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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO  
1. Este Boletim contém o comando da Redação, 37 (trinta e sete) questões objetivas (10 de Língua 

Portuguesa, 5 de Noções de Informática e 22 de Conhecimentos Específicos) e 2 (duas) analítico-
discursivas. 

2. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, das quais apenas uma é correta. 
3. Confira se a prova está completa e, caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao 

fiscal de sala. 
4. As respostas das questões devem ser assinaladas no Cartão-Resposta, fornecido especificamente 

para este fim. 
5. O desenvolvimento das questões discursivas e a Redação devem ser feitos no FORMULÁRIO 

específico para esse fim. 
6. Para o assinalamento das respostas às questões objetivas, desenvolvimento das discursivas e da 

Redação utilize caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul, pois NÃO serão 
consideradas respostas e Redação a lápis. 

7. O Cartão-Resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 
registro fora dos locais destinados às respostas. Não é permitida a utilização de qualquer espécie 
de corretivo. 

8. O Cartão-Resposta só será substituído se contiver falha de impressão. 
9. Assine seu nome na lista de presença do mesmo modo como foi assinado no seu documento de 

identificação. 
10. Esta prova terá duração de 5 horas, com início às 8 e término às 13.(horário de Belém). 
11. Ao término da prova, devolva ao fiscal de sala todo o material que a compõe. 

 

BOA PROVA! 
 

ÓRGÃO EXECUTOR 
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NOME DO CANDIDATO 

 
________________________ 

INSCRIÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10. 
 

ECONOMIA DAS MERCÊS 
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O serviço público brasileiro se caracteriza pela nomeação de parentes (nepotismo), amigos e 
correligionários. Malgrado leis que procuram estancar esses jogos espúrios e malgrado políticos que atuam com 
probidade e ética, a prática é adotada por todos os partidos políticos. Num país sério, funções públicas não-
eletivas são ocupadas por concursados ou formados por escolas de administração pública. Numa instituição 
religiosa como a Ordem Dominicana, há oitocentos anos o fim do mandato de um superior se traduz na 
demissão compulsória de todos por ele nomeados. Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista político, e 
o carreirismo, do ponto de vista administrativo. 

Na administração pública brasileira pode-se mapear, em detrimento do decoro, frondosas árvores 
genealógicas. E são mais frondosas e galhadas as dos nomeados por razões políticas, ainda que incompetentes 
e despreparados. 

De olho na única moeda que tem valor a seus olhos – o voto – o político instaura a dinastia familiar, de 
modo que filhos e descendentes percorram a mesma trajetória. Basta que o neto ostente o sobrenome do avô 
famoso para que as urnas lhe sorriam. 

Álvaro de Araújo Antunes, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, ressalta a documentada 
“economia das mercês” ou do “dom” e as “redes clientelares” na administração pública no século 18. 

Hoje, essa “economia das mercês” explica a presença, no governo federal, de ministros que até ontem 
lhe faziam acirrada oposição e até o consideravam “o mais corrupto da história do Brasil” (Mangabeira Unger). 

Assim, o projeto político cede lugar aos interesses eleitoreiros; a ideologia ao pragmatismo; e os 
princípios éticos são sacrificados em benefício de quem suga e dilapida os recursos públicos. 

Se nossos desmandos têm origem na colônia, isso não significa que nós, brasileiros, somos 
irremediavelmente macunaímicos, sem caráter. De olho nas eleições municipais deste ano e nas majoritárias de 
2010, há que incluir na pauta política a urgente reforma do Estado, de modo a vedar os buracos desse imenso 
queijo suíço das instituições públicas, pelos quais trafegam imunes e impunes as ratazanas devotas do verso 
franciscano de que “é dando que se recebe”. 

Frei Beto, Revista “Caros Amigos”, fevereiro 2008 (texto adaptado). 
 

1 O tema de que trata o texto “Economia das 
mercês” está relacionado à(s) 

(A) exploração da classe operária brasileira. 
(B) atividades ilícitas na política econômica 

brasileira. 
(C) reforma político-econômica do Estado brasileiro. 
(D) nomeações para o serviço público brasileiro. 
(E) venda fraudulenta de cargos no setor público 

brasileiro. 

