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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
QUESTÃO 01 
 
Leia com bastante atenção os excertos abaixo, e em seguida faça o que se pede: 

I. [...] qualquer sistema de signos simbólicos empregados na intercomunicação social 

para expressar e comunicar ideias e sentimentos, isto é, conteúdo da consciência; 

II. [...] envolve as noções preliminares do que seja sistema, signo, símbolo e 

intercomunicação social; 

III. [...] entendida como atividade humana de falar, apresenta cinco dimensões 

universais: criatividade (ou enérgeia), materialidade, semanticidade, alteridade e 

historicidade; 

Os excertos acima foram extraídos do livro Moderna Gramática Portuguesa de Evanildo 

Bechara e correspondem respectivamente ao conceito de: 

a) Língua; 

b) Linguagem; 

c) Morfema; 

d) Sintagma; 

e) Semântica; 

 
QUESTÃO 02 
 
Leia o conjunto de frases abaixo: 

 

I. O poeta dos escravos é baiano e morreu em 1871. Castro Alves, deixou em Navio 

Negreiro um arcabouço incalculável sobre a resistência escrava; 

II. O Egito é o berço dos faraós, assim como Jerusalém é o berço do Cristianismo; 

III. No primeiro período de medicina é imprescindível que os estudantes leiam sobre 

Hipócrates, o pai da medicina; 

Os termos destacados, referem-se ao recurso linguístico que expressa um atributo 

inconfundível de uma pessoa, de uma divindade, de um povo, de um país, ou de uma 

cidade. Tal recurso é conhecido por: 

a) Antonomásia; 

b) Antítese; 

c) Hipérbole; 

d) Metáfora; 

e) Assonância; 

 
QUESTÃO 03 
 
Leia com atenção os textos abaixo: 

 

TEXTO 1  
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se o mundo não vai bem 

a seus olhos, use lentes 

...ou transforme o mundo. 

 

ótica olho vivo 

agradece a preferência 

In: CHACAL. Drops de abril. São Paulo: Brasiliense, 1983. p.53. (Cantadas literárias, 16) 

 

TEXTO 2 

 

A professora chega para o Joãozinho e diz: 
 - Joãozinho qual é o tempo da frase: Eu procuro um homem fiel? 
 E então Joãozinho responde 
- É tempo perdido! 

Disponível em> http://www.piadas.com.br/> acesso em 15/08/2018 

 

TEXTO 3  
 

Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma 
árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou.  

Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o 
ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. 

Algum tempo depois o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo 
se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, 
e com seus dentes afiados roeu as cordas e soltou o leão. 
 

Respectivamente os textos 1, 2 e 3 pertencem aos gêneros textuais: 

 

a) Romance, piada e parlenda; 

b) Charge, chiste e fábula; 

c) Poesia, piada e fábula; 

d) Poesia, fábula e chiste; 

e) Romance, chiste e parlenda; 

 
QUESTÃO 04 
 
Leia a frase a seguir. 

 

I - O ****** daquela corrida acabou caindo do cavalo 184. Todos riram dele, menos o ***** 

que estava sentado ao meu lado. Ao se levantar o ***** estava ***** e eu que havia apostado 

nele *****. Fiquei tão nervoso que tive que sair correndo e ir ao *****tomar uma água gelada. 

 

Em relação ao trecho citado, podemos substituir os asteriscos, sem prejuízo de sentido, 

respectivamente por: 

 

a) Cavaleiro. Cavaleiro. Cavaleiro. Espavorido. Esbaforido. Bebedor. 

b) Cavaleiro. Cavalheiro. Cavaleiro. Esbaforido. Espavorido. Bebedouro. 

c) Cavalheiro. Cavalheiro. Cavaleiro. Espavorido. Esbaforido. Bebedor. 

d) Cavaleiro. Cavalheiro. Cavalheiro. Esbaforido. Esbaforido. Bebedouro. 

http://www.piadas.com.br/
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e) Cavalheiro. Cavaleiro. Cavaleira. Esbaforido. Esbaforido. Esbaforido. 

 
QUESTÃO 05 
 

Sobre o conjunto de vocábulos “desleal, autocontrole, rever, desumano, supermercado, 

propor e ilegal” é possível afirmar que: 

 

a) Todos são substantivos compostos; 

b) Todos são substantivos comuns de dois gêneros; 

c) Todos são formados por prefixos; 

d) Todos são adjetivos; 

e) Todos são preposições;  

 
QUESTÃO 06 
 
Leia com atenção os conjuntos abaixo: 

I. Gosto de andar a pé; 

II. Este passeio será feito a cavalo; 

III. Aquele aluno nunca está atento a aula; 

IV. O motorista conduzia a 180 km/h; 

V. Ligo-te a noite; 

 

Em relação ao uso correto da crase, pode-se dizer que a mesma deveria ser empregada: 

