOLOGIA AMBULATORIAL.    C) CAMARGOS, Aroldo Fernando et al. 
B) Murta, Eddie Fernando Candido.    D) Aroldo Fernando CAMARGOS, e outros. 
 

48 
O seguinte parágrafo do formato MARC NÃO se aplica ao registro bibliográfico anteriormente citado: 
A) 100.    B) 250.    C) 300.    D) 500. 
 

49 
Em relação aos centros de memória, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Representam fonte de informação confiável, produzida e controlada pela própria instituição que os administra. 
(     ) Têm, entre outros, o objetivo de fortalecer o compromisso da instituição com suas responsabilidades social e 

histórica. 
(     ) Visam promover uma reflexão sobre a história da instituição, contribuindo para que os gestores moldem e 

atualizem os componentes da cultura organizacional.   
A sequência está correta em 
A) F, F, F.   B) F, F, V.   C) V, V, F.   D) V, V, V. 
 

50 
De acordo com o processo de descrição de documentos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O uso de metadados no contexto da Web tem como objetivo possibilitar a obtenção de mecanismos de avaliação 

do usuário, via interação com o ambiente informacional. 
(     ) O padrão Dublin Core para descrição de metadados é composto por três elementos descritivos, a saber: dados de 

representação física, dados de representação temática, dados para controles administrativos das coleções. 
(     ) A descrição de documentos, seja no ambiente tradicional, seja no ambiente digital, visa controlar acervos e prover 

meios de acessar seletivamente os itens de uma coleção. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F.   B) F, F, V.   C) V, V, F.    D) V, V, V. 
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PROVA DISCURSIVA 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 1 (um) estudo de caso. 
 A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo 

transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, 
salvo em caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que esteja impossibilitado de redigir textos, como 
também no caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para este fim, nos termos do Edital. Nesse 
caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o 

texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

 A resposta à Prova Discursiva deverá ter a extensão mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) linhas para o texto. 
Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado 
ou que não atingir a extensão mínima ou ultrapassar a extensão máxima permitida. 

 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 

haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no item anterior, 

bem como no caso de identificação em local indevido. 
 A Prova Discursiva terá o valor de 40 (quarenta) pontos. 

 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

Critérios Elementos da Avaliação 
 

Aspectos Formais e 

Aspectos Textuais 

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, 

paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias. 
12 pontos 

Aspectos Técnicos 
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e 

ao conteúdo programático proposto. 
28 pontos 

TOTAL DE PONTOS: 40 pontos 

 

 
“O bibliotecário, responsável pela biblioteca do único hospital de uma cidade de pequeno porte, tem enfrentado o 
desafio de atender às necessidades de informação dos diversos profissionais de saúde que lá atuam. Pelas 
características do trabalho realizado na instituição, os usuários precisam ter acesso à informação procurada com rapidez 
e ter a certeza de que ela é confiável e recente. Como o acervo local é reduzido, o grande volume de informações em 
saúde disponível na internet apresentou-se como uma opção adequada. Assim, o bibliotecário decidiu selecionar fontes 
de informação de qualidade para disponibilizar na página que a biblioteca mantém na internet por meio de links.”  
 

Considerando essa situação, redija um texto propondo seis critérios de seleção para as fontes de informação a serem 
incorporadas à página da biblioteca. Cite três critérios relativos ao conteúdo e três critérios relativos à apresentação e 
explique a função de cada um. 
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ESTUDO DE CASO 

 
01  
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22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 

 
 



   



   



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 

grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 

desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de calculadoras e/ou similares, livros, anotações, 

impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, 

não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 

identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme 

de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha 

de Texto Definitivo. 

5. Com vistas à garantia da isonomia e lisura desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. Ao término da prova o candidato 

deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) itens de múltipla escolha e um estudo de caso. Leia-o atentamente. 

7. Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta 

correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

e Folha de Texto Definitivo que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o 

material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso 

dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá 

retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não 

poderá levar consigo o Caderno de Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da 

Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no site www.idecan.org.br, a partir 

das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no site www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos deverá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 

com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 

disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




