Prezado (a) candidato (a):
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº. de Inscrição

Nome

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

RIQUEZA DA LÍNGUA
(...) Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de
sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos,
economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem certo,
com lógica e riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que
profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da
palavra. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem
dúvidas a todos. O acordo diz como se devem usar o hífen e o acento agudo
e outros desses minúsculos sinais gráficos que já fizeram estatelar muitas
reputações. A diferença entre um sucesso e um vexame pode ser
determinada por uma simples crase mal utilizada. Portanto, não há como
ignorar quando os sábios se reúnem para determinar o que é certo e errado
no uso do português.
Nas grandes corporações, os testes de admissão concedem à
competência linguística dos candidatos, muitas vezes, o mesmo peso que à
aptidão para trabalhar em grupo ou ao conhecimento de matemática. Diversas
pesquisas estabelecem correlações entre tamanho de vocabulário e
habilidade de comunicação, de um lado, e ascensão profissional e ganhos
salariais, de outro. Salte-se agora do micro para o macro. Uma decisão
aparentemente arcana sobre o uso correto do trema, por exemplo, pode
ganhar contornos bem mais amplos em um momento em que os idiomas
nacionais sofrem todo tipo de pressão desestabilizadora. Como diz o linguista
britânico David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da internet
estão dando origem a um “novo mundo linguístico”. Entre os fenômenos
desse novo mundo estão as subversões da ortografia presentes nos blogs e
nas trocas de e-mails e o aumento no ritmo da extinção de idiomas. Estima-se
que um deles desapareça a cada duas semanas. Cresce a consciência de

que as línguas bem faladas, protegidas por normas cultas, são ferramentas da
cultura e também armas da política, além de ser riquezas econômicas.
(TEIXEIRA, Jerônimo. Revista Veja, nº 36, 12 de Setembro de 2007, p.
89. Texto adaptado.)

QUESTÃO 01
É correto afirmar que, nesse artigo, o autor NÃO:
a) Explicita a opinião dele com relação ao uso adequado da língua
portuguesa.
b) Argumenta sobre a importância do domínio do vocabulário para o sucesso
profissional.
c) Tece comparações com ambientes diversos de uso linguístico.
d) Descreve situações detalhadas sobre as mudanças da nova ortografia.
QUESTÃO 02
São exemplos de recursos usados pelo autor na construção do texto,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Emprego de citações longas.
Uso de elementos persuasivos.
Exposição de opiniões e fatos relevantes.
Argumentos calcados em vozes credenciadas.

TEXTO II
ASCENSÃO PELO VOCABULÁRIO
O bom uso da língua influi na carreira. Um estudo feito em 39 empresas
americanas mostrou que a chance de ascensão profissional está diretamente
ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Quanto maior seu repertório,
mais competência e segurança ela terá para absorver novas ideias e falar em
público.
(O’CONNOR, Johnson. Research Foundation e Paul Nation. Revista Veja, nº 36,
12/09/07, p. 88)

QUESTÃO 03
Pode-se afirmar que o texto II:
a)
b)
c)
d)

apenas fortalece comentários do texto I.
amplia os dados estatísticos do texto II.
apresenta, como recurso persuasivo, dados comprobatórios.
defende a ideia de que somente profissionais graduados têm ascensão.

QUESTÃO 04
A expressão “ Quanto maior seu repertório, mais competência e
segurança...”
O termo em destaque aponta, principalmente, para o fato de que:
a)
b)
c)
d)

o domínio da gramática coloca o profissional em situação de prestígio.
a ampliação lexical potencializa maior segurança e ascensão profissional.
falar em público se torna sinônimo de bagagem cultural e erudição.
segurança no desempenho linguístico se traduz como exercício de
competência profissional.

QUESTÃO 05
Comparando o texto II com o texto I, avalie as afirmativas e assinale V
(verdadeiro ) e F (Falso):
( ) No primeiro texto, o articulista é um linguista e tem como público-alvo
pessoas que se interessam pela língua e os fenômenos que a constituem.
( ) No texto II, predomina um tom de ironia, em relação ao tema apresentado.
( ) Em ambos os textos, percebem-se pontos de vista divergentes.
Marque a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

V – F – V.
V – V – F.
F – F – V.
F – F – F.

