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VERIFIQUE SE ESTE CADERNO 

 

- Corresponde a sua opção de cargo 

 

INSTRUÇÕES  
 

- Contém 40 questões objetivas, numeradas de 1 a 40. 

- Contém o tema da Prova Discursiva - Redação e o espaço destinado ao rascunho.  

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno. 

Não serão aceitas reclamações posteriores. 

Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 

Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu. 
 

VOCÊ DEVE: 

- Procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu. 

- Marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A C   D E 
 

 

ATENÇÃO: 

 

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta. 

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 

- Responda a todas as questões. 

- Em nenhuma hipótese o rascunho da Redação será considerado na correção. 

- Não será permitido o uso de quaisquer outras folhas de papel para rascunho da Prova Discursiva - Redação. 

- Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

- Você terá 3h30min para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas. 

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
PORTUGUÊS 

 

Atenção: As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto 

que segue. 

 

O assassino era o escriba 

 

Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito 

inexistente. 

Um pleonasmo, o principal predicado de sua vida, 

regular como um paradigma da 1ª conjugação. 

Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, 

ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito 

assindético de nos torturar com um aposto. 

Casou com uma regência. 

Foi infeliz. 

Era possessivo como um pronome. 

E ela era bitransitiva. 

Tentou ir para os EUA. 

Não deu. 

Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. 

A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, 

conectivos e agentes da passiva o tempo todo. 

Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. 

 

Paulo Leminski. Caprichos e relaxos. São Paulo: 

Brasiliense,1983. p.144 

 

 

1. Sobre o texto em questão é correto afirmar que: 

 

(A) Sua principal intenção é provocar efeito de humor 

fazendo trocadilhos com elementos da sintaxe e da 

semântica da língua portuguesa. 

(B) Autor quer explicar o que acontece na língua 

portuguesa através da utilização dos termos 

gramaticais. 

(C) As referências gramaticais do texto permitem que se 

conclua que o autor desconhece o assunto. 

(D) Texto é propriamente confessional sobre um 

assassinato e uma declaração do eu-lírico que se 

sente culpado ao matar seu professor. 

(E) Trata-se de um poema emotivo, que retrata bem o tipo 

de informação referencial: uma aula desinteressante 

que critica a alienação da análise sintática e que se 

deve ao fato da não contextualização dos conteúdos. 

 
2. O texto ‘O assassino era o escriba’ é um poema. 

Apresenta suspense e mistério típicos de uma narrativa 
policial. Nele, o poeta cria um narrador em primeira pessoa que 
descreve, nos sete primeiros versos, um sujeito. Do oitavo ao 
décimo sexto verso, o narrador resume os fracassos desse 
sujeito. Do ponto de vista de tais reflexões e da releitura do 
poema, considera-se que a alternativa correta é: 
 

I. O professor/personagem é apresentado como um 
profissional reflexivo, que compreende o ensino da língua 
portuguesa como algo bem próximo do português que se 
usa no dia a dia. 
II. O último verso esclarece o epílogo da história de 
suspense, a partir da recomposição do desenlace: o 
assassino é o aluno, a vítima é o professor, a arma do 
crime é um objeto. 
III. O professor, na perspectiva do aluno, é visto 

positivamente como um profissional preocupado com o 
ensino da teoria gramatical, pois oferece a esse aluno a 
meta-língua, em forma de conceitos, regras, exceções. 
 
Está correta, apenas: 

 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) Nenhuma das alternativas. 
(E) Todas as alternativas 

 

 
3. No verso “E ela era bitransitiva", podemos afirmar que o 

autor faz alusão à transitividade dos verbos, ou seja, à 
necessidade de complementos ou não para o entendimento 
completo de um verbo, ao mesmo tempo em que sugere uma 
vida dupla da personagem. Sobre a transitividade dos verbos, 
pode-se dizer que: 

 
 I. Há verbos intransitivos, transitivos diretos e indiretos. 

II. Verbos transitivos diretos complementam seu sentido 
com objetos diretos, ou seja, objetos sem preposição. 

III. Verbos transitivos indiretos complementam seu sentido 
com objetos indiretos, ou seja, objetos com preposição. 

IV. Verbos bitransitivos complementam seu sentido com 
objetos diretos e indiretos. 

(A) I, II, III e IV estão corretas; 
(B) Somente I, II e III estão corretas; 
(C) Somente I, II e IV estão corretas; 
(D) Somente I, III e IV estão corretas; 
(E) Somente II, III e IV estão corretas. 