 

a) Apenas em III e V;  

b) Apenas em III; 

c) Apenas em I e III; 

d) Apenas em I, II e V; 

e) Nenhum dos casos exige crase; 

 
QUESTÃO 07 
 
Leia com atenção as afirmações abaixo: 

I. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 veio substituir o Formulário 

Ortográfico de 1943, definindo novas regras ortográficas para a língua portuguesa, 

comumente chamadas de "nova ortografia" ou "ortografia oficial”; 

II. O novo acordo ortográfico visa unificar a escrita nos diversos países falantes do 

português. Em vigor no Brasil desde 2009, o seu uso passou a ser obrigatório a partir 

do dia um de janeiro de 2016; 

III. Nas palavras paroxítonas, foi abolido o acento agudo nos ditongos abertos oi e ei. 

Nas palavras oxítonas esses ditongos continuam acentuados; 

IV. O trema foi abolido de todas as palavras portuguesas e aportuguesadas. Apenas 

deverá ser utilizado em palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros, como 

mülleriano (de Müller) e hübneriano (de Hübner); 
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Está correto o que se afirma em: 

 

a) I e IV; 

b) I, II e IV; 

c) II e IV; 

d) I, II e III; 

e) Todas as alternativas estão corretas; 

 
QUESTÃO 08 
 

Leia com atenção as frases a seguir 

I. Ontem, segunda-feira, eu e Clarice fomos ao cinema; 

II. Carlos, português que vende doces na feira, é um ótimo comerciante; 

III. Cora Coralina, poeta do modernismo goiano, é considerada uma lenda; 

IV. Clarice nasceu nas proximidades de Amorinópolis, situada no Estado de Goiás; 

Há em comum nas frases acima: 

a) A presença de aposto; 

b) A ausência de acentuação gráfica; 

c) A redundância de termos; 

d) A supressão dos elementos dêiticos; 

e) A imposição dos elementos dêiticos; 

 
QUESTÃO 09 
 
A imagem abaixo representa de forma fragmentada os elementos básicos da comunicação. 

No entanto, entre o emissor e o receptor sabe-se que existem outros elementos que 

auxiliam na comunicação.  

 

 

Os elementos ausentes na imagem acima são: 

a) Canal, mensagem e código; 

b) Interlocutor, signo e significante; 

c) Signo, significante e mensagem; 

d) Signo, significado e significante; 

e) Signo, interlocutor e ruído; 
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QUESTÃO 10 
 
Leia com atenção as frases abaixo: 

I. Ela era uma criança muito sábia; 
II. Clarice não sabia nada sobre a prova; 

III. O sabiá tem o canto mais lindo; 

 

Em relação às frases acima transcritas é possível afirmar que: 

 

a) A acentuação gráfica altera não apenas palavras, mas o sentido global da frase; 

b) A ausência de acentuação gráfica na palavra sabia no item II alterou o sentido da 

frase; 

c) No item III a palavra canto deve ser substituída por cânto; 

d) Se a palavra sábia no item I for substituída por sabiá a frase não altera o sentido; 

e) Todas as frases contêm erros gramaticais; 

 
QUESTÃO 11 
 
Talvez seja fácil definir e localizar, no tempo e no espaço, um grupo de pessoas; mas 
quando se trata de refletir sobre o fato de que nessa comunidade surgem – ou podem surgir 
– processos culturais específicos, é comum a rejeição à ideia da “cultura surda”, trazendo 
como argumento a concepção da cultura universal, a cultura monolítica. Não me parece 
possível compreender ou aceitar o conceito de cultura surda senão através de uma leitura 
multicultural, ou seja, a partir de um olhar de cada cultura em sua própria lógica, em sua 
própria historicidade, em seus próprios processos e produções. Nesse contexto, a cultura 
surda não é uma imagem velada de uma hipotética cultura ouvinte. Não é seu revés. Não 
é uma cultura patológica. 
 

SKLIAR, Carlos (org.). A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998. 

 
Depreende-se do texto acima a ideia que: 

a) Existe uma cultura surda que ainda é negada por alguns, mas que precisa ser 

compreendida a partir de sua lógica e historicidade; 

b) O autor do texto não reconhece a existência de uma cultura surda, sobretudo porque 

ela é velada e hipotética; 

c) A chamada “cultura surda” não é uma cultura patológica, pois não é uma cultura; 

d) Só é possível compreender uma cultura particular se a olharmos a partir das culturas 

de massa; 

e) Todas as culturas são patológicas; 

 
Leia com atenção o texto abaixo, pois ele será base para as questões 12 e 13. 