QUESTÃO 06

Há “pecados” da língua que comprometem a vida social e as pretensões
profissionais de qualquer cidadão. Assinale o item, cuja revisão linguística
NÃO está adequada à norma culta padrão:
a) “Houveram problemas com os internautas dos blogs “.
“Houve problemas com os internautas dos blogs “.
b) “Se ele dispor de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
“Se ele dispuser de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
c) “Segue anexo duas cópias do texto ‘Riqueza da Língua’”.
“Seguem anexas duas cópias do texto ‘ Riquezas da Língua’”.
d) “Esse assunto é entre eu e ela”.
“Esse assunto é entre ela e eu”.
QUESTÃO 07
Que alternativa apresenta as palavras que preenchem corretamente as
lacunas abaixo?
Esta é ___________ uma reforma ___________ incompleta, pois não unifica
a escrita de fato e mexe _____________ em ____________ pontos que ainda
restam confusos, como o uso do hífen e a escrita dos compostos.
a)
b)
c)
d)

mesmo – meio – mal – bastantes .
mesma – meia – mal – bastante.
mesma – meio – mau – bastante.
mesmo – meia – mau – bastantes.

Leia os textos abaixo para responder às questões 08, 09 e 10.
Conversa Digital
Como a Internet mudou a ortografia
“ Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo
fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte.
Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me
levaram a adotar diferentes métodos: a primeira é que eu não sou
propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi
outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo.
Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo:
diferença radical entre este livro e o Pentateuco”.

“ alg1 tempo hesitei c devia abrir estas memórias pelo principio ou pelo fim,
isto eh, se poria em 1º lugar o meu nascimto ou a minha morte. Suposto o uso
vulgar seja começar pelo nascimto, 2 considerações me levaram a adotar ≠
metodo: a 1ª eh q ñ sou propriamente 1 autor defunto, + 1 defunto autor, p/
qm q kmpa foi outro berço; a 2ª eh q o escrito ficaria assim + galante e +
novo. moises, q tb contou a sua morte, ñ pôs no intróito, + no kbo: ≠ radical
entre este livro e o pentateuco”.
(O primeiro parágrafo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis,
no original e traduzido para o “ internetês “. Revista Veja, 12 de Setembro de 2007, p.
92).

QUESTÃO 08
O texto de Machado de Assis, traduzido para o internetês, demonstra:
a)
b)
c)
d)

formalidade no uso da tradução.
incorporação de sinais gráficos.
transgressão ao tema definido.
inadequação de linguagem.

QUESTÃO 09
Pode-se depreender, por meio da linguagem do “internetês”, que o texto
machadiano sofreu:
a)
b)
c)
d)

interferência, pois a comunicação digital afetou a essência da língua oral.
alteração temática.
alteração no grau de formalidade linguística.
modificação no emprego da concordância verbal.

QUESTÃO 10
No parágrafo original de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de
Assis, há a seguinte afirmação:
“(...) Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no
cabo...”
Nesse trecho, a diferença radical entre o texto machadiano e o de Moisés
caracteriza-se pela apresentação:
a) de argumentos contraditórios e antitéticos.
b) da opção pela estrutura composicional da narrativa.
c) da época em que foram produzidos.
d) das contradições entre autor defunto e defunto autor.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – NÍVEL SUPERIOR