 

 
4. O sujeito compõe o chamado termo essencial da oração. 

Recebe essa classificação em razão de sua importância para o 
enunciado, embora, mesmo que contraditório, possam existir 
orações sem sujeito. Na frase: “Acharam um artigo indefinido 
em sua bagagem”, o sujeito dessa oração é: 

 

(A) Simples; 

(B) Sujeito composto e anteposto ao verbo; 

(C) Sujeito elíptico; 

(D) Sujeito indeterminado; 

(E) Sujeito composto posposto ao verbo. 
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5. A análise sintática é a parte da gramática que estuda a função e 

a ligação de cada elemento que forma um período. Sendo assim, 
qual a função sintática de “um artigo indefinido” no verso 13? 
 

(A) Objeto indireto; 

(B) Objeto direto; 

(C) Complemento nominal; 

(D) Objeto direto preposicionado; 

(E) Núcleo do objeto. 

 

 
9. Segundo a acentuação gráfica das palavras, a regra geral 

que acentua as palavras em destaque: dúvida, análise e 
sintática, é a mesma que ocorre nas palavras: 
 

(A) Assindético, partículas, exército; 

(B) Colégio, exército, automóvel; 

(C) Útil, colégio, cárcere; 

(D) Colégio, automóvel, cárcere; 

(E) Assindético, exército, útil. 

 

 

6. Ainda sobre a análise sintática e morfológica das orações do 

poema, podemos afirmar que: 
 
(A) A expressão “Meu professor de análise sintática” é um 

sujeito composto, formado por cinco vocábulos de 
classificações morfológicas diversas; 

(B) No título, o sujeito é “o escriba”, pois ele era o 
assassino; 

(C) No verso 13, a expressão “em sua bagagem”, é um 
adjunto adverbial de lugar, indicando onde acharam 
um artigo indefinido; 

(D) sinal de dois pontos utilizado no quinto verso é 
utilizado para enumerar as dúvidas do professor; 

(E) No primeiro verso, a palavra “Meu” é um pronome 
possessivo e a palavra “possessivo”, no verso 09, é 
um substantivo. 

 

 
10. A concordância é a relação estabelecida de forma 

harmônica entre os termos da oração, seja em número, pessoa 
ou gênero. Nas orações a seguir, todas estão corretas, exceto: 
 

(A) Segundo os dados, os alunos são bastante 

inteligentes. 

(B) Para emagrecer, devemos sempre ingerir menos 

carboidratos. 

(C) Maria e Cláudia compraram vestido e blusa lindo. 

(D) Envio-lhe anexas a esta receita as fotos que vão 

enfeitá-la. 

(E) Todos os celulares da loja foram roubados. 

 
7. O  final do poema, o autor utiliza a expressão “agentes da 

passiva” referindo-se às vozes verbais. Já no último verso do 

texto, “Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça” 

podemos observar a utilização da voz: 

 

(A) Reflexiva, pois o verbo é pronominal. 

(B) Ativa, pois o sujeito (narrador) é quem pratica a ação 

de matar o professor. 

(C) Passiva, visto que o professor foi morto pelo sujeito 

(narrador). 

(D) Reflexiva, já que o sujeito praticou a ação contra si 

mesmo. 

(E) Passiva analítica, pois está claro que o agente da 

passiva é o professor. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

11. A Intranet é uma rede de computadores, que disponibiliza 

um conjunto de serviços análogo à Internet, também baseada 

na pilha de protocolos TCP/IP. Porém, é restrita a um local 

físico, ou seja, é uma rede fechada, interna e exclusiva. Se por 

acaso um colaborador tiver que acessá-la de casa, deverá 

estabelecer uma conexão segura do seu computador de casa à 

intranet da empresa. Para isso ele deverá estabelecer um 

(uma):  

(A) Firewall 

(B) DNS 

(C) LAN 

(D) VPN 

      (E) Captcha  

 
8. Podemos dizer que segundo a análise sintática da frase: “Foi 

infeliz”, a classificação do sujeito, o tipo de predicado e a 
função sintática de infeliz é: 
 

(A) Sujeito elíptico (ele), predicado nominal, predicativo do 

sujeito; 

(B) Sujeito simples, predicado nominal, complemento 

verbal; 

(C) Sujeito indeterminado, predicado verbal, complemento 

nominal; 

(D) Sujeito composto, predicado verbo-nominal, 

complemento verbo-nominal; 

(E) Sujeito simples, predicado verbal, predicativo do 

verbo. 