[...] eu acho um fato interessante… né… foi como meu pai e minha mãe vieram 
se conhecer… né…  que… minha mãe  morava no  Piauí com  toda a família… né…meu… 
meu  avô… materno  no caso… era  maquinista… ele sofreu um acidente… 
infelizmente  morreu…minha mãe  tinha  cinco anos… né… e o irmão  mais  velho dela… 
meu  padrinho… tinha dezessete e ele foi obrigado a trabalhar… foi trabalhar no  banco… 
e… ele  foi…o banco… no  caso… estava… com um número de  funcionários cheio e ele 
teve que  ir para outro  local e pediu transferência  prum mais  perto de Parnaíba que era a 
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cidade onde eles  moravam e  por  engano  o… o…escrivão entendeu  Paraíba… né… 
e  meu… minha  família veio parar em  Mossoró que  exatamente o  local  mais  perto onde 
tinha  vaga  pra  funcionário do Banco do Brasil e... ela  foi parar  na  rua do 
meu  pai…  né…e  começaram a  se conhecer…namoraram  onze anos …né… pararam 
algum tempo… brigaram… é lógico… porque todo relacionamento tem  uma briga… né…e 
eu achei esse fato muito interessante  porque foi uma coincidência incrível…né… como 
vieram  se  conhecer… namoraram e hoje… e até  hoje estão  juntos… dezessete  anos de 
casados. 
 

(CUNHA,  M .F. A. (org.) Corpus discurso & gramática: a língua  falada e  escrita na cidade 
de  Natal. Natal: EdUFRN, 1998.) 

 
QUESTÃO 12 
 
Após a leitura do excerto é possível afirmar que se trata de: 

a) Fábula real; 

b) Conto insólito; 

c) Relato pessoal; 

d) Crônica ficcional; 
e) Epopeia contemporânea 

 
QUESTÃO 13 
 
Além de narrar o encontro de amor entre duas pessoas, o excerto de Cunha (1998) 

evidencia: 

a) Marcas da oralidade e a fala espontânea de um acontecimento trivial; 

b) A descrença nos acontecimentos que separam as pessoas umas das outras; 

c) A realidade da vida amorosa no interior do Brasil; 

d) As coincidências da vida e a forma como precisamos encarar a vida amorosa; 

e) As dificuldades encontradas nos relacionamentos a distância; 

 
Leia com atenção o excerto abaixo pois ele será base para as questões 14 e 15. 

 

Será que hoje em dia alguém consegue dizer o que é uma família normal? Depois 
que a Constituição trouxe o conceito de entidade familiar, reconhecendo não só a família 
constituída pelo casamento, mas também a união estável e a chamada família 
monoparental – formada por um dos pais com seus filhos [...]. Casamento, sexo e 
procriação deixaram de ser os elementos identificadores da família. Na união estável não 
há casamento, mas há família. O exercício da sexualidade não está restrito ao 
casamento – nem mesmo para as mulheres[...]. Diante da evolução da engenharia 
genética e dos modernos métodos de reprodução assistida, é dispensável a prática sexual 
para qualquer pessoa realizar o sonho de ter um filho.  

 
Dias, Maria Berenice. Família Normal. Disponível 

em>http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/%28cod2_697%2910__familia_normal.pdf> 
acesso em 10/08/2018. 

 
QUESTÃO 14 
 
Das frases abaixo, apenas uma sintetiza o texto acima, marque-a. 

http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/%28cod2_697%2910__familia_normal.pdf
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a) Não dá mais para falar em família, mas em famílias; 

b) Há uma anormalidade, sobretudo na sexualidade e no conceito de casamento; 

c) A reprodução assistida é uma forma de reforçar tabus sobre a família; 

d) O casamento é um identificador para o conceito de família; 

e) A união estável não é uma forma de constituição familiar; 

 
QUESTÃO 15 
 
Na frase em destaque no texto “[...] O exercício da sexualidade não está restrito ao 

casamento – nem mesmo para as mulheres[...]” há um implícito de que: 

 

a) Há uma digressão histórica promovida pela Constituição Federal; 

b) Na modernidade há uma desconstrução do tabu da virgindade; 

c) Os tabus são reforçados pela sociedade atual, sobretudo pelas famílias 

monoparentais; 

d) O conceito de família é um tema ausente na Constituição; 

e) A ideia de ter um pai para se gerar um filho ainda é fundamental; 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
QUESTÃO 16 
 
Em um concurso público, o candidato precisa responder a prova de raciocínio lógico que 
contem cinco questões, e cada questão possui cinco opções de resposta. Qual a 
probabilidade deste candidato acertar exatamente quatro questões? 

a) 
4

3125
 

b) 
1

625
 

c) 
4

625
 

d) 
2

625
 

e) 
1

3125
 

 
QUESTÃO 17 
 
Uma frase logicamente equivalente a “Se jogo futebol, então sou bom em educação física” 
é: 
 

a) Se sou bom em educação física, então jogo futebol. 
b) Se não jogo futebol, então não sou bom em educação física. 
c) Posso ser bom em educação física sem saber jogar futebol. 
d) Se não sou bom em educação física, então não jogo futebol. 
e) Posso ser jogador de futebol sem ser bom em educação física. 

