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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

BIBLIOTECÁRIO 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 
para depois do nome  com o qual se relaciona 

não provoca  alteração de sentido. 
(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 

(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 
derivação imprópria. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 

constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 
(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 

espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 
sentido de um outro texto da literatura infantil 

preexistente. 
(D) A ausência de interação entre as personagens 

foi resultante do uso de níveis de linguagem 

diferentes. 
 
15) Constitui uma afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
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(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
 

 

 

 

 

16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Adotado no Brasil pelo código de catalogação 

Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2), a 

ficha catalográfica é um conjunto de dados 

sistematicamente ordenados, que traz a 

descrição física e temática do trabalho, É um 

elemento obrigatório segundo a NBR 

14724/2005. Deve ser impressa no verso da 

página de rosto, na parte inferior da folha com 

o tamanho padrão de 7,5 cm X 12,5 cm. 

Sobre esse assunto analise as afirmações 

abaixo: 

 

I. A entrada principal é pelo último sobrenome 

do autor 

II. Quando houver mais de um autor na obra, a 

entrada deve ser dada pelo primeiro autor e 

os demais mencionados no corpo da ficha 

catalográfica. 

III. Iniciar o título abaixo da 4ª letra do último 

sobrenome do autor se houver subtítulo deve 

iniciar após o título, precedido de dois pontos, 

voltar para 1ª letra do sobrenome do autor. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) Apenas I e III estão corretas 

(C) Apenas II e III estão corretas 

(D) I, II e III estão corretas 

 

22) MARC é a sigla para Machine Readable 

Cataloging que quer dizer catalogação legível 

por computador. Assim o subcampo no 

formato MARC, significa: 

 

(A) Um sistema de estruturação e classificação de 

classes. 

(B) Um aspecto específico de uma classe ou 

cabeçalho de assunto. 

(C) A menor unidade lógica de dados descritivos 

próprio de um registro bibliográfico. 

(D) Um meio para interpretar e reprodução a 

informação encontrada no registro 

bibliográfico. 

 

 

 

 

 

23) Luisa Orera Orera (2006) define a 

Biblioteconomia como uma ciência documental 

que tem por objeto de estudo as bibliotecas, 

entendidas como sistemas de transmissão de 

informação para seus usuários. Tal 

transferência ocorre por meio das coleções, 

que são formadas por um conjunto organizado 

de documentos. Assim o documento é 

compreendido a partir da ótica da coleção que 

integra o acervo de uma biblioteca. Sobre 

esse assunto todas as afirmações abaixo estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Indexação é a parte da Biblioteconomia que 

representa o conteúdo temático de um 

documento; extraídas do próprio documento 

as palavras-chave; conteúdo do documento 

descrito em linguagem documentária, 

facilitando a memorização da informação em 

arquivos, bases e bancos de dados. 

(B) Os documentos podem ser caracterizados 

como primários, secundários e terciários. Os 

documentos secundários são os que contêm 

informações sobre documentos primários. 

(C) Remissivas são considerados registros 

bibliográficos, permitindo que o usuário 

procure, nos diversos registros de informação 

qualquer mensagem que represente e localize 

um item. 

(D) Na Biblioteconomia, os documentos podem ter 

seus conteúdos representados por resumos 

informativos, textos condensados que podem 

substituir o original, em certas circunstâncias. 

 

24) A seleção e a formação de coleções, em uma 

biblioteca especializada, visam 

principalmente: 

 

(A) Ao compartilhamento do acervo com as 

bibliotecas de mesma natureza. 

(B) À constituição de um fundo que atenda às 

demandas do público em geral. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 



 

                                                                                                                                                          Página 8 de 11 
  

CARGO: BIBLIOTECÁRIO 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

(C) À adaptação do acervo aos interesses da 

direção da unidade de informação. 

(D) À adequação permanente do acervo ao seu 

público preferencial. 