QUESTÃO 11
Analise as afirmações abaixo, no que tange à matéria financeira e
orçamentária:
I – Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as
diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
II – A lei que instituir o Plano Plurianual de ação governamental, compatível
com o Plano Diretor, estabelecerá, de forma setorizada, as diretrizes,
objetivos e metas de administração municipal para as despesas de capital e
outras delas decorrentes e para as relativas a programas de duração
continuada.
III – A lei de diretrizes orçamentárias, compatível com o Plano Plurianual,
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente,
orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as
alterações na legislação tributária.
IV – A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos
Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público
municipal; o orçamento de investimento das empresas em que o Município
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
V - Integrarão a lei orçamentária demonstrativos específicos com
detalhamento das ações governamentais, em nível mínimo de órgão ou
entidade responsável pela realização da despesa e função; objetivos e metas;
natureza da despesa;fontes de recursos; órgão ou entidade beneficiários;
identificação dos investimentos, por região do município; identificação de
forma regionalizada, dos efeitos, sobre as receitas e as despesas,
decorrentes de isenções, remissões, subsídios e benefícios de natureza
financeira, tributária e creditícia.
VI – A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da
receita e à fixação da despesa, não se incluindo, na proibição, autorização
para abertura de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da
lei.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) Todas as afirmações estão corretas.
b) As afirmações estão corretas, mas a VI não contém todas as exceções à
proibição de que trata.
c) A afirmação I está incorreta, pois as leis que menciona são de iniciativa
do Poder Legislativo.
d) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
QUESTÃO 12
Analise as afirmações abaixo, no que tange à saúde:
I – Saúde é direito de todos e dever do Poder Público, assegurado mediante
políticas econômicas, sociais, ambientais e outras que visem à prevenção e a
eliminação do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação,
sem qualquer discriminação. O direito à saúde implica a garantia de
condições dignas de trabalho, renda, moradia, alimentação, educação, lazer e
saneamento, bem como a participação da sociedade civil na elaboração de
políticas, na definição de estratégias de implementação e no controle das
atividades com impacto sobre a saúde.
II – O direito de acesso da população às informações de interesse para a
saúde obriga o Poder Público a mantê-la informada sobre os riscos e danos à
saúde e sobre as medidas de prevenção e controle adotadas.
III – O acesso aos serviços de saúde é garantido exclusivamente à população
de baixa renda, observados os critérios de dignidade, gratuidade e boa
qualidade no atendimento e no tratamento de saúde, bem como triagem,
encaminhamento e transporte de doentes, quando não seja possível dar-lhes
mais assistência e tratamento com recursos locais.
IV - As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabem ao
Poder Público sua regulamentação, fiscalização e controle, na forma da lei,
devendo sua execução ser feita diretamente através de serviços oficiais e,
supletivamente, através de terceiros.
V - As ações e serviços públicos de saúde integram o Sistema Municipal de
Saúde, que se organiza, no Município, de acordo, entre outras, com a diretriz
de comando político-administrativo único das ações pelo órgão central do
sistema municipal, articulado com as esferas estadual e federal, formando
uma rede regionalizada e hierarquizada e a diretriz de participação, em nível
de audiência, da sociedade civil, através de entidades representativas da
comunidade e de profissionais de saúde na formulação, gestão e controle da

política municipal e das ações de saúde, através da constituição do Conselho
Municipal de Saúde com a participação do Poder Público.
Verifica-se que:
a)
b)
c)
d)

todas as afirmações estão corretas.
somente as afirmações I, IV e V estão corretas.
todas as afirmações estão incorretas.
somente as afirmações I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa INCORRETA, no que tange ao plano diretor:
a) A Lei que instituir o Plano Diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada
dez anos. No processo de elaboração do mesmo e na fiscalização de sua
implementação, os poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão
a promoção de audiências públicas e debates com a participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade, e a publicidade quanto aos documentos e informações
produzidos, bem como o acesso de qualquer interessado aos documentos
e informações produzidas.
b) Os orçamentos anuais, as diretrizes orçamentárias e o Plano Plurianual
serão compatibilizados com as prioridades e metas estabelecidas no
Plano Diretor. Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas
em que incidirá o direito de preempção e fixará prazo de vigência, não
superior a cinco anos, renovável a partir de um ano após o decurso do
prazo inicial de vigência.
c) O Plano Diretor, aprovado pela maioria dos membros da Câmara, ou seja,
maioria absoluta, conterá, entre outros elementos, a exposição
circunstanciada das condições econômicas, financeiras, sociais, culturais
e administrativas do Município; os objetivos estratégicos, fixados com
vistas à solução dos principais entraves ao desenvolvimento social, bem
como as diretrizes econômicas, financeiras, administrativas, sociais, de
uso e ocupação do solo e de preservação do patrimônio ambiental,
cultural e natural, visando atingir os objetivos estratégicos e as
respectivas metas.
d) A outorga onerosa do direito de construir corresponde à fixação, no plano
diretor, de áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido nos
limites do coeficiente de aproveitamento básico adotado, entendido tal
coeficiente como a relação matemática entre a área edificável e a área do
terreno.