2 Julgue as afirmações que são feitas, abaixo, 
sobre o conteúdo do texto. 

I O título “A economia das mercês” justifica-se pelo 
fato de o texto tratar de cotas de cargos públicos. 
II No segundo parágrafo, expõe-se a idéia de que, 
no Brasil, a nomeação familiar de políticos é uma prática 
irreversível. 
III Do terceiro parágrafo, compreende-se que, na 
política brasileira, o nome familiar de um candidato pode 
lhe garantir a eleição. 
IV No último parágrafo, afirma-se que todos os 
políticos brasileiros são corruptos. 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II 
(B) I e III 
(C) II e III 
(D) I e IV 
(E) III e IV 
3 Considerando as idéias expostas no texto, a 
respeito do nepotismo no serviço público brasileiro, pode-
se inferir que o autor manifesta uma atitude de 

(A) conformismo frente à falta de ética do servidor 
público. 

(B) não aceitação ao continuísmo e ao carreirismo. 
(C) descrença no poder do Estado para coibir o 

nepotismo. 
(D) credibilidade nos candidatos às próximas eleições 

municipais. 
(E) certeza sobre a demissão imediata dos nomeados 

por razões políticas. 

4 O trecho cuja formulação NÃO envolve palavra 
de sentido figurado é 

(A) “Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista 
político, e o carreirismo, do ponto de vista 
administrativo”. (linhas 6-7) 

(B) “Na administração pública brasileira pode-se 
mapear, em detrimento do decoro, frondosas 
árvores genealógicas”. (linhas 8-9) 

(C) “ De olho na única moeda que tem valor a seus 
olhos – o voto – o político instaura a dinastia 
familiar, de modo que filhos e descendentes 
percorram a mesma trajetória”. (linhas 11-12) 

(D) “ Basta que o neto ostente o sobrenome do avô 
famoso para que as urnas lhe sorriam”. (linhas 12-
13) 

(E) “... há que incluir na pauta política a urgente 
reforma do Estado, de modo a vedar os buracos 
desse imenso queijo suíço das instituições 
públicas...”. (linhas 22-23) 

 
 

MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 01 A 40. 
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5 Em relação ao sentido das palavras/expressões 
do texto, é correto afirmar que 

(A) no primeiro parágrafo, a palavra “probidade” (linha 
3) poderia ser substituída por “sabedoria”. 

(B) da expressão “funções públicas não-eletivas” (linha 
3), compreende-se  “funções públicas sem 
remuneração”. 

(C) a expressão “demissão compulsória” (linha 6) 
poderia ser substituída por “demissão obrigatória”. 

(D) na expressão “o político instaura  a dinastia 
familiar” (linha 11), o item em destaque poderia ser 
substituído por “ampara”. 

(E) o item “macunaímicos” (linha 21) refere-se à 
pessoa que gosta de se envolver em questões 
políticas. 

6 Considerando a relação de idéias expressa no 
enunciado, está correto o que se afirma na alternativa 

(A) No enunciado “Malgrado leis que procuram 
estancar esses jogos espúrios e malgrado 
políticos que atuam com probidade e ética,  a 
prática é adotada por todos os partidos políticos” 
(linhas 2-3), o trecho em destaque expressa, em 
relação ao que se afirma em seguida, a idéia de 
concessão. 

(B) No enunciado “E são mais frondosas e galhadas 
as dos nomeados por razões políticas, ainda que 
incompetentes e despreparados ”. (linhas 9-10), 
a oração em destaque expressa, em relação à 
anterior, a idéia de conformidade. 

(C) No enunciado “De olho na única moeda que tem 
valor a seus olhos – o voto – o político instaura a 
dinastia familiar, de modo que filhos e 
descendentes percorram a mesma trajetória ” 
(linhas 11-12), a oração em destaque expressa, 
em relação à anterior, a idéia de causa. 

(D) No enunciado “Basta que o neto ostente o 
sobrenome do avô famoso para que as urnas lhe 
sorriam ” (linhas 12-13), a oração em destaque 
expressa, em relação à anterior, a idéia de 
condição. 

(E) No enunciado “Se nossos desmandos têm 
origem na colônia , isso não significa que nós, 
brasileiros, somos irremediavelmente 
macunaímicos, sem caráter” (linhas 20-21), a 
oração em destaque expressa, em relação à 
segunda oração, a idéia de conseqüência. 

7 A alternativa que apresenta um comentário 
adequado sobre fatos/regras de escrita da língua é 

(A) No enunciado “Na administração pública brasileira 
pode-se mapear , em detrimento do decoro, 
frondosas árvores genealógicas” (linhas 8-9), seria 
incorreto, do ponto de vista da norma culta, 
substituir-se a locução em destaque por “podem-
se mapear” . 