 
12. Na versão mais recente do Programa de navegação 

Google Chrome, ao clicar com o botão direito do mouse sobre 
uma guia do programa e selecionar a opção Fixar guia, na lista 
exibida, será possível: 

(A) Criar um ícone no canto superior esquerdo do 
navegador, o qual permitirá o acesso direto à página 
exibida. 

(B) Criar na área de trabalho do computador um ícone de 
atalho, o qual, ao ser selecionado, abrirá a página 
exibida. 

(C) Transformar a guia do navegador em uma nova janela. 
(D) Adicionar a página exibida pela guia à lista de páginas 

favoritas. 
(E) Duplicar a guia aberta, criando-se, assim, uma cópia 

da página exibida.  
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13. Leia as afirmativas a seguir: 

 

I. Fórmulas são operações matemáticas desconhecidas e 

raramente utilizadas em planilhas eletrônicas. 

 

II. O Microsoft Word 2010 é um programa de processamento 

de texto, projetado para ajudar o usuário a criar, organizar 

e escrever os documentos com mais eficiência. O Word 

também inclui ferramentas de edição e revisão para que o 

usuário possa colaborar com outras pessoas. 

 

III. Um editor de texto é um aplicativo de edição de 

arquivos/ficheiros de texto,  frequentemente equipados 

com sistemas operacionais ou pacotes de desenvolvimento 

de hardware, e pode ser usado para alterar arquivos de 

configuração e linguagem de programação de código fonte. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) A afirmativa I e III são verdadeiras. 

(B) A afirmativa I e III são falsas e a II é verdadeira 

(C) A afirmativa I é verdadeira  e a II é falsa. 

(D) Todas as alternativas são falsas. 

(E)  Todas as alternativas são verdadeiras 

 
15. A Microsoft Office é um pacote com diversos aplicativos 

para usos diversos. Entre os programas que compõem esse 
famoso pacote, destaca-se o Excel (planilha de cálculo), 
Observe o gráfico abaixo criado com a planilha eletrônica 
Microsoft Excel 2010 e  analise as proposições a seguir. 

 

 
 
I. Ao selecionar o gráfico acima, clique em Ferramentas do 
gráfico e na guia Layout para alterar o título e a legenda do 
gráfico. 
II. Para modificar os limites mínimo e máximo e a unidade 
principal do eixo vertical do gráfico acima, deve-se clicar 
no Eixo vertical, na opção Formatar Eixo Vertical. 
III. Para criar o gráfico acima, deve-se selecionar as 
colunas que contêm os dados, clicar na guia Inserir, no 
grupo Gráficos, escolher o Gráfico 2D, Coluna Agrupada. 
IV. O gráfico acima pode ser salvo como modelo para que 
possa ser usado como base para outros gráficos. Para 
isso, clique no gráfico que deseja salvar como um modelo. 
Na guia Design, no grupo Tipo, clique em Salvar como 
Gráfico Modelo. 
V. O estilo do gráfico acima pode ser modificado na guia 
Design, grupo Estilos de Gráfico. 
 
Estão corretas apenas: 
 
(A) II, IV e V. 
(B) II, III e V. 
(C) I, II e III. 
(D) I, III e IV. 
(E) I. III e V. 
 

 
14. As Mídias Sociais (também conhecidas como Redes 

Sociais) são sites e aplicativos que permitem a conexão, 

interação e compartilhamento de conteúdos entre os usuários.  

As mídias sociais mais populares atualmente são Facebook, 

Youtube, Instagram e WhatsApp. São canais importantíssimos 

para uma estratégia de Marketing Digital. 