QUESTÃO 14
Assinale a alternativa CORRETA, no que tange ao processo legislativo:
a) Não será admitido, sob qualquer pretexto, aumento da despesa prevista
nos projetos de iniciativa privativa do Prefeito.
b) A urgência pode ser solicitada por prefeito ou bancada para a apreciação
de projeto de sua iniciativa.
c) Se a Câmara não se manifestar em até quarenta e cinco dias sobre
projeto de iniciativa do Prefeito, será ele incluído na ordem do dia,
sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se
ultime a votação.
d) A proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Câmara, será
enviada ao Prefeito que, no prazo de quinze dias, contados da data de
seu recebimento, aporá sanção ou veto.
QUESTÃO 15
Assinale a alternativa INCORRETA, no que concerne aos servidores públicos:
a) Os atos de improbidade administrativa importam suspensão dos direitos
políticos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens e
ressarcimento ao erário, na forma e na gradação estabelecidas em lei,
excluída a hipótese de ação penal.
b) Em entidades da administração indireta, pelo menos um cargo ou função
de direção superior será provido por servidor ou empregado de carreira
da respectiva instituição.
c) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições
de direção, chefia e assessoramento.
d) É vedado ao servidor municipal desempenhar atividades que não sejam
próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em
comissão ou desempenhar função de confiança.
QUESTÃO 16
Compete privativamente à Câmara Municipal, EXCETO:
a) Eleger a sua Mesa e destituí-la na forma regimental e constituir as
Comissões; elaborar o Regimento Interno; dispor sobre sua organização,
seu direcionamento e sua polícia; dispor sobre criação, transformação ou
extinção de cargo, emprego e função de seus serviços e fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias; aprovar crédito suplementar ao orçamento de
sua Secretaria, nos termos da Lei Orgânica.

b) Fixar o subsídio do Vereador, do Prefeito, do Vice-Prefeito, do Secretário
Municipal, Secretário Municipal Adjunto, ou aos equivalentes, bem como
dos dirigentes das entidades da administração indireta, observados os
critérios estabelecidos na Lei Orgânica e os limites previstos em Leis
Complementares ou na Constituição Federal.
c) Dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito; conhecer da renúncia do Prefeito e
Vice-Prefeito; conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos
Vereadores para interromper o exercício de suas funções; autorizar o
Prefeito a se ausentar do Município e, o Vice-Prefeito, do Estado, por
mais de dez dias.
d) Processar e julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito, o Vereador e o Secretário
Municipal e afins, nas infrações político-administrativas; decretar a perda
do mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos indicados na
Constituição Federal, na Lei Orgânica e na legislação federal aplicável.
QUESTÃO 17
Com base na Lei Municipal de Caeté nº2581/2009, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Esta lei tem entre seus objetivos estruturar a carreira do quadro dos
profissionais da Educação Básica; assegurar remuneração condigna dos
profissionais da Educação Básica; garantir a promoção na carreira dos
profissionais da Educação Básica de acordo com o crescente
aperfeiçoamento profissional; promover a gestão democrática da
educação municipal; garantir a melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem.
b) O provimento para o emprego público em cada uma das classes da
Educação Básica Municipal será realizado através de concurso público,
de provas ou de provas e títulos. Os concursos públicos realizados após a
vigência desta lei, para provimento do emprego de Professor deverão
exigir como habilitação mínima o nível superior.
c) A jornada de trabalho do ocupante de emprego da Carreira da Educação
Básica Municipal poderá ser em regime básico ou suplementar,
correspondendo, respectivamente, a vinte horas semanais e a quarenta
horas semanais.
d) A licença para qualificação profissional consiste no afastamento do
ocupante de emprego da Carreira de suas funções, computado o tempo
de afastamento para todos os fins de direito, e será concedida para
frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização, em
instituições credenciadas.

