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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

BIBLIOTECÁRIO 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 2  

 

  CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 3  

 

  CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A Classificação também conhecida como Sistema 

Decimal de Dewey (SDD ou CDD) foi desenvolvida 

por Melvil, Dewey em 1876. Assim chamada de 

decimal por:  

 

A) Dividir o conhecimento humano em 10 classes 

B) Possuir um caráter unitário  

C) Utilizar um sistema que não usa números inteiros 

D) Dividir os temas de assuntos em dígitos múltiplos 

 

22) O bibliotecário tem que conhecer bem as fontes de 

informação na área, os serviços existentes e o grau 

de satisfação de seus usuários para um bom 

planejamento da biblioteca. Essas iniciativas:  

 

A) São realizadas pelo serviço de circulação da 

biblioteca. 

B) Não são de planejamento. 

C) São realizadas por qualquer um dos serviços de 

atendimento ao público. 

D) São de avaliação em bibliotecas. 

 

23) A CDU (Classificação Decimal Universal) elaborada 

por Paul Otlet e Henri la Fontaine contém um 

elemento facetado que é usado especialmente em 

bibliotecas: 

 

A) públicas 

B) comunitárias 

C) especializadas 

D) para deficientes visuais 

 

24) Na organização de coleções, a biblioteconomia utiliza 

regras de acordo com um sistema lógico de 

classificação do conhecimento.  Entre as alternativas 

abaixo, todas são técnicas da biblioteconomia, 

EXCETO: 
  
A) Representação descritiva 

B) Classificação 

C) Documentação de requisitos 

D) Linguagem documentária 

 

25) Segundo a AACR2, a entrada correta para a obra de 

autoria de Rogério Henrique de Araújo Júnior em 

uma ficha catalográfica é: 

 

A) Júnior, Rogério Henrique de Araújo 

B) JÚNIOR, Rogério Henrique de Araújo 

C) ARAÚJO JÚNIOR, Rogério Henrique de 

D) Araújo Júnior, Rogério Henrique de 

26) Sobre o planejamento de bibliotecas, que é um 

instrumento para alcançar fins e objetivos, otimizando 

o tempo e permitindo que vários planos sejam 

gerenciados, é correto afirmar que: 

 

A) Reduz riscos e ajuda a enfrentar as incertezas e 

mudanças. 

B) Não tira proveito das oportunidades. 

C) Estabelece os objetivos para o esforço individual. 

D) Fundamenta-se em decisões baseadas em 

informação e obedece a critérios subjetivos. 

 

27) Dentre as alternativas abaixo, apenas uma NÃO 

corresponde aos estágios da análise conceitual no 

processo de indexação: 

 

A) Compreensão do conteúdo do documento como um 

todo. 

B) Identificação dos conceitos que representam os 

conteúdos. 

C) Seleção dos conceitos válidos para recuperação. 

D) Índice de revocação. 

 

28) Das alternativas abaixo, assinale a que NÃO 

corresponde às qualificações necessárias para que a 

linguagem documentária dê forma ao conteúdo e se 

coloque como ferramenta de organização e de 

comunicação: 

 

A) Funcionar como código inteligível. 

B) Funcionar como fonte para interpretação do sentido. 

C) Funcionar como incorporador de metadados. 

D) Incorporar o usuário como integrante do processo. 

 

29) Dentre as definições abaixo, assinale a única que 

corresponde à Linguagem Documentária: 

 

A) Palavra ou grupo de palavras, lexicograficamente 

padronizadas, retiradas de um título ou do texto de 

um documento de forma a caracterizar seu conteúdo 

e possibilitar sua recuperação. 

B) Um termo escolhido para ser usado em um índice 

para representar um item ou um conceito de um 

documento. 

C) Parte em que se divide o texto de um documento, 

que contém as matérias consideradas afins na 

exposição ordenada do assunto. 

D) Linguagem formal utilizada para caracterizar os 

dados ou o conteúdo de documentos para permitir 

seu armazenamento e recuperação. 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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30) Assinale abaixo a alternativa que NÃO representa 

uma tarefa da avaliação em serviços de informação: 

 

A) Identificar e coletar dados sobre serviços ou 

atividades. 

B) Estabelecer critérios de mensuração do desempenho 

desses serviços. 

C) Determinar metas e objetivos. 

D) Identificar públicos, analisar necessidade dos 

usuários e índice de satisfação. 

 

31) Por ser um processo contínuo, o planejamento de 

uma biblioteca requer metas e um controle da 

natureza e da direção das mudanças. Acerca do 

planejamento marque a alternativa correta. 

