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• As questões objetivas têm cinco alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas 
está correta; 

• Além deste caderno de prova, contendo oitenta 
questões objetivas, você receberá do fiscal de 
sala: 

 • a folha de respostas das questões objetivas 
  

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam 
tomadas as devidas providências; 

• Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher a folha de 
respostas; 

• Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul; 

• Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s); 

• Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas. 
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 
diferente do impresso em sua folha de respostas, o 
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o 
devido registro na ata da sala; 

• Reserve tempo suficiente para o preenchimento da 
sua folha de respostas. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca da folha 
de respostas em caso de erro; 

• Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de 
respostas; 

• A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na lista de presença; 

• Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas; 

• Boa sorte! 
 

 

 

 

 

• Você dispõe de 4 horas para a realização da 
prova, já incluído o tempo para a marcação da 
folha de respostas; 

• 2 horas após o início da prova é possível retirar-
se da sala, sem levar o caderno de prova; 

• 60 minutos antes do término do período de 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de provas. 

 

• Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova; 

• Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
prova; 

• Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala; 

• Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

TEXTO 1  

OPORTUNISMO À DIREITA E À ESQUERDA 

 

Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito 
de reunião e de greve, entre outros, obedecidas leis e regras, 
lastreadas na Constituição. Em um regime de liberdades, há 
sempre o risco de excessos, a serem devidamente contidos e seus 
responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação. 

É o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos 
caminhoneiros, concluídas as investigações, por exemplo, da 
ajuda ilegal de patrões ao movimento, interessados em se 
beneficiar do barateamento do combustível. 

Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para se 
aproveitar da crise. Inclusive, neste ano de eleição, com o 
objetivo de obter apoio a candidatos. Não faltam, também, os 
arautos do quanto pior, melhor, para desgastar governantes e 
reforçar seus projetos de poder, por mais delirantes que sejam. 
Também aqui vale o que está delimitado pelo estado 
democrático de direito, defendido pelos diversos instrumentos 
institucionais de que conta o Estado – Polícia, Justiça, Ministério 
Público, Forças Armadas etc. 

A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de 
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando, do 
qual depende a sobrevivência física da população. Isso não pode 
ser esquecido e serve de alerta para que as autoridades 
desenvolvam planos de contingência. 

O Globo, 31/05/2018. 

 

1 

“Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o 
direito de reunião e de greve, (2) entre outros, obedecidas leis e 
regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um regime de 
liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem 
devidamente contidos e seus responsáveis, punidos, conforme 
estabelecido na legislação”. 

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter 
optativo é a indicada pelo número 

(A) (1). 

(B) (2). 

(C) (3). 

(D) (4). 

(E) (5). 

 

2 

“Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito 
de reunião e de greve, entre outros, / obedecidas leis e regras, 
lastreadas na Constituição”. 

No segmento acima, o conectivo que substituiria adequadamente 
a barra inserida entre as duas orações é: 

(A) apesar de. 

(B) desde que. 

(C) embora. 

(D) além de. 

(E) após. 

 

3 

Assinale a opção que apresenta o tom presente no primeiro 
parágrafo do texto. 

(A) Anarquista. 

(B) Libertário. 

(C) Legalista. 

(D) Socialista. 

(E) Individualista. 

 

4 

O texto, em sua organização, deve ser caracterizado como 

(A) narrativo, já que expõe uma série de fatos. 

(B) argumentativo, pois defende uma tese. 

(C) expositivo, já que informa fatos recentemente ocorridos. 

(D) descritivo, porque fornece características e qualidades. 

(E) poético, pois expõe uma realidade de forma sentimental. 

 

5 

Uma das maneiras de tornar mais clara a expressão escrita é 
redigir as frases em ordem direta. A frase a seguir, 

“Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito 
de reunião e de greve.” 

se colocada em ordem direta, seria redigida do seguinte modo: 

(A) “Numa democracia, é livre a expressão, o direito de reunião e 
de greve estão garantidos”. 

(B) “É livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e 
de greve numa democracia.” 

(C) “A expressão é livre, o direito de reunião e de greve estão 
garantidos, numa democracia.” 

(D) “Numa democracia a expressão é livre e estão garantidos i 
direito de reunião e de greve.” 

(E) “A expressão é livre numa democracia e estão garantidos o 
direito de reunião e de greve.” 

 

6 

“Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito 
de reunião e de greve, entre outros, obedecidas leis e regras, 
lastreadas na Constituição. / Em um regime de liberdades, há 
sempre o risco de excessos, a serem devidamente contidos e seus 
responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”. 

Entre os dois segmentos separados por uma barra inclinada há 
uma relação lógica de 

(A) explicação. 

(B) concessão. 

(C) conclusão. 

(D) oposição. 

(E) adição. 
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7 

“É o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos 
caminhoneiros, concluídas as investigações, por exemplo, da 
ajuda ilegal de patrões ao movimento, interessados em se 
beneficiar do barateamento do combustível.” 

Segundo esse parágrafo do texto, o que “precisa acontecer” é 

(A) manter-se o direito de livre expressão do pensamento. 

(B) garantir-se o direito de reunião e de greve. 

(C) lastrear leis e regras na Constituição. 

(D) punirem-se os responsáveis por excessos. 

(E) concluírem-se as investigações sobre a greve. 

 

8 

“É o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos 
caminhoneiros, / concluídas as investigações, por exemplo, da 
ajuda ilegal de patrões ao movimento, / interessados em se 
beneficiar do barateamento do combustível.” 

As conjunções que poderiam ser empregadas, de forma 
adequada ao contexto, em lugar das barras inclinadas, são, 
respectivamente, 

(A) depois de / quando. 

(B) após / já que. 

(C) assim que / caso. 

(D) apesar de / visto que. 

(E) caso / dado que. 

 

9 

“Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para se 
aproveitar da crise”. 

Explica-se o emprego de “também” nesse segmento, porque 

(A) marca o acréscimo de aspectos negativos ligados à greve. 

(B) indica a adição de punições que devem ser aplicadas. 

(C) mostra um novo aspecto de aproveitamento positivo da crise. 

(D) demonstra mais uma lembrança afetiva da recente crise. 

(E) comprova a necessidade de retificar uma informação dada. 

 

10 

Em muitos casos, os infinitivos podem ser substituídos por 
substantivos cognatos. Assinale a opção que apresenta, em 
função do contexto, a substituição inadequada. 