QUESTÃO 18
Com base na Lei Municipal de Caeté nº2581/2009, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) A
convocação
em
regime
suplementar
será
remunerada,
proporcionalmente, ao número de horas adicionadas à jornada básica de
trabalho do ocupante de emprego da Carreira dos profissionais da
Educação Básica e não caracterizará hora extraordinária.
b) Quando, na escola, não houver profissional interessado, poderá ser
oferecido o regime suplementar de trabalho ao profissional da Educação
Básica de outra escola.
c) O nível referente à habilitação do ocupante de emprego de Professor V é
o da formação em nível de pós-graduação, em cursos na área de
educação, com duração mínima de trezentos e sessenta horas.
d) Além do vencimento, o ocupante de emprego da Carreira fará jus às
gratificações de função pelo exercício em escola de difícil acesso e pelo
exercício de docência exclusiva com alunos portadores de necessidades
especiais. Tais vantagens pecuniárias são cumulativas, mas seu
pagamento ocorrerá enquanto durar o exercício nessas condições
especiais.
QUESTÃO 19
Com base na Lei Municipal de Caeté nº 2.573/2009, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Esta lei dispõe sobre o plano geral de empregos, carreiras e salários dos
empregados públicos da administração pública direta e indireta do
Município de Caeté.
b) O Anexo I contém os grupos de atividade administrativa ou de
especialização profissional pelas quais se distribuem as classes de
empregos; denominação do emprego; código da classe; o número de
empregos existentes; o símbolo do salário; a carga horária; a habilitação e
o salário inicial.
c) Somente será permitido serviço extraordinário, mediante autorização do
Prefeito, através de ato próprio, para atender a situações excepcionais,
respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas diárias, podendo este
regime ser prorrogado por igual período, diante de situações inadiáveis
cuja inexecução possa acarretar prejuízos irreparáveis.
d) O Município poderá conceder, discricionariamente, ao Empregado Público
nomeado em razão de aprovação em concurso público que exercer as
suas funções em unidade administrativa de difícil acesso, uma
gratificação de função no percentual de 10% (dez por cento) de seu
vencimento básico.

QUESTÃO 20
Com base na Constituição da República, assinale a alternativa CORRETA:
a) Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os
valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
b) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do
sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade
e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; os requisitos
para investidura, promoção e progressão e as peculiaridades dos cargos.
c) Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da
economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação,
para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e
produtividade,
treinamento
e
desenvolvimento,
modernização,
reaparelhamento e racionalização do serviço público, exclusivamente em
prol da administração pública.
d) Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, salvo
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria.

BIBLIOTECÔNOMO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
O documento Diretrizes da IFLA/UNESCO para a Biblioteca Escolar cita
exemplos de programas a serem realizados para que as bibliotecas
contribuam para o desenvolvimento da educação em âmbito nacional. Em tais
programas NÃO se incluem ações voltadas para o (a):
a) desenvolvimento de competência informacional para todos, no contexto
escolar.
b) disponibilidade de livros didáticos para os alunos do ensino básico.
c) disseminação da informação e do conhecimento a todos os grupos
estudantis.
d) oferecimento de treinamento profissional ao bibliotecário escolar.
QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que apresenta apenas aspectos relacionados às
missões da biblioteca pública citadas no Manifesto da IFLA/UNESCO Sobre
Bibliotecas Públicas:
a)
b)
c)
d)

alfabetização, informação, educação, comunicação.
comunicação, educação, alfabetização, cultura.
educação, informação, alfabetização, cultura.
informação, cultura, atualização, alfabetização.

QUESTÃO 23
O projeto de criação de uma biblioteca pública, ao descrever as
características da população local e suas condições socioeconômicas e
culturais, está realizando uma
a)
b)
c)
d)

ação estratégica.
análise do contexto.
apresentação da organização.
identificação do projeto.

QUESTÃO 24
Uma biblioteca que durante um processo de avaliação analisa o número de
empréstimos por item do acervo e por membro da comunidade escolar está
utilizando:
a)
b)
c)
d)

indicadores de custos.
indicadores de qualidade.
indicadores de recursos.
indicadores de uso.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa que apresenta uma lei brasileira de incentivo à cultura
que possibilita que uma biblioteca obtenha recursos financeiros para
formação, desenvolvimento e preservação de coleções:
a)
b)
c)
d)

Lei
Lei
Lei
Lei

de Criação da Biblioteca.
de Direitos Autorais.
do Livro.
Rouanet.

QUESTÃO 26
Entre as seguintes estratégias que visam ao aumento da vida útil dos
documentos, assinale aquela que se refere à restauração:
a) ações de intervenção direta sobre um documento para estabilizar ou
reverter danos físicos ou químicos adquiridos ao longo do tempo de uso,
intervindo de modo a não comprometer a integridade e o caráter histórico
do bem cultural.
b) conjunto de ações e estratégias de ordem administrativa, política e
operacional que contribui direta ou indiretamente para a preservação da
integridade de informações e significados de um bem cultural.
c) definição de normas e procedimentos que deverão orientar o programa de
manutenção do acervo, incluindo a orientação de funcionários e usuários
quanto aos métodos adequados de manipulação dos documentos.
d) medidas estabilizadoras que visam a observar e controlar as causas de
degradação dos bem culturais, levando a medidas de prevenção,
minimização ou supressão da deterioração do acervo, por meio de
controle ambiental.