 
QUESTÃO 18 
 
Sob o ponto de vista da lógica proposicional, a negação da frase “Todos os alunos gostam 
de lógica” é a seguinte: 
 

a) Nenhum aluno gosta de lógica. 
b) Existem alunos que gostam de lógica. 
c) Pelo menos um aluno gosta de lógica. 
d) Apenas um aluno não gosta de lógica. 
e) Existem alunos que não gostam de lógica. 

 
QUESTÃO 19 
 
De acordo com o raciocínio lógico proposicional, a negação da frase “José foi à escola e foi 
bem na prova” é: 
 

a) José não foi à escola ou não foi bem na prova. 
b) José não foi à escola e não foi bem na prova. 
c) José não foi à escola e foi bem na prova. 
d) José foi à escola se, e somente se, foi bem na prova. 
e) José foi à escola ou não foi bem na prova. 
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QUESTÃO 20 
 
Qual das proposições abaixo apresenta a menor probabilidade de ser logicamente 
verdadeira? 
 

a) João não gosta de frutas. 
b) João gosta de frutas e Maria gosta de legumes. 
c) João gosta de frutas ou Maria gosta de legumes. 
d) Se João gosta de frutas, então Maria gosta de legumes. 
e) João gosta de frutas, se e somente se, Maria gosta de legumes. 

 
QUESTÃO 21 
 
Com relação ao valor lógico, avalie as afirmações a seguir. 

I. ¬ (p  ^ ¬q) 
II. p → (q → p) 
III. (p v ¬q) → ¬p 
IV. (p ^ q) v (¬p ^ ¬q) 
 

É tautologia apenas o que se afirma em: 
 

a) I 
b) II 
c) I e III 
d) II e IV 
e) III e IV 

 
QUESTÃO 22 
 
Em uma escola de informática, os alunos possuem duas opções para realizarem um 
curso básico de 35 horas. A primeira opção contempla um módulo de duas aulas 
semanais de 1 hora e 10 minutos cada. A segunda opção contempla um módulo de três 
aulas semanais de 50 minutos cada. Considerando que as duas opções do curso 
iniciarão em uma segunda-feira e que não haverá feriados nas datas das aulas, a opção 
de maior duração em semanas é a: 
 

a) Primeira opção, superando a segunda opção em uma semana. 
b) Primeira opção, superando a segunda opção em duas semanas. 
c) Segunda opção, superando a primeira opção em uma semana. 
d) Primeira opção, superando a segunda opção em três semanas. 
e) Segunda opção, superando a primeira opção em duas semanas. 

 
QUESTÃO 23 
 
João, Maria e José são três estudantes, onde cada um estuda uma matéria diferente. Um 
estuda matemática, outro estuda português e o outro estuda inglês. Sabe-se que: 
 

 Maria ou José estudam matemática, mas não ambos. 

 João ou José estudam português, mas não ambos. 

 João estuda matemática ou Maria estuda inglês, mas não ocorrem as duas opções 
juntas. 

 José ou Maria estudam inglês, mas não ambos. 
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Com base nessas informações, é possível afirmar que João, Maria e José estudam, 
respectivamente: 
 

a) Português, inglês e matemática. 
b) Português, matemática e inglês. 
c) Inglês, português e matemática. 
d) Matemática, português e inglês. 
e) Matemática, inglês e português. 

 
QUESTÃO 24 
 
Existem três colegas de faculdade que são muito bons em cálculo, álgebra e trigonometria. 
Um deles é estudante de Engenharia, o outro, de Matemática e o outro de Física. 
Considerando que o Primeiro colega é estudante de Engenharia, que o Terceiro colega é 
muito bom em Cálculo, e que o Segundo colega não estuda física e é ruim de álgebra, 
assinale a alternativa correta: 
 

a) O Segundo colega é muito bom em Cálculo e é estudante de Engenharia. 
b) O Primeiro colega é muito bom em Álgebra e é estudante de Física. 
c) O Terceiro colega é estudante de Física e é muito bom em trigonometria. 
d) O Segundo colega é muito bom em trigonometria e é estudante de Matemática. 
e) O Terceiro colega é estudante de Matemática e é muito bom em álgebra. 