(A) “...interessados em se beneficiar do barateamento do 
combustível” / interessados no benefício do barateamento do 
combustível. 

(B) “...para desgastar governantes” / para o desgaste dos 
governantes.  

(C) “...com o objetivo de obter apoio a candidatos” / com o 
objetivo de obtenção de apoio a candidatos. 

(D) “...para se aproveitar da crise” / para o proveito da crise. 

(E) “...e reforçar seus projetos de poder” / e reforço de seus 
projetos de poder. 

 

11 

“Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para se 
aproveitar da crise. Inclusive, neste ano de eleição, com o objetivo 
de obter apoio a candidatos. Não faltam, também, os arautos do 
quanto pior, melhor, para desgastar governantes e reforçar seus 
projetos de poder, por mais delirantes que sejam. Também aqui 
vale o que está delimitado pelo estado democrático de direito, 
defendido pelos diversos instrumentos institucionais de que conta 
o Estado – Polícia, Justiça, Ministério Público, Forças Armadas 
etc.” 

O emprego de etc ao final do segmento, indica que 

(A) há outros instrumentos institucionais de menor importância. 

(B) existem outros instrumentos não lembrados pelo enunciador. 

(C) não há qualquer outro instrumento institucional a ser citado. 

(D) existem outros instrumentos, mas não pertinentes ao texto. 

(E) não há necessidade textual de citar outros instrumentos. 

 

12 

“A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de 
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando, do 
qual depende a sobrevivência física da população.” 

Ao dizer que “a greve atravessou vários sinais”, o autor do texto 
quer dizer que a greve 

(A) foi anunciada muitas vezes antes de ocorrer. 

(B) foi preparada cuidadosamente antes de ser deflagrada. 

(C) atravessou várias etapas antes de chegar ao clímax. 

(D) preveniu as autoridades muitas vezes. 

(E) cometeu várias irregularidades. 

 

13 

“A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de 
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando, do 
qual depende a sobrevivência física da população.” 

Assinale a opção em que a substituição de termos desse 
segmento do texto é inadequada. 

(A) “vários sinais” por “sinais vários”. 

(B) “ao estrangular” por “quando estrangulou”. 

(C) “que mantêm o” por “mantenedoras do”. 

(D) “funcionando” por “em funcionamento”. 

(E) “da população” por “populacional”. 

 

14 

A frase a seguir que apresenta uma forma de voz passiva é: 

(A) “Numa democracia, é livre a expressão”. 

(B) “A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de 
suprimento...”.  

(C) “Em um regime de liberdades, há sempre o risco de excessos, 
a serem devidamente contidos”. 

(D) “Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para 
se aproveitar da crise”. 

(E) “...que mantêm o sistema produtivo funcionando”. 
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15 

Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como 
sujeito. 

(A) “Em um regime de liberdades, há sempre o risco de 
excessos”. 

(B) “Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para 
se aproveitar da crise”. 

(C) “Não faltam, também, os arautos do quanto pior, melhor, ...”. 

(D) “A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de 
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando”. 

(E) “Numa democracia, é livre a expressão”. 

 

 

Noções de Direito Administrativo e 

Constitucional 

16 

Pedro, servidor público estadual, formulou requerimento de gozo 
de licença paternidade ao seu superior hierárquico, o qual foi 
indeferido sem qualquer fundamentação. 

A licença estava prevista no regime jurídico da categoria como 
direito subjetivo do servidor, tendo sido o requerimento 
formulado no prazo legal, devidamente instruído com a certidão 
de nascimento do filho do requerente. 

Assinale a opção que indica o instrumento constitucional mais 
adequado para impugnar judicialmente a decisão de 
indeferimento da licença. 

(A) Mandado de revogação. 

(B) Mandado de segurança. 

(C) Mandado de injunção. 

(D) Direito de petição. 

(E) Habeas Data. 

 

17 

Considerando o processo legislativo previsto na Constituição da 
República e a observância dos demais requisitos exigidos, sobre a 
tramitação de um projeto de lei orgânica municipal, analise os 
itens a seguir. 

I. O projeto foi aprovado em dois turnos de votação. 

II. O projeto foi aprovado pelo voto da maioria absoluta dos 
membros da Câmara Municipal. 

III. O projeto, ao final, foi sancionado pelo Prefeito Municipal. 

Está correto o que se afirma em 

(A) II e III, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) I, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

18 

Artur, ocupante de cargo de provimento efetivo na administração 
pública federal, cujas atribuições eram direcionadas ao 
desenvolvimento de projetos tecnológicos na área nuclear, foi 
aprovado em outro concurso público. Seu objetivo era o de 
permanecer em ambos os cargos, de modo a aumentar sua 
renda. 

À luz da sistemática constitucional, o segundo cargo passível de 
ser ocupado por Artur é o de 

(A) membro do Ministério Público. 

(B) profissional da área de saúde. 

(C) caráter técnico ou científico. 

(D) magistrado. 

(E) professor. 

 

19 

Eraldo, estudante de direito, foi informado que as atribuições do 
Ministério Público estadual seriam detalhadas em lei 
complementar estadual. 

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a 
referida lei complementar está sujeita aos balizamentos 
estabelecidos 

(A) pela lei nacional, editada pela União sob a forma de lei 
complementar. 

(B) pela lei nacional, editada pela União sob a forma de lei 
ordinária. 

(C) pela lei nacional, editada pela União em conjunto com os 
Estados. 

(D) pela Constituição da República, somente. 

(E) pela Constituição Estadual, somente. 

 

20 

Em ação ajuizada pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça, 
ao apreciar o recurso de apelação, julgou improcedente o pedido 
formulado. Após o exaurimento de todos os recursos nas 
instâncias ordinárias, a Instituição constatou que o acórdão 
violara frontalmente a Constituição da República de 1988. 

À luz da sistemática constitucional e, uma vez preenchidos os 
demais requisitos exigidos, o referido acórdão pode ser 
impugnado via  

(A) recurso extraordinário, endereçado ao Supremo Tribunal 
Federal. 

(B) recurso extraordinário, endereçado ao Superior Tribunal de 
Justiça. 

(C) recurso especial, endereçado ao Supremo Tribunal Federal. 

(D) recurso extraordinário, endereçado ao Superior Tribunal de 
Justiça. 

(E) reclamação constitucional, endereçada ao Supremo Tribunal 
Federal. 
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João, servidor público estadual e que permanecia com as chaves 
da repartição em que trabalhava, permitiu que André, que não 
era servidor público, ali ingressasse e subtraísse diversos 
computadores do local. Os bens subtraídos ficaram, em sua 
integralidade, para André. 