 

Assinale a alternativa abaixo que retrata uma Rede Social 

baseada em imagens e outra de caráter profissional: 

 
(A) Google+ e Youtube 

(B) Instagram e Linkedin 

(C) Twitter e Instagram 

(D) Linkedin e Google+ 

(E) e) Youtube e Instagram 

 

TRIBUNAL DE CONTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

16. O Art. 71 da Constituição descreve que o controle externo, 

a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete 

dentre outras atribuições: 

I. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente 

da República, mediante parecer prévio. 

II. Julgar as contas dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta, incluídas as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 

Federal. 

III. Fiscalizar as contas nacionais das empresas 

supranacionais de cujo capital social a União não tenha 

nenhuma participação, de forma direta ou indireta, nos 

termos do tratado constitutivo. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 
(A) A afirmativa I e III são verdadeiras. 
(B) A afirmativa I e II são falsas e a III é verdadeira. 
(C) A afirmativa I e II são verdadeiras e a III é falsa. 
(D)  Todas as alternativas são falsas. 
(E)  Todas as alternativas são verdadeiras. 
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17. O Tribunal de Contas da União é integrado por nove 

Ministros, tem sede no Distrito Federal, possui quadro 

próprio de pessoal e tem jurisdição em todo o território 

nacional, exercendo, no que couber, as atribuições 

previstas no art. 96. Para a efetivação da nomeação dos 

Ministros  existem alguns requisitos que são exigidos. 

Marque a alternativa  que apresenta um requisito que não 

condiz com os requisitos para  o cargo. 

 
 

(A) Mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 

cinco anos de idade. 

(B) Idoneidade moral e reputação ilibada. 

(C) Participação política e identidade partidária. 

(D) Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, 

econômicos e financeiros ou de administração 

pública. 

(E) Mais de dez anos de exercício de função ou de 

efetiva atividade profissional que exija os 

conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e 

financeiros ou de administração pública. 

 

20. A respeito do Poder Legislativo e da fiscalização contábil, 

financeira e orçamentária, assinale a opção correta. 

(A) Se determinada comissão parlamentar de inquérito 

determinar a indisponibilidade de bens do investigado 

até o término das investigações, essa comissão 

extrapolará o âmbito de suas atribuições 

constitucionais. 

(B) Compete ao Congresso Nacional, mediante sanção do 

Presidente da República, dispor sobre a concessão e 

a renovação de concessão de emissoras de rádio e 

televisão. 

(C) Compete exclusivamente ao Congresso Nacional 

dispor sobre planos e programas nacionais, regionais 

e setoriais de desenvolvimento. 

(D) Ocorrendo situação de urgência e relevância em 

período próximo às eleições, o presidente da 

República poderá editar medida provisória que tenha 

por objeto direito eleitoral. 

(E) Caso seja constatada irregularidade de natureza 

contábil em contrato celebrado pelo poder público 

federal, o Tribunal de Contas da União deverá sustar o 

contrato imediatamente, a fim de evitar lesão ao 

erário. 

 

18. No tocante à fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária, segundo a Constituição Federal, o controle 

externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 

com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal 

encaminhará relatório de suas atividades ao 

(A) Congresso Nacional, semestralmente. 

(B) Supremo Tribunal Federal, semestralmente. 

(C) Supremo Tribunal Federal, trimestral e 

anualmente. 

(D) Congresso Nacional, trimestral e anualmente. 

(E) Superior Tribunal de Justiça, semestralmente. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. O repositório oficialmente designado ou autorizado 
mediante resolução pelo presidente de determinado 
tribunal para divulgação especializada em matéria jurídica 
é chamado 

 
(A) Coleção de jurisprudência. 

 
(B) Coleção de leis. 

 
(C) Diário de justiça eletrônico. 

 
(D) Periódico eletrônico. 

 
(E) Vade-mecum. 

 

 
22. Em relação à documentação jurídica, considere: 
 
I. A informação jurídica pode ser gerada, registrada e 
recuperada em três formas básicas: descritiva (doutrina), 
normativa (legislação) e interpretativa (jurisprudência). 
II. A legislação é representada pelo conjunto das normas 
jurídicas propriamente ditas e pela documentação referente ao 
processo de sua elaboração. 
III. O acórdão, documento típico da documentação normativa, é 
a resolução ou decisão tomada coletivamente pelos tribunais de 
justiça. 
IV. Um dos principais instrumentos de controle da informação 
jurídica interpretativa é a Bibliografia Brasileira de Direito. 
 
Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e IV. 
(D) I, II e IV. 
(E) II, III e IV. 

 

 

19. Segundo o que dispõem, expressamente, as normas 

constitucionais que tratam do Tribunal de Contas da 

União, as decisões do Tribunal de que resulte imputação 

de débito ou multa 

(A) Devem reverter o valor arrecadado em favor do 
próprio Tribunal. 

(B) Serão registradas em livro próprio e deverão 
aguardar o respectivo pagamento por cinco anos. 

(C) Serão objeto de cobrança e arrecadação pelo 
Ministério Público do Tribunal. 

(D) Terão eficácia de título executivo. 

(E) Devem ser exigidas por meio de processo judicial 
perante o Tribunal Regional Federal. 
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 23.  Para Identificar artigos de periódicos publicados na internet 

sobre “lei e ética”, um magistrado de um tribunal local deverá 
recorrer: 

  
(A) Ao Sistema de Informações Legislativas, que integra 

os atos legais e as suas respectivas doutrinas. 

(B) À Biblioteca Digital de Periódicos Brasileiros, que 

oferece acesso a coleções de periódicos científicos. 

(C) Ao Portal de Periódicos da Capes, que disponibiliza 

acesso livre à produção científica internacional. 

(D) À Biblioteca Jurídica Virtual, que reúne documentos 

disponíveis online em texto integral. 

(E) Ao Sistema de Legislação Informatizada, que indexa o 

texto completo das leis, bem como suas alterações. 

 

26. Ao avaliar a qualidade de uma fonte de informação 

jurídica na internet, uma bibliotecária do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região observa, entre outros, os seguintes 
aspectos: 
 

I. A informação oferecida é preponderantemente opinativa. 
II. O mantenedor não goza de reconhecimento na área. 
III. A recuperação da informação original se dá por meio de 
links. 
IV. Seus objetivos e o público a que se destina não são 
claros. 
V. A cobertura é seletiva. 
VI. A linguagem utilizada é coerente com a estrutura da 
fonte. 

 
Considerando os critérios de avaliação consagrados pela 
literatura, verifica-se que os aspectos constantes em 
 

(A) I III e V indicam que a consistência das informações 
da fonte é inadequada. 

(B) II, IV e VI indicam que a confiabilidade das 
informações da fonte é inadequada. 

(C) I, II e V indicam que a coerência das informações da 
fonte é inadequada. 

(D) III, IV e VI indicam que a identificação das 
informações da fonte é parcialmente adequada. 

(E) I, III e IV indicam que a facilidade de uso das 
informações da fonte é parcialmente adequada. 

 

24. As normas fixadas pelo Comitê Brasileiro de Informação e 

Documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

I. Abrangem atividades referentes, entre outros, a serviços de 

indexação, incluindo a área de publicação. 

II. Podem ser propostas por qualquer interessado. 

III. São de uso obrigatório. 

 

Observa-se que 

(A) Os itens I, II e III estão corretos; as normas visam a 

consistência, intercâmbio e supressão de diferenças 

técnicas. 

(B) O item II está incorreto; as normas devem ser 

propostas por instituições. 

(C) O item I está incorreto; o CBID fixa normas para 

bibliotecas e centros de documentação e informação. 

(D) os itens I, II e III estão incorretos; as normas não 

incluem a área de publicação, são propostas por 

profissionais e são elegíveis. 

(E) O item III está incorreto; por princípio, as normas são 

de uso voluntário. 

 

27. Constituem fontes de informação primária e secundária, 

respectivamente, 
 

(A) Os artigos de periódicos e os livros. 

(B) Os dicionários e as bibliografias. 

(C) Os diretórios e as revisões de literatura. 

(D) As patentes e as legislações. 

(A) As teses e as traduções 

 

28..Após preparar um ensaio sobre aspectos éticos do direito 

na atualidade, a ser publicado em uma revista da área, um 
juiz pede a uma bibliotecária do Tribunal Regional Federal da 
3a Região para resumir o documento. Seguindo as normas e 
práticas pertinentes em vigor, a profissional deverá elaborar 
um resumo 
 

(A) Indicativo-informativo, recomendado para 

documentos que combinam elementos e abordagens 

de ambos os tipos de resumo. 