 
QUESTÃO 25 
 
Uma cidade recebe a visita regular de um atacadista de quatro em quatro dias. Ele começou 
a fazer as visitas em uma segunda-feira e retornou pela segunda vez na sexta-feira 
seguinte, e assim sucessivamente. Considerando essas informações, na octogésima quinta 
vez que o atacadista visitar a cidade qual será o dia da semana? 
 

a) Segunda-feira 
b) Terça-feira 
c) Quarta-feira 
d) Quinta-feira 
e) Sexta-feira 

 
QUESTÃO 26 
 
De acordo com os temas relacionados a raciocínio lógico e matemático, considere o 
conjunto formado por todos os anagramas da palavra ODONTO. Nesse caso, a 
probabilidade de se escolher, ao acaso, um desses anagramas que comece com a letra O 
será: 
 

a) Menor que 30% 
b) Menor que 40% 
c) Igual a 30% 
d) Igual a 40% 
e) Maior que 40% 
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QUESTÃO 27 
 
Considerando as seguintes proposições:  
 

 p: A união de conjuntos é comutativa e a diferença de conjuntos é associativa. 

 q: 2 + 3 = 6 ou 3 . 2 = 6. 

 r: A capital de Alagoas é Maceió ou o Brasil é uma ilha.  
 
Podemos afirmar que os valores lógicos de p, q e r são, respectivamente: 
 

a) V, V e V. 
b) V, F e F. 
c) F, F e F. 
d) F, V e F. 
e) F, V e V. 

 
QUESTÃO 28 
 
Analisando uma sequência de procedimentos como ABCD conclui-se que o procedimento 
A é executado primeiro, depois o procedimento B, depois o C e, e por fim, o procedimento 
D. Duas sequências de procedimentos são equivalentes, quando, agindo sobre o mesmo 
número não nulo, fornecem resultados iguais. Assim sendo, considere as seguintes 
sequências: 
 

 (1) PQPQ 

 (2) PPQQ 

 (3) PQQP 

 (4) QPQP 
 
Se o procedimento P inverte o número e o procedimento Q dobra o número, então são 
equivalentes as sequências: 
 

a) (1) e (2) 
b) (1) e (3) 
c) (1) e (4) 
d) (2) e (3) 
e) (2) e (4) 

 
QUESTÃO 29 
 
Considere as três sequências numéricas: 
 

 (12, 4, 15) 

 (36, 9, 20) 

 (21, ?, 35) 
 
Estas sequências numéricas obedecem a uma lógica para sua formação. De acordo com 
esta lógica, qual o número ausente da última sequência que está indicado por um sinal de 
interrogação? 
 

a) 3 
b) 5 
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c) 14 
d) 18 
e) 48 

 
QUESTÃO 30 
 
Considere verdadeiras as afirmações: 

 Todo fazendeiro é agrônomo. 

 Não há músico que não seja agrônomo. 

 Carlos é músico. 
 
A partir dessas afirmações, é correto concluir que: 
 

a) Não é possível Carlos ser agrônomo. 
b) Se Carlos é músico, então ele é fazendeiro. 
c) Carlos não é fazendeiro. 
d) Se Carlos é músico, então ele é agrônomo. 
e) Qualquer fazendeiro é músico. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 31 
 
De acordo com a NBR 6023:2002 sempre que necessário à identificação da obra, devem 
ser incluídas notas com informações complementares, ao final da referência, sem destaque 
tipográfico. Nas teses, dissertações ou outros trabalhos acadêmicos os elementos a serem 
indicados em nota são: 
 

a) O tipo de documento, a vinculação acadêmica, o local e a data da defesa. 
b) O tipo de documento, o grau, a vinculação acadêmica, o local e a data da defesa. 
c) O tipo de documento, o grau, a vinculação acadêmica e o local. 
d) O tipo de documento, o grau, o local e a data da defesa. 
e) O tipo de documento, o grau, a vinculação acadêmica, o local, a data da defesa e o 

orientador. 
 
QUESTÃO 32 
 
Quais são as principais características do planejamento estratégico? 
 

a) Enfocar a missão em concordância com o meio a qual está inserido; estabelecer 
decisões e implicação a longo prazo. 

b) Elaborar projetos e planos de ação que conduzirão ao atingimento das estratégias 
propostas pelo nível anterior e ter impacto sobre toda a organização. 

c) Preocupar‐se com a definição dos fins organizacionais e definir o que vai planejar 
com base no que já foi analisado no diagnóstico. 

d) Elaborar projetos e planos de ação que conduzirão ao atingimento das estratégias 
propostas pelo nível anterior; estabelecer decisões e implicação a longo prazo. 

e) Adotar as decisões que implementarão as medidas definidas no plano estratégico e 
propor planos de ações. 

 
QUESTÃO 33 
 
“A capacidade de revocação e de precisão do sistema de buscas de uma Biblioteca está 
diretamente relacionada à especificidade e à exaustividade, ou seja, quanto mais exaustivo 
o bibliotecário for, maior será a revocação na recuperação da informação buscada e, 
inversamente proporcional, a precisão será menor. E quanto mais específico o bibliotecário 
for, menor será a revocação, porém a precisão será maior.” Esses princípios são utilizados 
para nortear uma política de: 
 

a) Catalogação. 
b) Desenvolvimento de Coleções. 
c) Indexação. 
d) Classificação. 
e) Serviço de Referência. 