À luz da sistemática estabelecida na Lei nº 8.429/92, João e André 
praticaram ato de improbidade que consubstancia  

(A) violação aos princípios regentes da atividade estatal. 

(B) dano ao patrimônio público. 

(C) crime de responsabilidade. 

(D) enriquecimento ilícito. 

(E) excesso de exação. 

 

22 

O Secretário de Estado decidiu celebrar parceria com 
organizações da sociedade civil, não qualificadas como 
organizações sociais ou organizações da sociedade civil de 
interesse público, com o objetivo de realizar finalidades de 
interesse público e recíproco, sem repasse de recursos 
financeiros. Para isso, solicitou à sua assessoria que informasse o 
instrumento a ser utilizado. 

Considerando a sistemática estabelecida pela Lei nº 13.019/14, 
assinale a opção que indica o instrumento indicado.   

(A) Acordo de cooperação. 

(B) Termo de colaboração. 

(C) Termo de fomento. 

(D) Contrato de gestão. 

(E) Termo de parceria. 

 

23 

A Administração Pública divulgou edital de licitação, na 
modalidade de pregão, no qual pretendia adquirir componentes 
eletrônicos de alta tecnologia, a serem confeccionados consoante 
as especificidades indicadas no edital. Para evitar a participação 
de sociedades empresárias que não preenchessem os requisitos 
exigidos, foi estatuído que a habilitação dos pretendentes iria 
anteceder à sessão de entrega dos envelopes contendo as 
propostas. 

À luz da sistemática estatuída pela Lei nº 10.520/02, assinale a 
opção que indica a irregularidade da narrativa acima.  

(A) A modalidade licitação é incompatível com o objeto indicado 
e a habilitação deve ser posterior à fase competitiva. 

(B) O pregão não é uma modalidade específica de licitação mas 
uma forma de apresentação da concorrência. 

(C) Os envelopes contendo as propostas não devem ser 
entregues em sessão, mas pelo correio. 

(D) A modalidade de licitação é incompatível com o objeto 
indicado. 

(E) A habilitação deve ser sempre posterior à fase competitiva do 
pregão. 

 

24 

Determinado edital de licitação, elaborado com base no Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), dispôs que seria 
observado, na execução indireta de obras de engenharia, o 
regime de contratação integrada. 

Considerando a sistemática prevista na Lei nº 12.462/11, o 
referido regime de contratação 

(A) compreende a elaboração do projeto básico, não do 
executivo, bem como a execução da obra. 

(B) compreende a elaboração dos projetos básico e executivo, a 
execução da obra e outras operações. 

(C) compreende a elaboração dos projetos básico e executivo, 
mas não a execução da obra. 

(D) não é compatível com o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas. 

(E) somente poderia ser utilizado na execução direta de obras de 
engenharia. 

 

25 

A sociedade empresária XK pretendia participar de licitação 
destinada ao fornecimento de serviços à Administração Pública. 
Ao analisar a minuta de contrato anexada ao ato convocatório, 
constatou a possibilidade de rescisão do contrato, ressalvadas 
certas exceções, caso haja atraso superior a 90 dias dos 
pagamentos devidos pela Administração Pública. 

Segundo a sistemática da Lei nº 8.666/93, assinale a opção que 
indica o motivo que permite a rescisão do contrato 
administrativo. 

(A) Fato da Administração. 

(B) Alteração unilateral. 

(C) Fato do príncipe. 

(D) Álea econômica. 

(E) Álea ordinária. 

 

 

Legislação Específica 

26 

Determinado instituição do Estado abriu concurso público para 
preenchimento de cargo em seu quadro de carreira. O edital 
registra que o candidato que reside no Estado organizador do 
certame há, pelo menos, dois anos e que comprove ser carente, 
terá direito à isenção da taxa de inscrição.  

A exigência de residência no Estado organizador do concurso é 

(A) compatível com o princípio da legalidade, por se tratar de 
cargo em quadro de carreira de instituição estadual.  

(B) adequada em relação ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, considerando moradia como mínimo existencial.  

(C) inconstitucional, por registrar uma discriminação 
incompatível com o princípio da impessoalidade.   

(D) inconstitucional, por não haver razoabilidade na exigência 
formulada, a qual insere critério subjetivo de difícil 
verificação, para aferição da carência, que é objetiva. 

(E)  compatível com o princípio da isonomia material, ao 
estabelecer regra de proteção regional aos candidatos 
carentes do Estado organizador do certame.  
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Manuel de Souza, idoso e pobre, necessita de medicamento de 
uso continuado e controlado para se tratar de doença diagnostica 
por médico do SUS. A medicação não faz parte das Relações 
Nacional e Municipal de Medicamentos Essenciais, mas Manuel 
precisa ter o remédio para recuperar sua saúde. Desta forma 
recorreu ao Poder Judiciário, acionando o Município de Maceió. 
Sobre o caso narrado, conforme os princípios inseridos na Carta 
Magna Estadual, assinale a afirmativa correta. 

(A) O Município está obrigado a fornecer a medicação, conforme 
orientação do médico, em virtude de seu dever de proteger a 
vida e a saúde dos munícipes.  

(B) O Município, ao favorecer Manuel, irá contra o princípio da 
igualdade, já que não somente ele necessita de remédios fora 
da lista.  

(C) O Município só está obrigado a entregar os remédios se 
houvesse disponibilidade orçamentária, ante o princípio da 
preservação da ordem econômica. 

(D) O Município não está obrigado a atender aos interesses locais 
porque a entrega de medicação a carentes é um programa de 
abrangência nacional.  

(E) O Município, pelo princípio do controle da Administração 
Pública, não está obrigado a fornecer a medicação fora da 
relação municipal de medicamentos essenciais.  

 

28 

Com relação à revisão de processo disciplinar, analise as 
afirmativas a seguir. 

I. Pode ser arguida a qualquer tempo, unicamente pelo servidor 
que foi punido, apenas para justificar sua inocência ou 
abrandar a pena que lhe foi aplicada. 

II. O interessado questionará os mesmos fatos já examinados 
quando da instauração do processo disciplinar, vedada a 
inovação, com o intuito de rever a punição imposta. 

III. O julgamento da revisão do processo disciplinar caberá à 
comissão formada por agentes públicos de autoridade 
hierárquica superior à daquele que aplicou a penalidade. 