QUESTÃO 27
Na descrição bibliográfica, a Designação geral do material [DGM] é elemento
a)
b)
c)
d)

obrigatório.
opcional.
principal.
repetitivo.

QUESTÃO 28
Assinale, entre as alternativas
CORRETAMENTE o Formato MARC.

abaixo,

aquela

que

conceitua

a) Código utilizado para a criação, manipulação e gerenciamento de bases
de dados bibliográficos.
b) Formato internacional de comunicação que possibilita a execução de
pesquisas com o emprego de declarações boleanas.
c) Formato que organiza os dados de modo que os registros bibliográficos e
seus dados possam ser identificados pelo computador.
d) Software intermediário que define como os computadores devem ser
interligados e como trocar informações de forma segura.
QUESTÃO 29
Os catálogos online de acesso público, OPACs, possibilitam aos usuários
verificar se a biblioteca possui determinado material de seu interesse, sua
localização e disponibilidade. As informações sobre a disponibilidade do
material são obtidas através da ligação desse módulo com o de:
a)
b)
c)
d)

aquisição.
circulação.
comutação.
digitalização.

QUESTÃO 30
Mey e Silveira, em sua obra Catalogação no plural, destacam uma série de
atividades a serem percorridas por um registro do conhecimento em uma
biblioteca, até chegar às mãos do usuário. Afirmam ainda que algumas
bibliotecas elaboram uma pré-catalogação, a partir do momento em que o
registro do conhecimento é selecionado. É CORRETO afirmar que, para as
autoras:
a) a pré-catalogação deve ser elaborada no momento da encomenda do
documento, agilizando o processo.
b) a pré-catalogação deve ser elaborada no setor de aquisição, procurando
evitar dispêndio inútil de esforço.
c) a representação deve seguir a pré-catalogação, evitando, assim,
problemas administrativos.
d) a representação deve ser elaborada uma única vez, no sentido de evitar
duplicidade de trabalho.
QUESTÃO 31
Os usuários podem acessar a representação de um registro bibliográfico no
catálogo por meio dos pontos de acesso. Em relação aos pontos de acesso
pode-se afirmar, EXCETO:
a) Apresentam informações descritivas sobre os registros bibliográficos,
enfocando, principalmente, dados que relacionam obras e expressões.
b) Permitem ao usuário criar filtros a suas próprias pesquisas, limitando,
assim, os resultados da busca.
c) Possibilitam a extração de características comuns de interesse do
usuário, de forma a reunir todos os recursos que as possuam.
d) São os elementos capazes de fornecer recuperação confiável dos
registros bibliográficos e de autoridade e de seus respectivos recursos
bibliográficos.
QUESTÃO 32
Assinale, entre as alternativas
CORRETAMENTE os tesauros.

abaixo,

aquela

que

conceitua

a) Lista de palavras e ou expressões que representam assuntos, de forma
independente, não estruturados entre si.
b) Lista de regras a serem seguidas na descrição de documentos, com o
objetivo de possibilitar sua identificação inequívoca.
c) Relação de termos de uma área de conhecimento, previamente
estruturados, relacionados entre si, visando à pós-coordenação em
ambientes automatizados.
d) Relação estruturada de assuntos, na qual estes são representados por
códigos numéricos ou alfanuméricos, ou ainda por símbolos.

QUESTÃO 33
Mey e Silveira, na obra Catalogação no plural, afirmam que Cutter, em sua
clássica obra, Rules for a dictionary catalog, recomendava o uso do cabeçalho
de assunto relativo à obra e não relativo à classe de assunto em que se inclui
o assunto. Esse procedimento resulta em maior
a)
b)
c)
d)

eficácia.
especificidade.
exaustividade.
exclusividade.