(B) No trecho “Assim, o projeto político cede lugar aos 
interesses eleitoreiros...” (linha 18), não haveria 
mudança de sentido caso o item em destaque 
fosse substituído pelo artigo definido “um ”. 

(C) No enunciado “Se nossos desmandos têm origem 
na colônia, isso não significa que nós, brasileiros, 
somos irremediavelmente macunaímicos, sem 

caráter” (linhas 20-21), a forma verbal “têm” 
poderia ser grafado sem acento. 

(D) No enunciado “De olho nas eleições municipais 
deste ano e nas majoritárias de 2010, há que 
incluir na pauta política a urgente reforma do 
Estado ...” (linhas 21-22), é facultativo a grafia com 
inicial maiúscula do item em destaque 

(E) No trecho “... há que incluir  na pauta política a 
urgente reforma do Estado...” (linha 22), o item em 
destaque expressa exigência obrigatória. 

8 Do item em destaque no enunciado 

“De olho na única moeda que tem valor a seus olhos – o 
voto – o político instaura a dinastia familiar, de modo que 
filhos e descendentes percorram a mesma trajetória” 
(linhas 11-12), 

é correto afirmar que o referido item 

(A) é um pronome oblíquo que indica posse. 
(B) é um artigo definido que restringe o sentido do 

substantivo “olhos”. 
(C) poderia ser substituído pela locução “até para”, 

sem prejuízo de sentido. 
(D) deveria estar grafado com o acento indicador da 

crase. 
(E) é uma preposição, que estabelece uma relação de 

regência entre um termo regente e outro regido. 

9 As vírgulas foram usadas para separar um termo 
explicativo (aposto) na alternativa 

(A) “Numa instituição religiosa como a Ordem 
Dominicana, há oitocentos anos o fim do mandato 
de um superior se traduz na demissão compulsória 
de todos por ele nomeados”. (linhas 4 a 6) 

(B) “Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista 
político, e o carreirismo, do ponto de vista 
administrativo”. (linhas 6-7) 

(C) “Na administração pública brasileira pode-se 
mapear, em detrimento do decoro, frondosas 
árvores genealógicas.”. (linhas 8-9) 

(D) “ Hoje, essa ‘economia das mercês’ explica a 
presença, no governo federal, de ministros que até 
ontem lhe faziam acirrada oposição e até o 
consideravam ‘o mais corrupto da história do Brasil’ 
(Mangabeira Unger)”. (linhas 16-17) 

(E) “Se nossos desmandos têm origem na colônia, isso 
não significa que nós, brasileiros, somos 
irremediavelmente macunaímicos, sem caráter”. 
(linhas 20-21) 

10 No quarto parágrafo, o autor empregou as aspas 
em “economia das mercês”, “dom” e “redes clientelares” 
para destacar termos 

(A) próprios do meio político. 
(B) peculiares a uma fase da administração pública. 
(C) indicadores da indignação do autor em face do 

clientelimos no serviço público.  
(D) empregados em sentido irônico. 
(E) importados de outra língua. 
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REDAÇÃO 
 

Há uma expressão - “Mateus, primeiro aos teus” – de origem bíblica, que encerra mensagem de certa forma egoísta: cuidar 
primeiro dos mais chegados, dos parentes e amigos, só depois tratar dos outros. Esse princípio egoísta infelizmente 
caracteriza a política brasileira: a nomeação de parentes, amigos e correligionários para o serviço público tem sido uma 
prática corriqueira e é um lamentável exemplo de uma conduta aética da maioria de nossos políticos. Mas esse desmando e 
tantos outros precisam ser denunciados e combatidos para que a administração pública brasileira cumpra verdadeiramente 
seu papel e tenha, assim, mais credibilidade. 
Considerando as reflexões ensejadas pelo texto “Economia das Mercês”, desenvolva o seguinte tema: 

 
 

A ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11 Das afirmações abaixo sobre técnicas de 
organização de arquivos, a única CORRETA é: 

(A) Arquivos randômicos são aqueles em que a 
determinação do endereço de um registro é 
baseada no conteúdo de determinado campo 
daquele registro. 

(B) A organização em árvore B+ é uma forma de 
organização aceitável para arquivos pequenos, já 
que, para grandes arquivos, o desempenho das 
buscas se torna sua principal desvantagem 
relativa. 