Está incorreto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e III.  

(E) III, apenas.  

 

29 

A todas as infrações listadas a seguir cabe pena de advertência ao 
membro do Ministério Público comprovadamente faltoso, à 

exceção de uma.  Assinale-a.  

(A) Desobediência à determinação de caráter geral originada do 
Conselho Superior do Ministério Público. 

(B) Infração à ética funcional, tratando com grave descortesia 
autoridade judiciária.  

(C) Desatendimento a pedido de informação, que emane de 
órgão do Ministério Público. 

(D) Desobediência à ordem de caráter geral que tenha emanado 
do Procurador Geral de Justiça. 

(E) Eventual atuação de forma negligente no exercício de suas 
funções.  

 

30 

Leia o fragmento a seguir. 

“Cada membro do MP representa o órgão todo, porque o 
interesse do qual é titular é coletivo e não de uma individualidade 
concreta. Sendo indisponível o interesse representado pelo 
Ministério Público, a não fixação de membro (a não ser por 
distribuição interna e vulnerável do serviço) significa a natureza 
da totalidade homogênea do Órgão”. 

O fragmento lido trata do princípio  

(A) da autonomia funcional. 

(B) da unidade de atuação. 

(C) da representatividade. 

(D) da indivisibilidade.  

(E) do promotor natural. 

 

 

Conhecimentos Específicos 

31 

A função gerencial, segundo a abordagem clássica, permite ao 
bibliotecário gestor verificar se sua equipe vem alcançando os 
resultados delineados para determinado serviço.  

Assinale a opção que indica como essa função é designada. 

(A) Controle. 

(B) Coordenação. 

(C) Direção. 

(D) Organização. 

(E) Planejamento. 

 

32 

As referências à determinada coleção organizada, geradas no 
contexto de um sistema documentário, são chamadas de 

(A) índices de recuperação. 

(B) informações científicas. 

(C) normas documentárias. 

(D) registros de informação. 

(E) unidades informacionais. 

 

33 

Considere o fragmento de texto a seguir. 

“Uma diferença entre a organização da informação na biblioteca 
denominada ‘tradicional’ e na biblioteca digital é que nos 
sistemas manuais os pontos de acesso são restritos a dados sobre 
autor, título e alguns __________; enquanto que nos sistemas 
__________, o acesso é ampliado pela possibilidade de inclusão 
de muitos __________”. 

Assinale a opção que apresenta, na sequência correta, os itens 
que completam as lacunas deste fragmento. 

(A) cabeçalhos de assunto – digitais – termos de indexação 

(B) descritores – eletrônicos– operadores booleanos 

(C) documentos eletrônicos – hipertextuais – descritores 

(D) operadores booleanos – virtuais – cabeçalhos de assunto 

(E) termos de indexação – polimídia – documentos eletrônicos 
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Considerando a dinâmica das atividades de planejamento, 
organização, formação e desenvolvimento de coleções, analise as 
afirmativas a seguir. 

I. O bibliotecário deve analisar as estatísticas anuais de uso de 
periódicos correntes, impressos e eletrônicos, para a tomada 
de decisão quanto à renovação de assinaturas. 

II. A aquisição compartilhada de materiais informacionais é uma 
opção pouco eficaz, diante da escassez de recursos 
financeiros disponíveis para atender a todas as demandas. 

III. Um diagnóstico sobre o estado atual da coleção e das 
necessidades informacionais verificadas é imprescindível para 
a elaboração de uma política de desenvolvimento.  

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

35 

As opções a seguir firmam alguns aspectos da tomada de decisão 
na seleção para aquisição de um título de periódico, à exceção de 

uma. Assinale-a. 

(A) A análise global do custo de um periódico deve relevar a 
avaliação do espaço disponível na biblioteca para sua 
acomodação. 

(B) A escolha de um título de periódico por sua qualidade pode 
ser baseada, entre outros indicadores, em seu comitê 
editorial. 

(C) A seleção de um título de periódico estabelece o 
compromisso com sua continuidade por tempo determinado. 

(D) O critério da autoridade na escolha de um periódico é 
utilizado quando se consideram os especialistas que 
compõem a comissão editorial. 

(E) O processo de seleção de um título de periódico deve se 
repetir, para evitar a renovação de assinaturas por inércia. 

 

36 

Assinale a opção que apresenta as contribuições que podem ser 
desenvolvidas por qualquer biblioteca para integrar-se ao 
controle bibliográfico nacional. 

(A) Adoção de softwares que possibilitem a busca retrospectiva 
de documentos. 

(B) Captação das obras que testemunham sua própria produção 
intelectual. 

(C) Centralização da catalogação de obras publicadas pelas 
editoras locais. 

(D) Edição eletrônica de documentos publicados pela própria 
instituição. 

(E) Informatização de serviços que otimizem o acesso remoto às 
obras catalogadas. 

 

37 

As opções a seguir apresentam etapas ou fases do processo de 
desenvolvimento de coleções, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Avaliação e desbastamento. 

(B) Estudo da comunidade. 

(C) Inventário topográfico. 

(D) Políticas de seleção. 

(E) Seleção e aquisição. 

 

38 

Ao conjunto de operações que envolvem a coleta, o tratamento e 
a difusão da informação de materiais impressos e não 
convencionais denomina-se cadeia documental ou 

(A) análise documentária. 

(B) ciclo documentário. 

(C) comutação documentária 

(D) leitura documentária. 

(E) processo documentário. 

 

39 

Considerando a evolução das funções e dos objetivos dos 
catálogos de biblioteca, analise as afirmativas a seguir. 

I. Um catálogo deve mostrar o que a biblioteca possui de 
determinado autor, sobre determinado assunto e em 
determinado tipo de literatura. 

II. O catálogo deve ser um instrumento eficiente para verificar 
quais obras de determinado autor e quais edições de 
determinada obra existem na biblioteca. 

III. O catálogo objetiva encontrar recursos bibliográficos em uma 
coleção como resultado de uma pesquisa, utilizando atributos 
e relações entre os recursos.  

Está correto o que se afirma em: 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

40 

O Movimento de Acesso Aberto está baseado em alguns 
princípios referendados pela comunidade científica, como o 
princípio da fidedignidade da informação. 

Esse princípio enfatiza 

(A) o acesso irrestrito ao conteúdo da produção científica pela 
própria comunidade científica. 