 

25) Todas as orientações em relação aos 

procedimentos para a elaboração da ficha 

catalográfica no que diz respeito à observação 

atenta dos sinais de pontuação estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) O ponto (.), a vírgula (,) e o ponto e vírgula 

(;) são usados sem espaço antes e com um 

espaço depois. 

(B) A barra oblíqua (/) deve ser usada com um 

espaço antes e com um espaço depois 

enquanto que o hífen que antecede o nome da 

Instituição de Ensino é usado com espaço 

antes e depois; 

(C) Entre os parênteses e o texto não indicar 

espaço e para digitar o travessão, usar 2 

hifens (--); 

(D) O CDD e PHA serão fornecidos pelo autor do 

trabalho enquanto que o tipo de fonte deverá 

ser diferente da utilizada no trabalho. 

 

26) É o primeiro estágio do tratamento intelectual 

de um documento, e tem como objetivo 

fornecer uma representação do documento 

que é descrito de uma forma única e não 

ambígua, o que permite identificá-lo, localizá-

lo, representá-lo nos catálogos 

correspondentes e recuperá-lo. No que se 

refere a regras e normas de descrição 

bibliográfica, assinale a alternativa CORRETA.  

 

(A) A extensão do AACR2, para recursos 

eletrônicos, teve como decorrência a criação 

do AACR3. 

(B) Foram, desde o início, desenvolvidas para 

descrever recursos impressos e eletrônicos. 

(C) Os dados RDA podem utilizar esquemas pré-

existentes, como o MARC21 e o Dublin Core. 

(D) Os sistemas atuais de catalogação estão 

atrelados prioritariamente à versão 

consolidada do ISBD/IFLA. 

 

27) Biblioteca digital (também conhecida como 

biblioteca online, biblioteca eletrônica, 

biblioteca virtual/ ou mediateca) é a biblioteca 

constituída por documentos primários, que 

são digitalizados quer sob a forma material, 

quer em linha através da Internet, permitindo 

o acesso à distância. Este conceito inclui 

também a ideia de organização composta por 

serviços e recursos cujo objetivo é selecionar, 

organizar e distribuir a informação, 

conservando a integridade dos documentos 

digitalizados. Em relação a bibliotecas digitais, 

assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) Todas as obras disponíveis em uma biblioteca 

tradicional podem ser digitalizadas e, em 

seguida, disponibilizadas na biblioteca digital 

de uma instituição. 

(B) Nas bibliotecas digitais, disponibilizam-se, 

prioritariamente, catálogos eletrônicos que, 

por sua vez, remetem aos acervos das 

bibliotecas tradicionais. 

(C) A biblioteca eletrônica não é parte integrante 

de uma biblioteca digital. 

(D) Fotografias, entrevistas, áudios e vídeos 

integram o acervo das bibliotecas digitais. 

 

28) Tesauro é uma linguagem especializada, 

normatizada, pós – coordenada, usada com 

fins documentários, onde os elementos 

linguísticos que a compõem – temos simples 

ou compostos encontram-se relacionados 

entre si sintática e semanticamente (Currás, 

1995). Todas as afirmações sobre esse 

assuntos estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Um tesauro lista alfabeticamente descritores 

controlando sinônimos, homógrafos e 

mostrando relações entre eles. 

(B) No tesauro é importante a normalização dos 

termos para permitir a coincidência entre o 

vocabulário de indexação e o de recuperação 

da informação 

(C) As normas de elaboração de tesauros e 

vocabulários controlados consideram que as 

regras de elaboração de descritores são 

invariantes para todos os idiomas.  

(D) Dentre os elementos incluídos no 

planejamento dos tesauros, torna‐se essencial 

examiná‐los, selecionando aqueles que 

produzirão um adequado desempenho para 

um sistema de informação específico. Para 

isso, podem ser observados certos artifícios 

que, quando alterados, influenciam no 

desempenho dos tesauros. O artifício de 

especificidade da linguagem de indexação é 

aquele que controla a precisão do sistema. 