 

A) O planejamento é um acontecimento que dispensa 

objetivos. 

B) É um processo metódico de abordagem racional e 

científica. 

C) Possui como característica uma ação permanente. 

D) Por se tratar de atividade esporádica, dispensa 

orçamentos. 

 

32) Das alternativas abaixo, apenas uma descreve a 

finalidade de um índice de citação. Marque a 

alternativa correta. 

 

A) Permitir identificar quantas edições um autor publicou 

em um determinado período de tempo. 

B) Permitir identificar o autor que produziu mais livros 

em uma determinada área do conhecimento. 

C) Permitir observar qual o autor mais produtivo em uma 

área do conhecimento em um determinado período 

de tempo. 

D) Permitir observar o impacto que um determinado 

trabalho teve na literatura científica, verificando o 

número de vezes que foi citado por outros autores. 

 

33) No planejamento de bibliotecas, produzir 

conhecimentos relativos à unidade de informação, à 

organização em que esta se situa e a seu ambiente, 

tanto na fase de elaboração do plano, programa ou 

projeto, quanto na fase de implementação das ações 

corresponde à: 

 

A) Avaliação 

B) Seleção 

C) Plano 

D) Aquisição 

 

34)   Este símbolo tem a função de unir o primeiro e o 

último de uma série de números consecutivos para 

formar a categoria ou conceito abrangente. De 

acordo com a CDU, marque a alternativa 

correspondente ao símbolo descrito acima: 

 

A) * (asterisco) 

B) / (barra oblíqua) 

C) : (dois pontos) 

D) ― ‖ (aspas) 

 

35)   Na catalogação de um item, se a responsabilidade 

for compartilhada por mais de três pessoas ou 

entidades e a responsabilidade principal não for 

atribuída a uma, duas ou três delas deve-se entrar 

pelo: 

 

A) título, e secundária sob o cabeçalho estabelecido 

para a primeira pessoa ou entidade. 

B) primeiro autor da ordem alfabética, e secundária para 

os demais 

C) primeiro autor que aparece no leiaute, e secundária 

para os demais 

D) três primeiros autores seguidos de reticências, e pela 

expressão et al. 

 

36) As linguagens documentárias são consideradas 
metarrepresentações ao lado de outras formas de 
representação da informação. De acordo com o 
enunciado acima, aponte a alternativa que NÃO 
corresponde a uma função da linguagem 
documentária. 

 
A) Atribuir números de chamado aos assuntos de 

acordo com a CDD e CDU. 
B) Organizar o campo conceitual da representação 

documentária. 
C) Servir de instrumento para a distribuição útil dos 

livros ou documentos. 
D) Controlar as dispersões léxicas, sintáticas e 

simbólicas no processo de análise documentária. 
 

37) A técnica de Braimstorming destina-se a apoiar os 
profissionais da informação na geração de subsídios 
no âmbito de um centro de documentação. Sobre o 
Braimstorming é correto afirmar que: 

 
A) É uma técnica usada em várias empresas 

para resolver problemas específicos, 
para desenvolver novas ideias ou projetos, 
para juntar informação e para estimular o 
pensamento criativo. 

B) É um arranjo formal que reúne várias organizações 
engajadas para a consecução de objetivos comuns. 

C) Desenvolve estudos relativos ao não público das 
unidades de informação, investigando as razões de 
não utilizar serviços dos quais, teoricamente, seria 
considerado público-alvo. 

D) Avalia as necessidades de informação dos usuários, 
bem como o índice de satisfação desses usuários 
com os serviços e produtos que lhes são oferecidos. 
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38) De acordo com a NBR 6021 - Informação e 

documentação. Publicação periódica científica 

impressa – a errata é: 

 

A) Indicação dos nomes pessoais ou institucionais e da 

natureza da participação intelectual, artística, técnica 

ou administrativa na elaboração da publicação. 

B) Folha ou caderno, em geral de papel ou formato 

diferente, contendo ou não ilustrações, intercalado no 

miolo sem ser incluído na numeração. 

C) Lista das páginas e linhas em que ocorrem erros, 

seguidas das devidas correções. 

D) Recurso técnico que registra as informações 

bibliográficas que identificam a publicação na sua 

situação atual e anterior. 

 

39)  Sobre a NBR 6028 - Informação e documentação 

Resumo – Apresentação, palavras-chave são: 

 

A) Apresentações concisas dos pontos relevantes de 

um documento. 

B) Representações do conteúdo do documento, 

escolhida, preferentemente, em vocabulário 

controlado. 

C) Elementos que complementam o trabalho. 