(B) a proteção dos direitos autorais e, ao mesmo tempo, a 
garantia de acesso e uso da produção. 

(C) o desenvolvimento de padrões de interoperabilidade que 
facilitem a disseminação eficiente de conteúdo científico. 

(D) a revisão da publicação pelos pares, para conferir validade e 
qualidade ao conteúdo disseminado. 

(E) a visibilidade da produção científica, ampliando suas 
possibilidades de uso e de aplicação de resultados. 
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Relacione as áreas da descrição listadas a seguir, previstas na 
segunda edição revisada do Código de Catalogação Anglo-
americano (AACR2R), aos seus respectivos elementos.  

1. Título e indicação de responsabilidade 

2. Publicação, distribuição etc. 

3. Descrição física 

4. Número normalizado e modalidades de aquisição 

(  ) extensão da publicação 

(  ) lugar de impressão 

(  ) qualificação 

(  ) título equivalente 

Assinale a opção que apresenta a relação correta, de cima para 
baixo. 

(A) 1, 2, 4 e 3. 

(B) 1, 3, 2 e 4. 

(C) 2, 4, 3 e 1. 

(D) 3, 2, 4 e 1. 

(E) 4, 2, 3 e 1. 

 

42 

Considerando que todos os serviços e produtos oferecidos por 
uma unidade de informação devem ser permanentemente 
avaliados e, se necessário, corrigidos, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. Se os estudos de usos demonstrarem alto grau de satisfação 
dos usuários com as coleções, ainda assim, será necessário 
aperfeiçoar ou alterar serviços e produtos de modo a 
ressaltar adequadamente as potencialidades do acervo 
desenvolvido. 

II. Se a avaliação crítica da situação de um serviço prestado por 
um funcionário for insatisfatória, deve-se promover o 
treinamento de pessoal para melhor explorar os recursos 
disponíveis ou remanejar pessoal, conforme os perfis 
profissionais verificados. 

III. Se os estudos de disponibilidade de documentos 
apresentarem baixo índice de recuperação, será 
recomendável o fortalecimento de coleções em áreas 
específicas ou o desenvolvimento de novos instrumentos 
para explorar as coleções. 

Está correto o que se afirma em 

(A) II, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

43 

Assinale a opção que apresenta o objetivo do serviço de 
referência presencial. 

(A) Auxiliar e orientar o usuário na busca da informação 
pertinente. 

(B) Disseminar e preservar informações sobre determinado 
assunto. 

(C) Garantir o acesso em linha aos documentos da biblioteca. 

(D) Promover a funcionalidade do empréstimo local ou 
domiciliar. 

(E) Servir de interface entre o sistema de informação e o 
mercado. 

 

44 

A redação de um bom resumo deve atender aos critérios 
arrolados nas opções a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Evitar reproduzir o vocabulário do autor, ampliando as 
possibilidades de termos de indexação. 

(B) Indicar o que o autor fez e não o que tentou fazer ou o que 
pretende fazer no futuro. 

(C) Omitir informações que o leitor provavelmente já conheça ou 
não lhe interessem diretamente. 

(D) Ser autossuficiente, de modo que o leitor não precise 
consultar o original para entendê-lo. 

(E) Ser o mais breve possível, desde que o sentido permaneça 
claro e não se sacrifique a exatidão. 

 

45 

É possível verificar a frequência com que cada livro de uma 
biblioteca é utilizado, considerando sua última data de circulação 
e a data da retirada anterior.  

Esse tipo de estudo serve para avaliar 

(A) o fator de impacto das publicações. 

(B) o grau de satisfação dos usuários. 

(C) o índice de relevância da biblioteca. 

(D) o nível de qualidade das coleções. 

(E) a taxa de obsolescência do acervo. 

 

46 

As opções a seguir apresentam alguns elementos essenciais 
previstos na NBR 6023 da ABNT, que devem constar da referência 
de Constituições e suas emendas publicadas em diários oficiais, à 

exceção de uma. Assinale-a. 

(A) O ano de promulgação, entre parênteses. 

(B) A indicação da seção e/ou parte, conforme a publicação. 

(C) O número de páginas do texto, na publicação. 

(D) A palavra Constituição, acrescentada à jurisdição. 

(E) O título do periódico, em negrito, grifo ou itálico. 
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De acordo com as regras da ABNT para citações em documentos, 
assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa. 

(  ) Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor incluído 
na sentença devem ser em letras maiúsculas e minúsculas. 

(  ) Nas citações indiretas, a indicação da(s) página(s) 
consultada(s) é opcional. 

(  ) As citações diretas, no texto, de até quatro linhas, devem 
estar contidas entre aspas duplas. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F – F – F. 

(B) F – F – V. 

(C) V – F – F. 

(D) V – V – F. 

(E) V – V – V. 

 

48 

Considerando as regras para abreviação de títulos de periódicos e 
publicações, analise as afirmativas a seguir. 

I. Quando o título do periódico contém sigla ou é constituído de 
uma sigla, esta é conservada, abreviando-se o resto do título, 
se for o caso. 

II. Quando dois ou mais periódicos têm o mesmo título 
genérico, abreviado ou não, e o mesmo local de publicação, 
incorpora-se ao título o nome do editor, usando-se sigla, se 
houver. 

III. Quando o título do periódico contém nome de pessoa, esse 
nome deve ser abreviado, como as demais palavras do título, 
conforme a lista de abreviaturas apresentada na norma. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

49 

Leia o fragmento a seguir. 

“O resumo deve ressaltar o objetivo, o __________, os resultados 
e as conclusões do documento. A __________ e a extensão 
destes itens dependem do tipo de resumo (__________ ou 
indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento 
original”. 

Assinale a opção cujos itens completam as lacunas do fragmento 
acima, conforme as regras gerais de apresentação de resumos 
estabelecidas em norma da ABNT. 

(A) conteúdo – análise – exaustivo 

(B) estudo – crítica – analítico 

(C) mérito – expansão - crítico 

(D) método – ordem – informativo 

(E) tema – informação – expandido 

 

50 

No universo tipológico das fontes de informação gerais, 
destacam-se 

(A) os censos demográficos e as normas técnicas. 

(B) as dissertações de mestrado e os dicionários. 

(C) as enciclopédias e os catálogos de bibliotecas. 

(D) os guias de literatura e as teses de doutorado. 

(E) os repertórios bibliográficos e as patentes. 

 

51 

Com relação à definição, função e objetivos do estudo de 
usuários, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a 
falsa. 