 
QUESTÃO 34 
 
Composto por números e letras o DOI (Digital Object Identifier) é um padrão para 
identificação de documentos em redes digitais. O DOI é atribuído a um objeto digital para 
que esse seja identificado de forma única e persistente no ambiente WEB. Com relação ao 
DOI assinale a alternativa incorreta: 
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a) Uma das vantagens do DOI é a criação de hiperlinks entre documentos. 
b) A plataforma Lattes do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) utiliza as informações do DOI com forma de certificação digital 
da produção científica dos pesquisadores por meio do currículo Lattes. 

c) O DOI pode ser considerado uma base indexadora de conteúdo científico. 
d) Além de artigos científicos, o DOI pode ser aplicado a qualquer objeto digital (livros, 

capítulos de livros, periódicos, etc.) 
e) O DOI originou-se considerando a tendência para a convergência digital e a 

crescente disponibilidade de multimídias. 
 
QUESTÃO 35 
 
Na Resolução CFB Nº 42 de 11 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética 
Profissional do Bibliotecário, o Art. 7° da Seção II que trata como o bibliotecário deve, em 
relação aos usuários e clientes observar as seguintes condutas: 
 

I. Aplicar todo o zelo e recursos ao seu alcance no atendimento ao público, não se 
recusando a prestar assistência profissional, salvo por relevante motivo. 

II. Tratar os usuários e clientes com respeito e urbanidade. 
III. Considerar que o comportamento profissional não irá repercutir nos juízos que se 

fizerem sobre a classe. 
IV. Orientar a técnica da pesquisa e a normalização do trabalho intelectual de acordo 

com suas competências. 
V. Zelar e respeitar as atividades de seus colegas e de outros profissionais. 

 
Sobre as condutas descritas é correto o que se afirma em: 
 

a) I, II e IV estão corretas. 
b) I, II, III e V estão corretas. 
c) I, II e V estão corretas. 
d) I, III e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 

 
QUESTÃO 36 
 
No que ser refere a Política de Desenvolvimento de Coleções de Bibliotecas, assinale se 
as alternativas que são falsas (F) ou verdadeiras (V). 
 

I. (   ) Debastamento constitui na retirada definitiva dos materiais que não possuem 
nenhuma justificativa para continuar pertencendo ao acervo. 

II. (   ) O processo de desenvolvimento de coleções é ininterrupto, uma atividade 
regular e permanente, respeitado as especificidades de cada tipo de unidade de 
informação. 

III. (   )  Uma das etapas mais importantes da política de desenvolvimento de coleções 
é o processo de seleção, pois através dele são estabelecidos os critérios que 
garantem a qualidade e o ajustamento para atender a contento as reais 
necessidades dos usuários.  

IV. (   ) A seleção em uma Biblioteca Universitária deve ser feita em parceria dos 
bibliotecários e corpo docente, pois estes dominam a literatura nas suas respectivas 
áreas e podem assim, selecionar criteriosamente o material as ser obtido, arrolando-
os através dos Planos de Ensino. 
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As afirmativas são, respectivamente:  
 

a) V, V, V, V. 
b) V, V, V, F. 
c) V, V, F, F. 
d) F, V, V, V. 
e) F, V, F, V. 

 
QUESTÃO 37 
 
A Classificação Decimal Universal (CDU) utiliza sinais auxiliares para indicar vários 
aspectos especiais de um assunto ou relações entre assuntos. Com base na CDU – 2ª 
edição padrão internacional em língua portuguesa relacione as colunas:  
 
(1) + 
 

(     ) Agrupa conceitos tornando mais claro o relacionamento existente 
entre eles. 

(2) / 
 

(     ) Agrupa números consecutivos. 

(3) [ ] 
 

(     ) Fixa a ordem de citação das notações que representam dois 
conceitos 

(4) : 
 

(     ) Relaciona dois ou mais assuntos 

(5) : : (     ) Une números não consecutivos. 
 
A sequência numérica correta é:  
 

a) 1 – 3 – 4 – 5 – 2  
b) 4 – 5 – 1 – 2 – 3  
c) 5 – 4 – 3 – 1 – 2  
d) 3 – 2 – 5 – 4 – 1  
e) 2 – 3 – 5 – 4 – 1 

 
QUESTÃO 38 
 
Dentre os tipos de serviços que uma biblioteca possui, temos: 
 

1. serviços-fim (processos informativos)  
2. serviços-meio (processos técnicos). 

 
Enumere as opções a seguir conforme o tipo de serviço e escolha a alternativa 
correspondente. 
 