(B) Informativo, recomendado para documentos que são 

frutos de pesquisas que apresentam objetivo, 

metodologia, resultados e conclusões. 

(C) Crítico, recomendado para documentos que 

apresentam uma discussão ou proponham uma 

reflexão sobre teorias, princípios e teses. 

(D) Indicativo, recomendado para documentos menos 

estruturados que não contêm informações relativas a 

metodologias e resultados. 

(E) Estruturado, recomendado para documentos que 

descrevem fundamentos, abordagens e outros 

argumentos utilizados no texto. 

25. A indexação centrada no domínio fundamenta-se no: 

(A) Documento, sem considerar o contexto e as 
necessidades de informação dos usuários que a 
biblioteca atende; 

(B) Conceito e sua conversão em termo controlado por 
meio de uma linguagem documentária; 

(C) Conhecimento que os indexadores possuem dos 
usuários e suas possíveis necessidades de 
informação; 

(D) Conhecimento profundo da história, metas, objetivos, 
pessoas e relacionamentos e fluxos de informação da 
organização; 

(E) Papel desempenhado pelo indexador no tratamento e 
recuperação da informação. 
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29. Analise as descrições a seguir e assinale a opção que 

apresenta o conceito a elas correspondente. 
 
I. Mudança de uma forma de representação para outra, sem que 
seu conteúdo seja afetado. 
II. Conversão de uma linguagem para outra, geralmente de uma 
linguagem natural para outra linguagem natural ou artificial. 
 

(A) Transcrição. 
(B) Deslizamento semântico. 
(C) Tradução. 
(D) Deslizamento de sentido. 
(E) Transliteração. 

 

33. A determinação de entradas do registro de uma obra com 

quatro autores citados na página de rosto, sem a indicação de 
responsabilidade principal, de acordo com o AACR2, é feita: 
 

(A) apelo primeiro autor citado na página de rosto e 

entradas secundárias para os demais. 

(B) pelo primeiro autor citado na página de rosto e sem 

entradas secundárias para os demais. 

(C) por qualquer um dos autores citados na página de 

rosto e entradas secundárias para os demais. 

(D) pelo título, com entrada secundária para o primeiro 

autor citado na fonte principal de informação. 

(E) pela editora. 

30. Constitui critério que deve ser adotado durante a elaboração 

de um resumo 
 

(A) Utilizar sinônimos ou vocabulário alternativo ao 

empregado pelo autor do item resumido, ampliando-se, 

assim, a possibilidade de recuperação do item. 

(B) Optar sempre por um resumo crítico, que proporcione 

informações relevantes para o julgamento dos itens 

resumidos e aumente a precisão do processo de 

recuperação da informação. 

(C) Destacar, com igual relevância, o que o autor produziu e 

o que ele não conseguiu produzir ou, ainda, o que ele 

pretende produzir no futuro. 

(D) Evitar termos homônimos, como a flexão verbal cobre 

(forma derivada dos verbos cobrar e cobrir), pois, no 

processo de recuperação automática de informação, 

documentos que tratam do cobre (metal) serão 

recuperados. 

(E) Repetir as informações contidas no título do item 

resumido, ressaltando-se o foco adotado no documento. 

 

34. Quanto à abordagem metodológica, a avaliação de 

serviços pode ser 
 

(A) Mista ou pluralista, que alia a força demonstrativa da 

abordagem qualitativa com interação propiciada pela 

abordagem quantitativa. 

(B) Quantitativa, com ênfase nos agentes e nos 

processos. 

(C) Qualitativa, que permite a inferência para outros 

contextos. 

(D) Qualitativa, que permite generalização pela 

representatividade. 

(E) Quantitativa, que utiliza metodologias baseadas na 

estatística e na experimentação controlada. 

 

31. Na CDU, os auxiliares comuns de propriedades; materiais; 

operações, relações e processos; pessoas e características 
pessoais, pertencem ao grupo dos auxiliares 
 

(A) Biterminais. 
(B) Dependentes. 
(C) Especiais. 
(D) Gráficos. 
(E) Independentes. 