(  ) Investigação que possibilita verificar para quais fins os 
usuários usam a informação. 

(  ) Investigação que mede o efeito da informação, detalhando  
uso que o usuário faz dela. 

(  ) Investigação que objetiva saber o quê os usuários precisam 
em matéria de informação. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a 
ordem indicada. 

(A) F – F – V. 

(B) F – V – F. 

(C) F – V – V. 

(D) V – F – V. 

(E) V – F – F. 

 

52 

Os estudos orientados ao uso de uma biblioteca objetivam 
investigar 

(A) como determinado grupo de usuários obtém a informação 
necessária para seu trabalho. 

(B) como ocorre o fluxo de informação nos laboratórios de 
pesquisa e desenvolvimento. 

(C) como se comporta um grupo específico de usuários na 
obtenção de uma informação. 

(D) quais os hábitos de obtenção de informação de uma 
comunidade específica. 

(E) qual o uso e o quanto foi utilizado determinado conjunto de 
materiais da biblioteca. 

 

53 

Segundo o AACR2R, as fontes de informação para a área de 
edição de monografias impressas são a página de rosto, outras 
páginas preliminares e 

(A) a capa. 

(B) o colofão. 

(C) a página de rosto da série. 

(D) o resto da publicação. 

(E) qualquer fonte. 

 



Ministério Público do Estado de Alagoas - 2018  FGV – Projetos 

 

Biblioteconomista  Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 11 

 

54 

A indicação da edição de uma obra publicada em Língua Inglesa 
consta da página de rosto como Third edition.  

Na catalogação, segundo o AACR2R, essa indicação deve ser 
abreviada na área da edição, como 

(A) third ed. 

(B) 3. ed. 

(C) 3a. ed. 

(D) [3. ed.]. 

(E) 3rd ed. 

 

55 

Assinale a opção que apresenta a forma de entrada correta, 
segundo o AACR2R, para o Ministério Público, do Estado de 
Alagoas. 

(A) Alagoas. Ministério Público. 

(B) Alagoas (Estado). Ministério Público. 

(C) Brasil. Ministério Público de Alagoas. 

(D) Ministério Público (Alagoas). 

(E) Ministério Público do Estado de Alagoas. 

 

56 

Leia o fragmento de texto a seguir. 

“Os modelos de informação que estão mais próximos do que seja 
a representação do usuário humano e do que se passa na sua 
cabeça em relação ao sistema de informação são denominados 
modelos __________; os modelos que se identificam com o 
sistema e tentam descrever o que passa em seu interior são os 
modelos de ________. Os modelos que interpretam os usuários, 
o sistema e a interpretação entre eles são os modelos ________”. 

Assinale a opção que apresenta, na sequência correta, os termos 
que completam corretamente as lacunas do fragmento acima. 

(A) cognitivos – dados – conceituais. 

(B) conceituais – dados – cognitivos. 

(C) estáticos – usuários – dinâmicos. 

(D) dinâmicos – usuários – estáticos. 

(E) mutáveis – conceitos – dinâmicos. 

 

57 

A expressão utilizada para mapear a produção do conhecimento 
desde os locais em que foi produzido, descoberto, armazenado 
até onde era difundido, é 

(A) difusão do conhecimento. 

(B) disseminação do conhecimento. 

(C) geografia do conhecimento. 

(D) organização do conhecimento. 

(E) representação do conhecimento. 

 

58 

Sobre as redes de informação consoante as funções a que se 
propõem, analise as afirmativas a seguir. 

I. Redes de informação especializada a usuários consistem em 
um conjunto de computadores conectados por recursos de 
telemática, para o transporte de dados e mensagens entre 
dois pontos distantes interligados. 

II. Redes de serviço e de apoio institucional a sistemas de 
informação objetivam colaborar com o desenvolvimento de 
padrões comuns, com a organização dos registros 
bibliográficos e com o intercâmbio entre bibliotecas. 

III. Redes de comunicação de dados dedicam-se ao fornecimento 
de informações e documentos ao usuário final. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

59 

Como a informação digital é facilmente manipulada, um 
problema jurídico para as bibliotecas digitais se refere à garantia 
de que o recurso digital se mantenha inalterado em relação ao 
original, seja exatamente aquilo que afirma ser e sua 
representação seja fidedigna e respeite determinadas regras. 

Esse problema diz respeito à 

(A) preservação. 

(B) difusão. 

(C) autenticidade. 

(D) proteção. 

(E) disponibilização. 

 

60 

Considerando os sistemas hipertextos, assinale (V) para a 
afirmativa verdadeira e (F) para a falsa. 

(  ) Os hipertextos traduzem uma abordagem de estruturação e 
manipulação de textos, caracterizada pela linearidade. 

(  ) Nó é cada uma das unidades de informação em uma base de 
hipertexto. 

(  ) O conceito mais importante do hipertexto é o vínculo, 
também denominado link, elo, ligação, âncora ou botão. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) F – F – F. 

(B) F – F – V. 

(C) F – V – V.  

(D) V – V – F.  

(E) V – V – V. 
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Na CDU, os auxiliares comuns de propriedades; materiais; 
operações, relações e processos; pessoas e características 
pessoais, pertencem ao grupo dos auxiliares 

(A) biterminais. 

(B) dependentes. 

(C) especiais. 

(D) gráficos. 

(E) independentes. 

 

62 

A linguagem livre é constituída sobre a base da indexação em 
linguagem natural de documentos registrados em uma coleção. 
Existem dois tipos de linguagem livre: as listas de descritores 
livres e as 

(A) listas de autoridades. 

(B) linguagens codificadas. 

(C) listas de cabeçalhos de assunto. 

(D) listas de palavras-chave. 

(E) linguagens de classificação. 

 

63 

Relacione os tipos de linguagem jurídica, listadas a seguir, às suas 
funções/aplicações. 

1. Linguagem contratual. 

2. Linguagem doutrinária. 

3. Linguagem judiciária. 

4. Linguagem legislativa. 

5. Linguagem notarial. 

(  ) presente nos códigos e demais normas, tem a função de criar 
o direito. 

(  ) utilizada nos processos, sua finalidade é aplicar o Direito. 

(  ) presente nos contratos, com a função de formalizar direitos e 
obrigações entre as partes contratantes. 

(  ) usada pelos mestres e doutrinadores para explicar os 
institutos jurídicos e ensinar o Direito. 