 

29) Os descritores são termos atribuídos a um 

documento para descrever seu conteúdo e são 

a base para a estrutura do tesauro. Dentre 

outros podemos citar todos abaixo, EXCETO. 

 

(A) Especificadores e Identificadores 

(B) Numeração restrita 
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(C) Forma substantiva e abreviaturas 

(D) Singular e Plural 

 

 

30) Na formação de cabeçalhos de entidades 

governamentais, segundo a AACR2, deve-se: 

 

(A) Adotar o nome convencional, a não ser que o 

nome oficial seja de uso corrente. 

(B) Utilizar o nome no idioma original, 

acompanhado do nome em uso no sistema 

(este entre colchetes). 

(C) Acrescentar ano e local geográfico ao nome 

governamental. 

(D) Indicar o nome oficial, acompanhado do nome 

de uso corrente, entre colchetes. 

 

31) A indexação surge no contexto da chamada 

"explosão bibliográfica" após a II Guerra 

Mundial para o controle bibliográfico em 

centros de documentação especializados, o 

conceito surgiu da elaboração de índices, e 

está hoje vinculada ao conceito de análise de 

assunto. Sobre esse assunto todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) O uso de categorias é importante na 

elaboração de linguagens de indexação 

porque permite selecionar e incorporar, na 

linguagem, os termos presentes em 

documentos. 

(B) A indexação pode ser realizada por 

profissionais do próprio sistema de informação 

com o uso de vocabulários controlados, de 

forma colaborativa, com uso de linguagem 

natural ou por procedimentos automáticos. 

Observa-se que a indexação colaborativa vem 

sendo adotada por algumas redes 

internacionais, como meio de agregar valor 

aos sistemas. 

(C) Como atividade integrante do tratamento 

temático da informação documental, a 

indexação tem por finalidade conhecer o 

conteúdo de documentos, identificando 

termos que representem seu assunto, com o 

objetivo de referenciá-los para uma melhor 

recuperação da informação em catálogos e 

sistemas de recuperação da informação. 

(D) Com o objetivo de encontrar facilidade em 

fazer uma indexação, é necessário que o 

bibliotecário estabeleça alguns parâmetros 

para a facilitação do seu trabalho, estes 

parâmetros são denominados de política de 

indexação. 

 

32) Sistema de classificação tem como principal 

objetivo organizar os documentos em 

bibliotecas e centros de informação ou 

documentação segundo os assuntos de que 

tratam tais documentos. Os sistemas de 

classificação decimal, como a CDD e CDU, 

foram criados com base na: 

 

(A) Divisão do conhecimento em teóricos, práticos 

e comuns, proposto por Ranganathan. 

(B) Classificação das ciências, de Bacon, reunidas 

nas categorias Memória, Imaginação e Razão. 

(C) Divisão filosófica do conhecimento, utilizada 

por Isogoges e Euclides na Biblioteca de 

Alexandria. 

(D) Classificação bibliográfica de livros e 

periódicos criados por Leibniz e Gessner. 

 

33) A classificação Decimal de Dewey (CDD) é um 

sistema de classificação utilizado nacional e 

internacionalmente por bibliotecas de todo o 

mundo, que tem por objetivo organizar 

hierarquicamente a totalidade do 

conhecimento em classes decimais. Analise as 

afirmações abaixo sobre esse sistema: 

 

I. A CDD foi criada por Meldy Dewey em 1876, 

sendo originalmente publicada na forma de 

um folheto com autoria anônima, com um 

total de 44 páginas (12 de introdução, 14 de 

tabelas e 18 de índice), dividindo o 

conhecimento em cerca de 1000 classes. 

II. Dewey dividiu o conhecimento na CDD em 9 

classes, tendo acrescentado a elas uma 

décima classe, por julgar importante ter uma 

classe na qual pudessem ser inseridas as 

obras que tratam de todos os assuntos, como 

enciclopédias, dicionários, etc. 

III. As classes de Dewey são constituídas de 

números decimais, suprimindo-se o zero e as 

vírgulas, compostas sempre por no mínimo 3 

dígitos. 