 

35. Analisando a história da Biblioteconomia no Brasil, é correto 

afirmar: 
(A) a sua implantação se deu no início do século XX, com 

a adoção do humanismo francês. 
(B) a sua implantação se deu a partir do final do século 

XIX, com a adoção do pragmatismo norte-americano. 
(C) a sua consolidação se deu na segunda metade do 

século XX, com a manutenção do humanismo norte-
americano. 

(D) a sua ampliação se deu na primeira metade do século 
XX, com a consolidação do humanismo norte-
americano. 

(E) a sua ampliação se deu a partir da primeira metade do 
século XX, com a implantação do pragmatismo 
francês. 

 

32. Constitui critério que deve ser adotado durante a elaboração 

de um resumo 

 

(A) Utilizar sinônimos ou vocabulário alternativo ao 
empregado pelo autor do item resumido, ampliando-se, 
assim, a possibilidade de recuperação do item. 

(B) Optar sempre por um resumo crítico, que proporcione 
informações relevantes para o julgamento dos itens 
resumidos e aumente a precisão do processo de 
recuperação da informação. 

(C) Destacar, com igual relevância, o que o autor produziu 
e o que ele não conseguiu produzir ou, ainda, o que ele 
pretende produzir no futuro. 

(D) Evitar termos homônimos, como a flexão verbal cobre 
(forma derivada dos verbos cobrar e cobrir), pois, no 
processo de recuperação automática de informação, 
documentos que tratam do cobre (metal) serão 
recuperados. 

(E)  Repetir as informações contidas no título do item 
resumido, ressaltando-se o foco adotado no 
documento. 
 

36. A automação tem como principal objetivo colocar ao 

alcance do usuário uma base de dados com informações 
internas de documentos e materiais bibliográficos gerados ou 
adquiridos pela empresa, de forma a facilitar seu acesso. Com 
relação ao planejamento de automação de bibliotecas, marque 
a alternativa incorreta, que traz uma etapa necessária que 
deve constar no planejamento de automação de bibliotecas: 
 

(A) Diagnóstico da situação atual. 
(B) Avaliação/seleção de sistemas. 
(C) Elaboração do projeto de automação. 
(D) Identificação dos fornecedores. 
(E) Serviço de referência. 
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37. Uma Bibliotecária tem em mãos uma coleção de DVDs 

contendo a série de documentários intitulada “A Assembleia 

Legislativa da Paraíbaiba na História”. Para descrever o item 

usando o AACR2, a profissional deverá usar 

(A) Capítulo 9. 

(B) Os capítulos 7 e 21. 

(C) Os capítulos 7, 9 e 12. 

(D) O capítulo 7. 

(E) Os capítulos 21 e 26. I 

 

38. Leonardo Fernandes Souto, em seu livro denominado 

Informação seletiva, mediação e tecnologia: a evolução dos 

serviços de disseminação seletiva da informação, estabelece e 

explica os elementos que compõem a disseminação seletiva de 

informações. 

Dentre os elementos indicados nas alternativas abaixo, assinale 

aquele que não está correto: 

(A) Selecionador de recursos informacionais com base nos 
perfis dos usuários. 

(B) Pacote internacional. 

(C) Recursos informacionais. 

(D) Acesso às informações e retroalimentação. 

(E) Perfis dos usuários. 

39. Em relação ao serviço de referência virtual, assinale V para 

a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

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

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

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

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

(A) F – F – F. 

(B) F - V – F. 

(C) F – F – V. 

(D) V – V – F. 

(E) V – V – V. 

 

40. Entre as várias táticas de busca usadas por bibliotecários e 

que se aplicam tanto em sistemas manuais quanto em sistemas 
automatizados, encontram-se: 

 
(A) Empregar a serendipidade e conceber uma nova 

maneira de abordar o problema. 
(B) Tornar precisa a formulação da busca e pedir 

sugestões a um colega. 
(C) Evitar erros fatuais no tópico de busca e rever as 

noções quanto à natureza da questão. 
(D) Suspender um padrão habitual de busca e usar termos 

mais descritivos. 
(E) Cuidar da grafia correta e reduzir o número de termos 

paralelos. 
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