(  ) usada nos cartórios, sua finalidade é registrar os atos de 
direito. 

Assinale a opção que indica a sequência correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) 1, 5, 4, 3, 2. 

(B) 2, 4, 1, 5, 3. 

(C) 3, 2, 1, 5, 4. 

(D) 4, 3, 5, 2, 1. 

(E) 4, 3, 2, 1, 5. 

 

64 

Considerando a automação dos processos de organização, 
assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa. 

(  ) O maior benefício da automação de bibliotecas é a 
otimização das atividades, não só em relação aos usuários, 
como também ao controle e formação do acervo, 
catalogação, levantamentos bibliográficos, serviços de 
empréstimo, renovação, devolução, reserva de obras e 
processamento técnico. 

(  ) A modernização das bibliotecas está diretamente ligada à 
automação de rotinas e serviços, com o intuito de implantar 
uma infraestrutura de comunicação capaz de agilizar e 
ampliar o acesso à informação pelo usuário, o que torna 
necessário haver uma ampla visão da tecnologia da 
informação e sua aplicação nas organizações 

(  ) Como os sistemas automatizados permitem ao bibliotecário 
trabalhar com maior rapidez, é possível para o profissional 
atuar em outras áreas da unidade da informação, como 
utilização de estratégias de marketing, interação mais 
próxima com os usuários e até mesmo investir na sua própria 
capacitação profissional. 

Assinale a opção que indica a sequência correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) F – F – F.  

(B) F – F – V. 

(C) F – V – V.  

(D) V – F – V.  

(E) V – V – V.  

 

65 

No âmbito das classes dos tesauros, analise as afirmativas a 
seguir. 

I Nos tesauros sistemáticos as matérias de que tratam não 
podem ser ordenadas hierarquicamente, apenas distribuídas 
em facetas e organizadas em gráficos. 

II A maior parte dos tesauros apresenta uma estrutura 
composta de uma parte alfabética, sistemática e/ou gráfica. 

III De acordo com os idiomas em que podem ser escritos os 
termos dos tesauros, podemos considerá-los monolíngues, 
bilíngues e multilíngues. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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Considerando as dimensões da Web Social e da Web Semântica, 
análise as afirmativas a seguir. 

I. A Web Semântica requer linguagens de representação do 
conhecimento baseadas em ontologias para localizar e 
acessar recursos de informação. 

II. A Web Social e a Web Semântica entram em confronto 
porque as folksonomias são difíceis de interpretar por sua 
polissemia e ambiguidade. 

III. A Web Social não cria mecanismos locais de colaboração 
dirigidos aos usuários. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

67 

Associe as metodologias para a construção de ontologias, listadas 
a seguir, às suas características. 

1. Cyc. 
2. TOVE. 
3. Uschold. 
4. Kactus. 
5. Methontology. 
(  ) Considera que os conceitos e relacionamentos de uma 

ontologia só podem ser derivados dos cenários motivacionais. 
(  ) Baseado no processo-padrão IEEE para  o desenvolvimento 

de software. 
(  ) Primeiro registro de método ou conjunto de heurísticas para 

a construção de ontologias. 
(  ) Baseado na prática da construção de ontologias de topo 

Enterprise. 
(  ) Fortemente baseado na possibilidade de reuso de conceitos 

definidos em outras ontologias. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a 
ordem indicada. 

(A) 1, 3, 5, 4, 2. 

(B) 2, 5, 1, 3, 4. 

(C) 3, 2, 4, 5, 1. 

(D) 4, 1, 3, 2, 5. 

(E) 5, 4, 2, 1, 3. 

 

68 

Em relação ao serviço de referência virtual, assinale (V) para a 
afirmativa verdadeira e (F) para a falsa. 

(  ) Acessível  em todos os lugares e a todo instante e, 
geralmente, oferece um serviço gratuito. 

(  ) Orienta para fontes de informação confiáveis e oferece um 
serviço personalizado e de qualidade. 

(  ) Garante a proteção dos dados e das informações, mas não 
orienta para fontes de informações confiáveis. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a 
ordem indicada. 

(A) F – F – F. 

(B) F - V – F.  

(C) F – F – V.  

(D) V – V – F.  

(E) V – V – V.  

 

69 

Em relação ao marketing da informação, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. O marketing de informação pressupõe o interesse em 
compreender as necessidades, as preferências e os padrões 
de comportamento para se informar da audiência-alvo, com o 
intuito de oferecer produtos e serviços de informação que os 
usuários demandam. 

II. Marketing de informação é um processo gerencial que 
contribui para a garantia do futuro da biblioteca como 
atividade inovadora e criativa, envolvendo o planejamento, a 
execução e o controle da concepção, da determinação de 
preço e da promoção e distribuição de ideias, produtos e 
serviços de informação. 

III. O marketing da informação sugere que a tarefa da biblioteca 
não é apenas prover necessidades de informação 
momentâneas, mas também inovar com a oferta de produtos 
e serviços de informação capazes de atender aos interesses 
da clientela no futuro. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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Observe a estrutura do tesauro da Rede Virtual de Bibliotecas – 
Congresso Nacional – RVBI, representada a seguir. 

Adoção 

NÃO USE Adoção de crianças 

NÃO USE Adoção de menores 

TG Parentesco 

TE Adoção plena 

TE Adoção simples 

TE Legitimação adotiva 

TR Filho adotivo 

TR Guarda de menor 

Assinale (V) para afirmativa verdadeira e (F) para a falsa. 

(  ) Adoção é um termo superordenado em relação a Parentesco 
e a Guarda de menor. 

(  ) Adoção plena, Adoção simples e Legitimação adotiva são 
termos coordenados. 

(  ) Adoção de crianças e Adoção de menores são termos 
equivalentes a Adoção. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a 
ordem indicada. 

(A) F – F – F.  

(B) F – F – V. 

(C) F – V – V. 

(D) V – V – F. 

(E) V – V – V.  

 

71 

Leia o seguinte fragmento de texto a seguir. 

“A __________, como um processo de representação do 
conteúdo dos documentos, é um elemento fundamental para o 
processo de __________ e __________ da informação”. 

Assinale a opção que apresenta, na sequência correta, os termos 
que completam as lacunas do fragmento. 

(A) catalogação – classificação – indexação. 

(B) indexação – busca – recuperação. 

(C) organização – armazenamento – disseminação. 

(D) referência – recuperação – uso. 

(E) gestão – acesso – classificação. 