(C) Nos arquivos seqüenciais, em geral, as exclusões 
de registros são feitas inicialmente de forma lógica 
(marcação de um campo de controle), para 
posterior exclusão física, realizada em momento de 
baixa carga do sistema. 

(D) Arquivos organizados segundo a técnica de hash 
são aqueles indexados por vários campos.  

(E) Índices multiníveis são aqueles que não estão 
relacionados à chave primária (atributo 
identificador) do arquivo. 

12 Acerca de procedimentos de segurança no uso 
de programas leitores de mensagens eletrônicas (e-mail), 
identifique a recomendação INCORRETA: 

(A) Não acessar diretamente links que, eventualmente, 
apareçam no conteúdo da mensagem. 

(B) Desconfiar de arquivos anexos à mensagem, salvo 
os enviados por pessoas ou instituições 
conhecidas. 

(C) Somente abrir/executar programas anexos após 
verificá-los com um antivírus devidamente 
atualizado. 

(D) Desligar o modo de visualização de mensagens 
em formato HTML. 

(E) Desligar as opções de execução de JavaScript e 
de programas Java. 

13 Sobre os dispositivos de armazenamento, a 
opção, abaixo, em que se listam os dispositivos na ordem 
de mais rápidos para mais lentos (em termos de tempo de 
acesso) é 

(A) memória cache, memória principal, HD e disco 
ótico. 

(B) disco ótico, memória cache, memória principal e 
HD. 

(C) memória principal, HD, disco ótico e memória 
cachê. 

(D) HD, disco ótico, memória cachê e memória 
principal. 

(E) HD, disco ótico, memória principal e memória 
cachê. 

 
 
 
 
 
 
 

14 Sobre arquitetura e organização de 
computadores, julgue como V (verdadeira) ou F(falsa) as 
afirmativas: 

I Uma arquitetura de processador de 32 bits 
significa que as palavras da memória principal são 
também de 32 bits. 
II Um byte possui 7 bits. 
III Um caractere ASCII pode ser representado num 
byte. 

Está correta a alternativa: 

(A) VVV. 
(B) FFF. 
(C) FFV. 
(D) FVV. 
(E) VFV. 

15 Considere a planilha abaixo.  

 

 
 
Copiando-se a fórmula da célula C2 mostrada, acima, 
para as células C3, C4 e C5, teremos nestas células, 
respectivamente, os valores: 
(A) 10,00; 10,00;  0,00. 
(B) 33,33; 66,66;  0,00. 
(C) 66,66; 10,00; 10,00. 
(D)   3,00;    2,00;  0,00. 
(E) 0,00;  33,33; 66,66. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(BIBLIOTECONOMIA) 

16 A política para desenvolvimento de coleções em 
bibliotecas universitárias é um instrumento imprescindível 
para desencadear o processo de formação e crescimento 
de coleções. O primeiro passo a ser considerado para a 
elaboração dessa política é 

(A) descrever as coleções da biblioteca realizando 
estudos sobre a idade do acervo e os idiomas 
cobertos pelas coleções. 

(B) realizar o desbaste e descarte de material 
bibliográfico. 

(C) estabelecer missão, objetivos e metas da biblioteca 
em consonância com a missão, objetivos e metas 
da universidade. 

(D) estudar a comunidade universitária para obter um 
breve perfil e identificar a quantidade de alunos, 
docentes e técnico-administrativos. 

(E) descrever o processo de avaliação. 
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17 As bibliotecas universitárias federais brasileiras 
estão disponibilizando produtos e serviços de referência e 
informação, na forma virtual, com o objetivo de prover o 
acesso, dinamizar e disseminar informações. Com relação 
ao Serviço de Alerta Eletrônico, é correto afirmar que 

(A) os serviços formais de maior incidência 
disponibilizados na web são a lista de novas 
aquisições e a lista de duplicatas. 

(B) o Serviço de Alerta Eletrônico atende ao 
fornecimento de cópia de artigos de periódicos, 
trabalhos de eventos, dissertações e teses via e-
mail. 

(C) os serviços mais solicitados pelos usuários na 
Internet são o empréstimo de livros e a 
normalização de trabalhos acadêmicos. 

(D) o Serviço de Alerta Eletrônico esta disponível no 
website da biblioteca para esclarecer questões de 
referência. 