 

(   ) Referência 
(   ) Seleção  
(   ) Aquisição  
(   ) Disseminação  
(   ) Consulta  
(   ) Armazenamento 

 
a) 1, 2, 2, 1, 1, 2 
b) 2, 1, 1, 2, 2, 1 
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c) 2, 1, 1, 1, 1, 2 
d) 2, 1, 1, 2, 2, 1 
e) 1, 2, 2, 1, 1, 2 

 
QUESTÃO 39 
 
O ISBN (International Standard Book Number), é um sistema internacional padronizado que 
identifica numericamente livros e softwares, seu sistema numérico pode ser convertido em 
código de barras, o que elimina barreiras linguísticas e facilita a circulação e 
comercialização das obras. A partir de 01 de janeiro de 2007 o ISBN passou a conter 13 
dígitos, que são compostos por: 
 

a) Elemento do prefixo, elemento do grupo de registro, elemento de edição e dígito de 
controle. 

b) Elemento do prefixo, elemento do grupo de registro, elemento do registrante, 
elemento de edição e dígito de controle. 

c) Elemento do grupo de registro, elemento do registrante, elemento de edição e dígito 
de controle. 

d) Elemento do prefixo, elemento do grupo de registro, elemento do registrante e 
elemento de edição. 

e) Elemento do prefixo, elemento do grupo de registro, elemento do registrante, 
elemento de edição e dígito de controle. 

 
QUESTÃO 40 
 
Segundo o Código de Ética Profissional do Bibliotecário, Resolução CFB Nº 42 de 11 de 
janeiro de 2002, o Art. 12º da Seção VI não é permitido ao profissional no exercício de suas 
funções, exceto: 

a) Praticar, direta ou indiretamente, atos que comprometam a dignidade e o renome da 
profissão. 

b) Nomear ou contribuir para que se nomeiem pessoas sem habilitação profissional 
para cargos privativos de Bibliotecário, ou indicar nomes de pessoas sem registro 
nos CRB. 

c) Expedir, subscrever ou conceder certificados, diplomas ou atestados de capacitação 
profissional a pessoas que não preencham os requisitos indispensáveis ao exercício 
da profissão. 

d) Preservar seu direito ao sigilo profissional, quando portador de informações 
confidenciais. 

e) Permitir a utilização de seu nome e de seu registro a qualquer instituição pública ou 
privada onde não exerça, pessoal ou efetivamente, função inerente à profissão. 

 
QUESTÃO 41 
 
Segundo a NBR 6023:2002, quando se sabe que a data correta de um documento é 2013, 
mas a mesma não está impressa no documento, o registro da data deve ser indicado da 
seguinte forma: 
 

a) [2013] 
b) [2013?] 
c) [201-] 
d) [ca.2013] 
e) [201-?] 
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QUESTÃO 42 
 
“Inicialmente voltada para a medida de livros, aos poucos foi se voltando para o estudo de 
outros formatos de produção bibliográfica, para depois ocupar-se também da produtividade 
de autores e do estudo de citações”.  
 
A afirmativa refere-se a: 
 

a) Análise de citações. 
b) Sistema de recuperação da informação. 
c) Infometria. 
d) Bibliometria. 
e) Cientometria. 

 
QUESTÃO 43 
 
Quais são as principais funções que compõe o processo gerencial de uma Biblioteca? 
 

a) Planejamento, gerenciamento, recursos humanos e recursos financeiros. 
b) Planejamento, organização, direção e controle. 
c) Planejamento, projetos, execução e avaliação. 
d) Gerenciamento, recursos humanos, recursos financeiros e fomento. 
e) Gerenciamento, direção, análise e avaliação. 

 
QUESTÃO 44 
 
O Customer Relationship Management – CRM aplica uma gestão centrada no cliente que 
pode ser aplicada a qualquer tipo de organização através da implantação dos sistemas de 
informação. Usa-se a metodologia do CRM em quatro passos.  
 
Qual a alternativa que corresponde a esses passos. 
 

a) Identificar, personalizar, diferenciar e manter. 
b) Identificar, mostrar, evidenciar e manter. 
c) Identificar, diferenciar, interagir e personalizar. 
d) Identificar, personalizar, manter e fidelizar. 
e) Identificar, diferenciar, personalizar e fidelizar. 

 
QUESTÃO 45 
 
Software desenvolvido pelo IBICT para a construção e gestão de uma publicação periódica 
eletrônica. Esta ferramenta contempla ações essenciais à automação das atividades de 
editoração de periódicos científicos. Permite uma melhoria na avaliação da qualidade dos 
periódicos e uma maior rapidez no fluxo das informações. Permite que a disseminação, 
divulgação e preservação dos conteúdos das revistas brasileiras apresentem uma melhoria 
na adoção dos padrões editoriais internacionais para periódicos on-line 100% eletrônicos.  
 

a) CAPES 
b) SEER 
c) PIBIC 
d) RCI 
e) MID 
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QUESTÃO 46 
 
Com base na CDU – 2ª edição padrão internacional em língua portuguesa é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) O universo do conhecimento foi concebido como uma unidade dividida em dez 
grandes classes, cada um por sua vez novamente subdivisível em outras tantas 
classes, num processo teoricamente infinito, até se atingir o nível de detalhamento 
requerido ou satisfatório. 