 

72 

Assinale a opção que apresenta, dentre as principais falhas de 
revocação e de precisão, a referente à indexação. 

(A) Uso de termos não apropriados. 

(B) Ausência de termos específicos. 

(C) Erro na lógica de busca. 

(D) Hierarquia inadequada. 

(E) Omissão de conceitos importantes. 

 

73 

No que se refere à gestão do conhecimento, analise as 
afirmativas a seguir. 

I. Capital humano é a capacidade necessária para que os 
indivíduos ofereçam soluções aos clientes. 

II. Capital estrutural é o conjunto de saberes existente nas 
pessoas, na estrutura e nos clientes das organizações. 

III. Capital intelectual é o valor de relacionamento de uma 
empresa com as instituições com as quais faz negócio. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

74 

No campo da qualidade em serviços de informação a escala 
SERVQUAL, para analisar qualitativa e quantitativamente a 
satisfação dos usuários, apresenta um conjunto de dimensões 
fundamentais. 

Relacione as dimensões com suas características. 

1. Aspectos tangíveis 

2. Confiabilidade. 

3. Empatia. 

4. Garantia. 

5. Receptividade. 

(  ) Fornece atenção individualizada aos usuários das bibliotecas 
no atendimento às suas necessidades específicas. 

(  ) Implica competência, cortesia, credibilidade e segurança, 
acrescenta isenção de qualquer falha, risco ou problema e se 
relaciona com o conhecimento e a cortesia dos funcionários e 
sua capacidade de inspirar confiança. 

(  ) Refere-se à aparência de qualquer evidência física do serviço 
bibliotecário. 

(  ) Trata da disposição de prestar os serviços prontamente e 
auxiliar os usuários, caracterizando-se por agilidade no 
atendimento, eficiência em resolver os problemas, atenção 
personalizada e cortesia dos funcionários. 

(  ) Envolve a capacidade de prestar o serviço de forma confiável, 
precisa e consistente. 

Assinale a opção que mostra a correta relação, na ordem em que 
se apresenta. 

(A) 2, 5, 1, 3, 4. 

(B) 3, 1, 4, 5, 2. 

(C) 3, 4, 1, 5, 2. 

(D) 4, 3, 2, 5, 1. 

(E) 4, 5, 1, 2, 3. 
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Relacione os diferentes tipos de relevância, listados a seguir, aos 
respectivos tipos de relação. 

1. Relevância sistêmica. 

2. Relevância temática. 

3. Relevância cognitiva. 

4. Relevância utilitária. 

5. Relevância motivacional. 

(  ) relação entre a situação, tarefa ou problema prático e a 
informação recuperada. 

(  ) relação entre o estado do conhecimento, a necessidade de 
informação cognitiva do usuário e a informação recuperada. 

(  ) relação entre as intenções, objetivos e motivações do usuário 
e a informação recuperada. 

(  ) relação entre o assunto ou tema expresso na pergunta e o 
tema coberto pela informação recuperada. 

(  ) relação entre a pergunta do usuário e a resposta contida em 
arquivos do sistema de recuperação da informação. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a 
ordem indicada. 

(A) 1, 3, 5, 2, 4. 

(B) 2, 5, 4, 3, 1. 

(C) 3, 4, 1, 5, 2. 

(D) 4, 3, 5, 2, 1. 

(E) 5, 2, 3, 1, 4. 

 

76 

Relacione os tipos de fontes de informação especializadas, 
listadas a seguir, às suas características. 

1. LEGIN. 
2. Vade-mecum. 
3. Bacen-Jud. 
4. Jus Navegandi.  
5. SICON  
(  ) sistema que permite que o juiz envie ordem de penhora ao 

bancos, reduzindo o tempo gasto entre a emissão da ordem 
judicial e o retorno da instituição bancária. 

(  ) compêndio que reúne as obras básicas do Direito para serem 
consultadas facilmente. 

(  ) permite a consulta dos textos de leis, decretos, decretos 
legislativos, decretos-leis e medidas provisórias. 

(  ) base de dados que referencia a legislação federal de 
hierarquia superior. 

(  ) reconhecida publicação periódica que possui o maior 
conteúdo de trabalhos jurídicos publicados, atualizados 
diariamente. 

Assinale a opção que indica a sequência correta, segundo a 
ordem indicada. 

(A) 1, 3, 4, 5, 2. 

(B) 2, 4, 3, 1, 5. 

(C) 3, 2, 1, 5, 4. 

(D) 4, 5, 2, 3, 1. 

(E) 5, 1, 3, 4, 2. 

 

77 

Considerando as vantagens do catálogo alfabético de assuntos, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. Facilidade de acesso pelo arranjo em ordem alfabética. 

II. Utilização de cabeçalhos em forma vocabular em lugar das 
notações, que nem sempre são entendidas com facilidade 
pelo usuário. 

III. Possibilidade de reunir, sob um mesmo cabeçalho, os vários 
aspectos em que um assunto pode apresentar-se. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

78 

Conforme os objetivos da catalogação de assunto, assinale (V) 
para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa. 

(  ) Permitir acesso, por assunto, a todo material documentário 
relevante. 

(  ) Proporcionar acesso, por autor, ao material, mediante todos 
os princípios adequados de organização temática. 

(  ) Prover a entrada de qualquer campo do conhecimento em 
qualquer nível de análise, do mais geral ao mais específico. 

Assinale a opção que indica a sequência correta, segundo a 
ordem indicada. 

(A) F – F – F. 

(B) F – F – V.  

(C) V – F – V. 

(D) V – V – F.  

(E) V – V – V.  

 

79 

De acordo com a ordem de citação padrão da CDU, assinale a 
opção que contém a notação correta para um artigo de jornal 
escrito em inglês sobre “Partidos e movimentos políticos em 
Maceió, no período de 1963 a 1972”. 

(A) 329(813.5)”1963/1972”(046)=111 

(B) 329”1963/1972”(046)(813.5)=111 

(C) 329(046)=111”1963/1972”(813.5) 

(D) 329”1963/1972”(813.5)(046)=111 

(E) 329(046)(813.5)=111”1963/1972” 

 

80 

A base de dados que reúne informações e dados acerca de mais 
de um milhão de advogados e escritórios de advocacia em 160 
países é a 

(A) Factiva. 

(B) Martindale-Hubell Legal Network. 

(C) Oxford Scholarship Online. 

(D) Proquest. 

(E) Science Direct Online. 
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