(E) o Serviço de Alerta Eletrônico atende à pesquisa 
on line do acervo da biblioteca. 

18 O Centro Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde (BIREME) disponibiliza 
na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), uma base de dados 
que cobre a literatura relativa às ciências da saúde, 
publicada nos países da América Latina e do Caribe, a 
partir de 1982, que é a 

(A) LILACS. 
(B) MEDLINE. 
(C) PubMed. 
(D) CINAHL. 
(E) REPIDISCA. 

19 Segundo a NBR 10520:2002 Informação e 
Documentação – Citações em documentos – 
Apresentação, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), no sistema de chamada autor-data para 
citar fontes no texto, quando o(s) nome(s) do(s) autor(es) 
estiver(em) incluído(s) na sentença, indica-se a data, 
entre parênteses, acrescentando-se a(s) página (s), se a 
citação for 

(A) indireta. 
(B) citação de citação. 
(C) paráfrase. 
(D) direta. 
(E) curta. 

20 Julgue as afirmações sobre a origem e evolução 
da Ciência da Informação: 

I A Ciência da Informação tem sua origem no bojo 
da revolução científica e técnica que se seguiu à Segunda 
Guerra Mundial. 
II A Recuperação da Informação é um dos pilares, 
considerado sustentáculo para o surgimento da Ciência 
da Informação. 
III Pesquisadores apontam ser a Ciência da 
Informação um campo interdisciplinar recente, e, portanto, 
ainda em construção.  
Estão corretas as afirmativas: 
(A) I, apenas. 
(B) I e II. 
(C) I, II e III. 
(D) I e III. 
(E) III, apenas. 

21 A necessidade de estabelecer uma política de 
preservação de acervos em bibliotecas universitárias é a 
garantia para a manutenção e a durabilidade desses 
acervos. É correto definir preservação como o (a) 

(A) conjunto de melhorias do meio ambiente e dos 
meios de armazenagem e proteção, visando à 
segurança dos materiais. 

(B) conjunto de medidas e estratégias administrativas, 
políticas e operacionais que contribuem para a 
integridade dos materiais. 

(C) intervenção humana para devolver ao documento 
características mais aproximadas do seu estado 
original. 

(D) conjunto de medidas para evitar a deterioração do 
acervo ocasionada pelos insetos ou fungos no 
papel. 

(E) conjunto de medidas para que o documento 
permaneça em condições físicas de utilização 
levando-se em conta a limpeza e reparos. 

22 Num registro MARC21 – Dados Bibliográficos, os 
tipos de designadores de conteúdo são 

(A) campo e subcampo. 
(B) etiqueta, código, delimitador. 
(C) etiqueta, indicador, delimitador. 
(D) campo, código, subcampo. 
(E) etiqueta e delimitador. 

23 O periódico de indexação e resumo Chemical 
Abstract, o maior e o mais importante índice da área de 
Química, possui uma versão online, que é a 

(A) CAB Abstract. 
(B) Analytical Abstract. 
(C) CHEMCATS. 
(D) Scirus. 
(E) SciFinder Scholar. 

24 Para conhecer o fator de impacto e a influência 
de um título de periódico na comunidade de pesquisa 
global, qual a base de dados de análise e avaliação que é 
consultada? 

(A) JCR – Journal Citation Reports. 
(B) Books and Periodicals online. 
(C) Ulrich’s. 
(D) Kluwer online. 
(E) Periodica: index of Latin American science 

journals. 

25 No que se refere às redes de informação, são 
exemplos de Rede de Serviços e de Apoio Institucional, 
em âmbito nacional e internacional, respectivamente 

(A) CCN e AGRIS. 
(B) BIREME e INIS. 
(C) Bibliodata e INPADOC. 
(D) AGROBASE e DIALOG. 
(E) COMUT e OCLC. 
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26 Com relação às etiquetas MARC e ao nome do campo que elas representam, numere a coluna da direita com base 
na coluna da esquerda. 

1) 110    (   ) Título uniforme. 
2) 240    (   ) Entrada Principal – Entidade. 
3) 260    (   ) Nota de dissertação ou tese. 
4) 502    (   ) Área da publicação, distribuição. 
5) 505    (   ) Nota de conteúdo. 

A alternativa que apresenta a seqüência correta é 

(A) 3, 1, 4, 2, 5. 
(B) 2, 1, 4, 3, 5. 
(C) 3, 1, 5, 2, 4. 
(D) 2, 1, 5, 3, 4. 
(E) 3, 1, 5, 2, 4. 