D) Menção de uma informação extraída de outra fonte. 

 

40)  Acerca dos Serviços de Referência, analise as 

afirmativas abaixo e marque a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) A qualidade da informação recebida reflete em um 

bom resultado na tomada de decisão. 

B) Na tarefa de alimentação do banco de dados do 

sistema de informação, os metadados aperfeiçoam a 

comunicação entre o dado e o sistema. 

C) A criação, organização e a disseminação de 

informações estratégicas são apoiadas pela gestão 

do conhecimento nas organizações. 

D) Analisando-se o processo individualmente contribui 

para uma melhor compreensão do sistema de 

recuperação da informação. 

 

41) Sobre a automação de bibliotecas, leia as 

alternativas abaixo e marque a opção CORRETA. 

 

A) A acessibilidade não é uma prioridade no processo 

de automação de bibliotecas. 

B) O ganho de tempo não é um resultado obtido na 

automação de bibliotecas. 

C) A automação de bibliotecas tem como função 

primordial o aumento dos custos na instituição. 

D) A automação otimiza o tempo do bibliotecário, bem 

como contribui para o aperfeiçoamento das tomadas 

de decisão. 

 

42)  Analise as alternativas abaixo sobre a NBR 10520 – 

Informação e documentação: Citações – 

Apresentação, e marque a que corresponde ao termo 

ibidem ou ibid. 

 

A) Quando a obra foi citada imediatamente antes. 

B) Quando a obra citada foi indicada anteriormente. 

C) Quando a obra citada já foi indicada anteriormente 

duas vezes, sequencialmente. 

D) Quando a citação está dispersa por vários pontos da 

obra. 

 

43) O Format MARC (Machine Readable Catalogin) 

possui vários campos denominados metadados 

utilizados para descrever o livro, facilitando a 

comunicação entre o dado e o sistema. Com base 

nesse enunciado, marque a opção que representa o 

campo 260. 

 

A) Entrada secundária assunto – nome pessoal. 

B) Entrada principal pelo nome pessoal. 

C) Publicação, distribuição. 

D) Classificação Decimal Universal. 

 

44)  Na indexação de documentos a extração de 

palavras e/ou expressões dos documentos é tarefa 

que os computadores executam de modo bastante 

satisfatório. Analise as opções abaixo e marque a 

alternativa que representa a Indexação Ponderada. 

 

A) Atribui pesos aos termos, a fim de identificá-los como 

mais importantes em relação aos outros termos. 

B) Chamada de acasalamento bibliográfico, que é 

quando o indexador indexa uma citação comum de 

dois documentos ou mais. 

C) Atribui ao documento uma quantidade de termos 

muito limitada, atribuindo apenas 5 termos a cada 

documento. 

D) Envolve a atribuição de termos a partir de uma fonte 

que não é o próprio documento. 

 

45)  O Protocolo Z39.50 propicia a realização de 

pesquisa em vários sistemas de informação 

distribuídos por meio de única interface de busca. 

Leia as afirmativas abaixo e marque a que mostra as 

características desse protocolo. 

 

A) Permite transferir o correio de um servidor a outro em 

conexão ponto a ponto. 

B) Baseado em arquitetura cliente/servidor e operando 

sobre a rede Internet, o protocolo permite um número 

crescente de aplicações. 

C) Operado por menus e projetado para o 

gerenciamento informatizado de bases de dados 

não–numéricos. 

D) É um protocolo alternativo que permite gerir vários 

acessos simultâneos 
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46)  Na indexação existe um critério que avalia a 

descrição do mesmo documento sobre o mesmo 

assunto e da mesma forma. Esse critério é a: 

 

A) Análise conceitual 

B) Tradução 

C) Extração de termos 

D) Uniformidade 

 

47)  De acordo com a Classificação Decimal Universal 

(CDU), marque a alternativa que caracteriza o 

símbolo * (Asterisco). 

 

A) Introduz uma notação que não corresponde a um 

número autorizado da CDU. 

B) Indica o formato ou a apresentação de um 

documento. 

C) Indica o material ou elemento que constitui o objeto 

ou produto. 

D) Indica a data, o momento ou período de tempo de um 

assunto. 

 

48)  Sobre a NBR 6027 - Informação e documentação 

Sumário – Apresentação, é correto afirmar que: 

 

A) Não deve ser colocado na mesma posição em todos 

os fascículos, em todos os volumes;  

B) Pode estar no anverso da folha de rosto, concluído 

no verso, se necessário.  

C) Deve estar posicionada à margem esquerda da 

página. 

D) Pode vir como anexo de um trabalho no final do 

texto. 