IV. As classes da CDD utilizam apenas um sinal 

gráfico, o ponto, sempre após o terceiro 

algarismo da notação. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
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(A) Apenas II, III e IV estão corretas 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

34) O Código de Catalogação Anglo-Americano - 

(CCAA2, ou AACR2 a partir da sigla em inglês) 

é um compêndio de regras para a criação de 

descrições bibliográficas e para a escolha, a 

construção e a atribuição dos pontos de 

acesso (cabeçalhos) representando pessoas, 

localizações geográficas e entidades coletivas, 

além de títulos uniformes representando obras 

e expressões. Todas as afirmações abaixo 

sobre esse assunto estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Segundo a AACR2, as normas de descrição de 
leis aplicam-se a Leis e decretos promulgados 
por uma jurisdição política e decretos que 
tenham força de lei. 

(B) De acordo com a AACR2, se nenhuma 
indicação de responsabilidade aparecer com 
destaque no item, deve-se registrar o fato em 

nota, sem construir a indicação de 
responsabilidade. 

(C) Segundo a AACR2, quando uma indicação de 
responsabilidade mencionar mais de três 
pessoas ou entidades que tenham a mesma 
função de autoria ou mesmo grau de 
responsabilidade, deve-se: indicar os dois 

primeiros nomes, indicando a omissão dos 
demais pela expressão et al. colocada entre 
colchetes. 

(D) De acordo com o AACR2, “se um título incluir 
uma indicação de responsabilidade ou o nome 
de um editor distribuidor etc., e a indicação ou 

o nome fizerem parte integrante do título 
principal (i.e., ligados por uma flexão ou outro 
tipo de construção gramatical)” a transcrição 
deve ser realizada como parte do título 
principal;  

 
35) O serviço que facilita o acesso à informação, e 

que especialmente ajuda o utilizador a 

localizar a informação procurada é o serviço 

de referência. A respeito desse serviço todas 

as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Os estudos de usuários subsidiam as 

atividades de planejamento e de avaliação de 

bibliotecas; contudo, têm aplicabilidade 

limitada e questionável na melhoria do 

processo de referência. 

(B) O processo de referência, dada a sua natureza 

subjetiva, visto que envolve negociação entre 

usuário e bibliotecário, é de difícil avaliação e 

mensuração. 

(C) O serviço de referência pode ser considerado 

o processo de identificação e satisfação das 

necessidades informacionais dos usuários de 

uma biblioteca. 

(D) Programas de orientação e instrução de 

usuários para a utilização eficaz dos serviços 

de uma unidade informacional fazem parte do 

processo de referência. 

36) O serviço de referência é tradicionalmente 

definido como aquele que relaciona o 

utilizador que tem uma necessidade de 

informação com os recursos ou fontes que vão 

satisfazer as suas necessidades. Todas as 

afirmações abaixo sobre esse assunto estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) O Serviço de referência é organizado para 

promover fluxos eficientes de informação. 

Esse tipo de serviço tem como objetivo 

principal prestar assistência, de maneira 

individualizada, aos que procuram informação 

em bibliotecas. 

(B) O serviço de referência pode ser realizado de 

forma presencial ou à distância. Em ambos os 

casos, são previstas etapas comuns, tais como 

apresentação de uma indagação pelo usuário, 

processo que consiste na análise do problema 

e a localização das respostas às questões 

colocadas. 

(C) As obras de referência são definidas, de forma 

geral, como fontes que fornecem informação 

organizada sistematicamente, para uso 

posterior, como é o caso das bases de dados. 

(D) Pode‐se conceituar o serviço de referência 

virtual como o fornecimento de referência 

tradicional por intermédio da mídia eletrônica. 

A característica de que cada serviço é 

individualizado, devendo fornecer respostas 

adequadas às necessidades do usuário e, 

portanto, personalizar o serviço prestado, 

determina seu caráter de heterogeneidade. 