 

27 De acordo com a NBR 15287:2006 Informação e 
Documentação – Projeto de Pesquisa – Apresentação, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os 
elementos pré-textuais opcionais e obrigatórios de um 
projeto de pesquisa são 

(A) capa, folha de rosto, folha de aprovação, lista de 
ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e 
siglas, lista de símbolos, sumário. 

(B) capa, lombada, folha de rosto, resumo na língua 
vernácula, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista 
de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, 
sumário. 

(C) capa, lombada, folha de rosto, folha de aprovação, 
lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de 
abreviaturas e siglas, lista de símbolos, sumário. 

(D) capa, lombada, folha de rosto, folha de aprovação, 
resumo na língua vernácula, resumo em língua 
estrangeira, lista de ilustrações, lista de tabelas, 
lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, 
sumário. 

(E) capa, lombada, folha de rosto, lista de ilustrações, 
lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista 
de símbolos, sumário. 

28 Os Sistemas de Recuperação da Informação 
(SRIs) automatizados possuem inúmeras vantagens 
devido às facilidades que oferecem para a busca da 
informação. Identifique essas vantagens entre os itens 
abaixo: 
I Oferecer maior número de pontos de acesso. 
II Permitir representações de documentos 
contendo apenas termos de indexação. 
III Realizar pesquisas complexas combinando 
grande número de termos de busca com lógica booleana. 
IV Permitir fazer, rapidamente, buscas abrangentes, 
cobrindo vários anos de publicação. 

É correta a alternativa 

(A) I e III. 
(B) III e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) II, III e IV. 
(E) I, II e III. 
 
 

29 As redes de informação, quanto à sua 
funcionalidade, são utilizadas para 

(A) gerenciamento de serviços e organização de 
coleções. 

(B) formação e desenvolvimento das coleções. 
(C) levantamento bibliográfico e acesso local à 

informação. 
(D) cooperação, compartilhamento e acesso remoto à 

informação. 
(E) intercâmbio e auditoria. 

30 Ao descrever um recurso eletrônico utilizando 
regras do capítulo 9 do AACR2, quanto à área da 
descrição física, o procedimento correto é 

(A) registrar o material adicional ao final da descrição 
física, colocando o número das unidades físicas 
em algarismos arábicos e o nome do material 
adicional, usando, quando indicado, uma 
designação específica do material. 

(B) registrar sonoro se o recurso eletrônico estiver 
codificado para ter ou produzir som. 

(C) registrar as dimensões do suporte físico em 
polegadas, centímetros ou milímetros. 

(D) colocar os detalhes físicos do material adicional 
entre colchetes. 

(E) não usar terminologia convencional para registrar 
formatos específicos do suporte físico. 

31 O Código de Ética Profissional do Bibliotecário, 
publicado pela Resolução CFB n. 42, de 11 de janeiro de 
2002, estabelece que o bibliotecário ao infringir algum 
preceito do Código será passível de aplicação da seguinte 
penalidade 

(A) advertência pública. 
(B) censura confidencial. 
(C) multa de 1 a 50 (cinqüenta) vezes o valor do 

salário mínimo vigente no País. 
(D) suspensão do registro profissional pelo prazo de 

até três anos. 
(E) apreensão da carteira profissional por cinco anos. 
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32 O marketing vem sendo aplicado em bibliotecas 
universitárias federais, com o propósito de tornar estas 
instituições mais eficientes e eficazes na prestação de 
seus serviços e, conseqüentemente, mais efetivas. Assim, 
o marketing se faz importante como 

(A) um instrumento promocional dos dados de 
desempenho da biblioteca. 

(B) uma ferramenta de gestão técnica de oferta de 
serviços e produtos adequados a uma necessidade 
real identificada. 

(C) propaganda dos serviços meios da biblioteca. 
(D) divulgação da biblioteca em termos administrativos 

e organizacionais. 
(E) promoção dos serviços e produtos da biblioteca, 

dentro de uma política de preços atrativos. 

33 Segundo as instruções quanto à classificação de 
biografia contidas no Manual de Uso das Tabelas 
Auxiliares, T1—092 da Classificação Decimal de Dewey 
22. ed., v. 1, é correto afirmar que a 

(A) biografia de pintores, escultores e músicos é 
classificada em 750. 