b) Ao contrário do que ocorre com a ordem de citação sugerida pela CDU, que é 
opcional, a de arquivamento, é compulsória, em virtude da necessidade de 
padronização, entre todas as bibliotecas e instituições usuárias da CDU, do método 
de arranjo dos catálogos e das coleções. 

c) Os auxiliares especiais indicam características que se reptem em determinados 
lugares da tabela, isto é, aqueles que são aplicáveis a um número limitado da tabela, 
cuja classe principal a qual está subordinada autorize a sua utilização. 

d) As tabelas auxiliares independentes, embora possam ser aplicadas a qualquer 
número da CDU, sempre que apropriado, não podem ser utilizadas em separado, 
para formar um número de classificação completo de um documento. 

e) Dois ou mais números principais, de qualquer uma das dez classes, se combinam 
para representar um conceito novo, mais detalhado do que o veiculado pelos 
números originais, ou para indicar as relações (ou ausência de) existentes entre 
assuntos representados por números das tabelas principais. 

 
QUESTÃO 47 
 
Leia o fragmento de texto abaixo: 

 

“Os sistemas de recuperação da informação quase chegaram a ser sinônimos de 

computadores, mas não podemos nos esquecer de que os sistemas de recuperação de 

informação em forma de papeis, fichas e anotações são os principais precursores dos 

computadores atuais, mesmo porque tais sistemas manuais também cumpriram seu papel 

de recuperar as informações.” 

ROWLEY, Jennifer. A biblioteca eletrônica. Brasília: Briquet de Lemos / Livros, 2002. 

 

Segundo a autora, todos os sistemas de recuperação da informação podem ser 

compreendidos e estudados em três etapas.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta destas etapas. 

 

a) Indexação, recuperação e armazenamento. 

b) Indexação, armazenamento e recuperação. 

c) Recuperação, indexação e armazenamento. 

d) Recuperação, armazenamento e indexação. 

e) Armazenamento, indexação e recuperação. 
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QUESTÃO 48 
 
Pode-se descrever o desenvolvimento de coleções como um processo sistêmico e 
contínuo, com foco no usuário e em suas demandas de estudo, ensino, pesquisa e outras 
necessidades.  
 
Nesse contexto, sobre o desenvolvimento de coleções, assinale a alternativa correta. 
 

a) Decorre da explosão bibliográfica, que exige atualização das coleções e previsão do 
crescimento da área ocupada pela biblioteca. 

b) É um reflexo da economia. Quando há disponibilidade financeira, a biblioteca cresce. 
c) Com a chegada das novas tecnologias e a passagem para o mundo virtual, está 

desaparecendo a necessidade do desenvolvimento de coleções. 
d) A construção de coleções de bibliotecas e unidades de informação é uma tarefa 

mecanicista, que analisa e instrumentaliza o serviço de aquisições. 
e) É o campo da biblioteconomia aplicado aos processos técnicos de uma unidade de 

informação. 
 
QUESTÃO 49 
 
Considerando que o objetivo de qualquer sistema de recuperação da informação (SRI) é o 
uso e que, nesse contexto, a usabilidade diz respeito ao "grau com que usuários 
específicos podem alcançar metas específicas em determinado ambiente, com 
eficácia, eficiência, comodidade e de maneira aceitável" (BOOTH, 1989), as categorias 
de usuários usadas como estereótipos para faixas de experiência com sistemas de acesso 
público são: 
 

a) local, remoto, final, intermediário e público-alvo. 
b) infantil, juvenil, adulto, especial (portador de deficiência) e especializado. 
c) real, potencial, contumaz, usuário-leitor e usuário cliente (de produtos e serviços). 
d) novato, experiente, ocasional, frequente e com necessidades especiais. 
e) usuário, usuário infrequente e não-usuário total (que tem ou não outros meios de 

obter informações). 
 
QUESTÃO 50 
 
Observe os dois agrupamentos abaixo, relacionados ao Código de Ética Profissional do 
Bibliotecário.  
 
 

I. Dever em relação à classe.  
II. Dever em relação aos colegas.  

III. Dever em relação aos usuários e clientes.  
 
 

a) Ser leal e solidário, sem conivência com erros que venham a infringir a ética e as 
disposições legais que regem o exercício da profissão.  

b) Orientar a técnica da pesquisa e a normalização do trabalho intelectual de acordo 
com suas competências.  

c) Acatar a legislação profissional vigente  
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A ordenação correta dos conceitos com os termos adequados é: 
 

a) I-a; II-b; III-c. 
b) I-c; II-a; III-b. 
c) I-b; II-a; III-c. 
d) I-c; II-b; III-a. 
e) I-a; II-c; III-b. 

 