 

49)  A CDDir (Classificação de Decimal de Direito) foi 

adotada com o intuito de facilitar de abranger obras 

jurídicas relacionadas com o direito brasileiro. 

Marque a alternativa referente ao assunto 

Jurisprudência Civil. 

 

A) 340.64 

B) 340.68 

C) 340.61 

D) 340.691 

 

50)  Na classificação de periódicos, devem ser 

obedecidos alguns critérios que facilitam a busca 

pelos usuários. Assinale a alternativa que NÃO 

caracteriza esses critérios. 
 

A) É feito mediante dados adquiridos na biblioteca. 

B) Não são levadas em conta as citações. 

C) É analisado o fator de impacto. 

D) Pode-se atribuir dados coletados em outras 

instituições. 

51) É o ato de registrar todos os documentos que devem 

ser incorporados ao acervo da instituição para 

completar o controle de patrimônio bibliográfico: 

 

A) Abarcamento. 

B) Tombamento. 

C) Residualismo. 

D) Intervencionismo. 

 

52) Não é um objetivo válido para uma política de 

desenvolvimento de coleções: 

 

A) Estabelecer normas para seleção e aquisição de 

material bibliográfico. 

B) Disciplinar o processo de seleção, tanto em 

quantidade como em qualidade, de acordo com as 

características de cada curso oferecido pela 

instituição. 

C) Atualizar permanentemente o acervo, permitindo seu 

crescimento e equilíbrio nas áreas de atuação da 

instituição a qual pertence. 

D) Direcionar o uso decenal dos recursos financeiros. 

 

 

53) É INCORRETO afirmar sobre CDU: 

 

A) É um sistema de classificação; 

B) Foi desenvolvido por bibliógrafos belgas. 

C) É instrumento para a organização, recuperação, 

disseminação, acesso e uso de informação em 

qualquer tipo de coleção, seja de biblioteca, arquivo 

ou museu. 

D) É radicalmente divorciada da classificação decimal 

de Dewey. 

 

54) O sistema CDU contém um 

elemento _____ ou analítico-sintético _____ e é 

usado especialmente em bibliotecas especializadas. 

A CDU tem sido modificada e expandida ao longo 

dos anos para abranger a produção cada vez maior 

em todas as áreas do conhecimento humano e 

continua sofrendo um processo de revisão _____ 

para dar conta de todos os novos desenvolvimentos.  

 

Preencha adequadamente as lacunas acima com as 

respectivas palavras, após, assinale a alternativa que 

apresenta a ordem correta: 

 

A) Facetado – Significativo – Contínua; 

B) Multifacetado – Inócuo – Descontínua; 

C) Fecenino – Semiótico – Contínua;  

D) Derivado – Insípido – Descontínua. 
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55) Para facilitar a leitura, um identificador CDU é 

geralmente pontuado a cada: 

 

A) Dois dígitos; 

B) Três dígitos; 

C) Seis dígitos; 

D) Sete dígitos. 

 

56) Assinale a alternativa INCORRETA. As etiquetas 

usadas com mais frequência no formato MARC são 

as abaixo relacionadas: 

 

A) 245 marca a informação de título; 

B) 250 marca a edição; 

C) 260 marca a informação de publicação; 

D) 440 marca a descrição onírica. 

 

57) Aponte dentre as alternativas abaixo, aquela que 

possui apenas obras de referência. 

 

A) Monografia, Dicionário, Enciclopédia, Atlas 

B) Catálogo, Monografia, Livro, CD 

C) Revista, Teses de Doutorado, Folheto, Jornal 

D) Atlas, Enciclopédia, Dicionário, Catálogo 

 

58) São dados que fornecem informações para o 

processamento do registro. Esses dados contêm 

números ou códigos que são identificados pela sua 

posição relativa. Possui o tamanho de 24 caracteres 

(numerados de 00 a 23) e é o primeiro campo de 

registro MARC: 

 

A) Líder; 

B) Vetor; 

C) Vortex; 

D) Âmago.  

 

59) É uma tabela, o formato MARC, com um número 

variável de campos de tamanho fixo (entradas). Cada 

entrada contém três elementos de dados: parágrafo, 

tamanho de campo, posição do caractere inicial do 

campo. Trata-se de: 

 

A) Mancebo; 

B) Diretório; 

C) Compadre; 

D) Manancial. 

 

60) Cada um dos campos a que se refere a questão 

anterior possui: 

 

A) Quantidade inconstante de caracteres; 

B) 32 caracteres cada um; 

C) 12 caracteres cada um; 

D) 22 caracteres cada um.   

 

 

 