 

37) A Classificação Decimal Universal foi 

idealizada pelos belgas Paul Otlet e Henry La 

Fontaine no final do século XIX. Na CDU 
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(A) As tabelas auxiliares são de uso obrigatório 

em todas as classes das tabelas principais. 

(B) Os auxiliares comuns indicam características 

repetitivas aplicáveis a todas as tabelas 

principais. 

(C) Todos os sinais gráficos são biterminais com 

um sinal de abertura e outro de fechamento. 

(D) Os auxiliares especiais se repetem em todas 

as classes das tabelas principais e 

secundárias. 

 

38) A Classificação Decimal Universal teve como 

base a CDD, que sofreu inovações radicais, e 

transformou-se em uma classificação que 

permitia a síntese, isto é, a construção de 

números compostos para indicar assuntos 

inter-relacionados. Quanto à estrutura a CDU 

baseia-se em quatro características 

fundamentais: 

 
I. A decimalidade: é dividida em dez grandes 

classes, ou grupos, cada um por sua vez 

novamente subdivisível em outras tantas 

classes, até se atingir o nível de detalhamento 

requerido ou satisfatório. 

II. A Universalidade: tem a pretensão e a 

capacidade de oferecer conceitos simbólicos 

para representar a totalidade do 

conhecimento 

III. O caráter hierárquico: representa a concepção 

de uma unidade rigorosamente estruturada 

em partes necessariamente subordinadas ao 

todo 

IV. O caráter analítico – sintético: o sistema 

possibilita a combinação de números, através 

de símbolos ou sinais formando assim 

números compostos que se inter-relacionam. 

 
Após análise das características acima podemos 

concluir que: 

 
(A) Apenas I, II e III estão corretas 
(B) Apenas I, III e IV estão corretas 
(C) I, II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas II, III e IV estão corretas 
 

39) O desenvolvimento de coleções, como 
processo não possui inicio ou fim, pois todas 

as etapas possui a mesma importância, como 
também deve possui o mesmo nível de 
importância de tarefas como catalogação, 
empréstimo e classificação.  Com relação à 
formação e ao desenvolvimento de coleções, 

todas as afirmações abaixo estão corretas, 
EXCETO. 

 
(A) Na biblioteca universitária, a política de 

aquisição de periódicos não deve priorizar o 
periódico eletrônico; devendo o periódico em 

formato impresso ser adquirido quando as 

duas versões, impressa e digital, tiverem 

conteúdos substancialmente iguais.  
(B) No âmbito da formação e do desenvolvimento 

de coleções, compreende-se a aquisição de 
material bibliográfico como parte do processo 
de administração e planejamento da 
distribuição, do controle e da utilização 

racional dos recursos disponíveis. 
(C) Os fatores de uso das coleções devem orientar 

a política de formação e desenvolvimento das 
coleções das bibliotecas universitárias. 

(D) Os repositórios institucionais são uma 
alternativa cada vez mais concreta para o 

armazenamento de coleções especiais e da 
produção acadêmica de docentes e discentes. 

40) Segundo Silva (2008, p. 4) "[...] a informação 

como recurso e o marketing com ferramenta 

na gestão de serviços de informação, estão 

relacionados ao interesse e necessidade de 

relacionamento com a comunidade, na 

capacidade de informar, na segmentação do 

mercado e na apresentação dos produtos e 

serviços." Acerca do marketing em unidades 

informacionais assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

(A) A aplicação das técnicas de marketing em 

unidades informacionais está limitada à 

disseminação de produtos e serviços. 

(B) O plano de marketing pode ser implementado 

em unidades informacionais, desde que esteja 

amparado em um diagnóstico situacional das 

unidades. 

(C) A implementação de uma estratégia de 

marketing em unidades de informação 

independe do diagnóstico dos ambientes 

interno e externo dessas unidades. 

(D) Em um plano de marketing para unidades 

informacionais, as estratégias precedem os 

objetivos. 

 

 

 

 