(B) biografia de presidentes e outros chefes de estado 
é classificada na extensão 910-920. 

(C) biografia de uma escritora famosa e que, também, 
foi líder feminista e militante política é classificada 
na classe 900. 

(D) biografia de pessoas que contribuíram 
significativamente na Ciência Política, na 
Educação, na Administração e na Economia é 
classificada no primeiro assunto mencionado. 

(E) biografia é classificada no número do assunto, em 
cuja área a pessoa foi notável e deu maior 
contribuição. 

34 De acordo com o AACR2, a obra Novo Código 
Civil: instituída pela Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, publicada pela Editora Revista dos Tribunais, em 
2003, tem sua entrada registrada como 

(A) Brasil. [Código Civil (2003)] 
(B) Brasil 

[Código Civil (2002)] 
(C) Brasil 

[Código Civil, 2002] 
(D) Brasil. Código Civil 
(E) Brasil. Código Civil, 2003 

35 As tecnologias assistivas colaboram para a 
inclusão de pessoas com deficiência, diminuindo, assim, 
as diferenças no acesso a informações e na obtenção de 
novos conhecimentos. Os softwares de acessibilidade 
mais utilizados pelos usuários portadores de deficiência 
visual, disponíveis nas bibliotecas universitárias são 

(A) Jaws, Winvox, Open Book. 
(B) ASES, Winvox, Sinal. 
(C) Jaws, Pergamum, Open Book. 
(D) Dasher, Winvox, Bridge. 
(E) Jaws, Winvox, Sinal. 
 
 
 
 

36 A Biblioteca Digital implica um novo conceito 
para a armazenagem da informação (forma eletrônica) e 
para sua disseminação (independentemente de sua 
localização física ou do horário de funcionamento). Entre 
os itens abaixo, identifique aqueles que se referem às 
características da Biblioteca Digital: 

I provisão de acesso em linha a outras fontes 
externas de informação. 
II inclusão de novos provedores de dados 
utilizando diferentes protocolos. 
III acesso a texto completo. 
IV utilização de diversos suportes de registro da 
informação tais como texto, som, imagem e números. 
V acesso restrito e inclusão somente de 
dissertações e teses.  

É correta a alternativa 

(A) I, III e V 
(B) III e IV 
(C) I, III e IV 
(D) II e V 
(E) I e III 

37 As tabelas auxiliares da Classificação Decimal de 
Dewey, 22. ed. representam conceitos que podem estar 
associados a qualquer assunto das dez classes principais. 
Quanto ao uso da T2 Áreas geográficas, períodos 
históricos, pessoas, é correto afirmar que 

(A) a notação —09 pode ser usada sem a observância 
das instruções das tabelas. 

(B) as subdivisões —3 a —39 se referem a países e 
regiões dos cinco continentes. 

(C) a T2 pode ser adicionada em qualquer número das 
tabelas principais. 

(D) a T2 é baseada nas divisões 930-990 História de 
países específicos. 

(E) é possível justapor duas ou mais notações da T2. 
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RESOLVA AS DUAS QUESTÕES DISCURSIVAS NO FORMULÁRIO ESPECÍFICO QUE SERÁ ENTREGUE JUNTO COM O 
CARTÃO-RESPOSTA E O BOLETIM DE QUESTÕES.  
 

QUESTÃO 01 

Com a introdução das novas tecnologias de informação e comunicação nas bibliotecas universitárias, com o advento da 
Internet e das bibliotecas virtual e digital, observa-se que aconteceram mudanças significativas tanto nos serviços meio, como 
a catalogação e a indexação, quanto nos serviços fim, que estão modificando, sobretudo, os processos de geração, acesso, 
disseminação e uso de informações e conhecimentos. 
Nesse contexto, quais as tendências atuais dos serviços fim em uma biblioteca universitária, especialmente quanto ao 
Serviço de Referência? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 02 

O processo de desenvolvimento de coleções nas bibliotecas universitárias federais brasileiras implica sistematizar e criar 
procedimentos para seleção, aquisição, avaliação, descarte e desbaste do acervo. Assim, as bibliotecas universitárias 
direcionam suas coleções ao atendimento dos programas de ensino, pesquisa e extensão da Universidade. Quanto ao 
processo de aquisição, sua concretização requer um criterioso trabalho por parte do profissional responsável. 
Descreva as atividades e os aspectos que envolvem o processo de aquisição desenvolvido pelo Bibliotecário de Aquisição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