QUESTÃO 34
Entre as funções das linguagens documentárias está a de servir de
instrumento para a distribuição útil dos livros ou documentos nas estantes.
Esta função é cumprida
a)
b)
c)
d)

pelas classificações bibliográficas.
pelas listas de cabeçalhos de assunto.
pelos códigos de catalogação.
pelos formatos de intercâmbio.

QUESTÃO 35
Analise as seguintes afirmativas relativas às linguagens documentárias, e
assinale com V as verdadeiras, e com F as falsas.
(

)

(

)

(

)

Possuem estreita relação com a língua natural, uma vez que ambas
possuem um vocabulário e uma estrutura ou sintaxe.
Representam o conteúdo informativo dos documentos, operando por
análise e síntese.
São instrumentos normalizadores da representação de documentos
por assunto, a partir de regras sintáticas e semânticas.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
a)
b)
c)
d)

(F) (F) (V)
(F) (V) (F)
(V) (F) (F)
(V) (V) (V)

QUESTÃO 36
O sumário é uma listagem das principais divisões, seções e outras partes de
um documento, refletindo a organização e a grafia da matéria no texto. Em
relação ao sumário, pode-se afirmar, EXCETO:
a) Em documentos publicados em mais de um idioma, é aconselhável a
elaboração de um sumário para cada idioma, inserindo-os em páginas
separadas.
b) Em obras compostas de mais de um volume, cada um dos volumes deve
conter um sumário da obra completa, além de seu sumário específico.
c) Em publicações avulsas (livros, folhetos, teses etc.) o sumário deve ser
inserido no final da publicação, seguindo a paginação corrente da obra.
d) Em publicações periódicas o sumário deve ser incluído no anverso da
folha de rosto e concluído no seu verso, se necessário.
QUESTÃO 37
No contexto da biblioteca escolar, são desenvolvidas atividades de educação
de usuários, visando à capacitação dos estudantes no uso de fontes de
informação. Um bibliotecário que tenha o objetivo de facilitar o acesso e a
localização das informações contidas em enciclopédias deve ensinar os
estudantes a utilizar
a)
b)
c)
d)

as ilustrações.
as legendas.
os gráficos.
os índices.

QUESTÃO 38
Segundo a NBR 6023 (ABNT, 2002) entrada é a expressão ou palavra que
encabeça uma referência, determinando sua localização em índices,
catálogos e bibliografias. Analise as seguintes afirmativas relativas à entrada
e assinale com V as verdadeiras, e com F as falsas.
(

)

(

)

(

)

(

)

Quando a obra for de autoria de 2 autores, a entrada deve ser feita em
ordem alfabética pelo sobrenome do autor, e os nome dos autores
devem ser separados por uma barra oblíqua.
Quando a obra for de autoria de 3 autores, a entrada deve ser feita
pelo primeiro autor citado, seguida da expressão e outros.
Quando a obra for elaborada por vários autores, com um organizador
destacado, a entrada deve ser feita pelo nome do organizador,
seguido da abreviatura (Org.)
Quando a obra tiver um autor, a entrada é iniciada pelo último
sobrenome deste autor, seguido dos prenomes, da mesma forma
como consta do documento, abreviados ou não.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
a)
b)
c)
d)

(F) (F) (V) (V)
(F) (V) (F) (V)
(V) (F) (V) (F)
(V) (V) (F) (V)

QUESTÃO 39
Leia os trechos abaixo, referentes aos módulos de um sistema automatizado
de gerenciamento de bibliotecas.

Após o recebimento dos itens adquiridos, estes devem ser
conferidos e seu pagamento efetuado.
No caso de renovação, é preciso constatar se existe reserva
para a publicação em questão. Se existe, a renovação não
deve ser completada.
Esses trechos referem-se, respectivamente, aos módulos
a)
b)
c)
d)

aquisição e empréstimo.
circulação e catalogação.
relatório e estatística.
seleção e aquisição.

QUESTÃO 40
Assinale a afirmativa que
desenvolvimento de coleções:

apresenta

uma

função

da

política

de

a) Coletar dados para caracterizar as necessidades informacionais da
comunidade de usuários.
b) Identificar pontos fortes e fracos da coleção em relação aos padrões
nacionais e internacionais.
c) Levantar dados sobre outros serviços de informação que contenham
informações similares aos da unidade de informação focada.
d) Nortear o planejamento global da coleção e seu crescimento em
consonância com os objetivos da instituição.

