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Tipo 1 – BRANCA

SUA PROVA
Além deste caderno de prova, contendo sessenta

INFORMAÇÕES GERAIS


questões objetivas e duas questões discursivas,
você receberá do fiscal de sala:



As questões discursivas virão ao final da prova
objetiva.



Verifique se seu caderno está completo, sem

uma folha destinada às respostas das questões

repetição de questões ou falhas. Caso contrário,

objetivas;

notifique imediatamente o fiscal da sala, para que

as folhas de textos definitivos das questões

sejam tomadas as devidas providências;

discursivas.



Confira seus dados pessoais, especialmente nome,
número de inscrição e documento de identidade e
leia atentamente as instruções para preencher a
folha de respostas e as folhas de textos



definitivos;
TEMPO




5 horas é o tempo disponível para a realização



Use somente caneta esferográfica, em material
transparente, com tinta preta ou azul;

da prova, já incluído o tempo para a marcação da



Assine seu nome apenas nos espaços reservados;

folha de respostas da prova objetiva e a



Marque na folha de respostas o campo relativo à

transcrição dos textos definitivos;

confirmação do tipo/cor de prova, conforme o

1 hora e 30 minutos após o início da prova é

caderno recebido;

possível retirar-se da sala, sem levar o caderno
de provas;



e da prova discursiva é de sua responsabilidade e

 1 hora antes do término do período de prova é

não será permitida a troca da folha de respostas e

possível retirar-se da sala levando o caderno de
provas.

O preenchimento das respostas da prova objetiva

textos definitivos em caso de erro;


Reserve tempo suficiente para o preenchimento
de suas respostas. Para fins de avaliação, serão
levadas em consideração apenas as marcações
realizadas na folha de respostas da prova objetiva

NÃO SERÁ PERMITIDO

e nas folhas de textos definitivos da prova
discursiva, não sendo permitido anotar

 Qualquer tipo de comunicação entre os

informações relativas às respostas em qualquer
outro meio que não seja o caderno de provas;

candidatos durante a aplicação da prova;
 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de



candidatos na folha de respostas;

sala;
 Usar o sanitário ao término da prova, após
deixar a sala.

A FGV coletará as impressões digitais dos



Os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da saída
de sanitários durante a realização das provas.
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Leia o texto a seguir e responda às questões 3 e 4.

Língua Portuguesa

Problemas das grandes cidades
Analise a charge a seguir e responda às questões 1 e 2.

A urbanização se intensificou com a expansão das atividades
industriais, fato que atraiu (e ainda atrai) milhões de pessoas para
as cidades. Esse fenômeno provocou mudanças drásticas na
natureza, desencadeando diversos problemas ambientais, como
poluições, desmatamento, redução da biodiversidade, mudanças
climáticas, produção de lixo e de esgoto, entre outros.
(Mundo Educação)

3

(Angeli)

“A urbanização se intensificou com a expansão das atividades
industriais”. Com esse primeiro segmento do texto, o leitor
recebe a informação de que
(A) a urbanização provocou a expansão das atividades industriais.
(B) as atividades industriais causaram um aumento da
urbanização.
(C) a urbanização e as atividades industriais sofrem com os
problemas ambientais.
(D) a atração de milhões de pessoas para as cidades provocou a
urbanização.
(E) as atividades industriais, não a urbanização, causaram
problemas ambientais.

1

4

O período colocado abaixo da charge representa
(A) uma promessa de campanha de um político demagogo, já
que a realidade apresentada mostra-se como um problema
de impossível solução.
(B) parte de um discurso de um candidato a cargo público já
eleito, pois as palavras denunciam uma promessa não
cumprida.
(C) repetição, por parte de motoristas insatisfeitos, de promessas
de campanhas políticas anteriores.
(D) destaque de uma promessa de campanha política
magnificamente bem colocada, já que o problema referido
está visível.
(E) uma crítica aos marqueteiros políticos, que obrigam os
candidatos a fazerem promessas de difícil cumprimento.

“...fato que atraiu (e ainda atrai) milhões de pessoas para as
cidades”.
As palavras entre parênteses mostram
(A) uma ampliação da informação dada.
(B) uma retificação de um erro.
(C) uma intensificação de um fenômeno.
(D) uma ironia sobre o fato citado.
(E) uma confirmação de algo já dito.

2
Nesse mesmo período, assinale a opção que indica o erro que
contraria a norma culta da Língua Portuguesa.
(A) a ausência de um verbo de ligação no termo “Se eleito”.
(B) o emprego de uma forma simples de futuro – transformarei –
em lugar de uma perífrase, de caráter mais coloquial: “vou
transformar”.
(C) o uso inadequado do verbo “transformar”, numa frase em
que o sentido exigiria outro verbo.
(D) a ausência da preposição “em” antes do pronome relativo
“que”, exigida pelo verbo “trafegar”.
(E) a má utilização da expressão “terá orgulho” em relação aos
automóveis, quando deveria ligar-se aos motoristas.
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Por razões históricas, alguns pronomes de segunda pessoa (a
pessoa com quem se fala) levam as formas verbais para a terceira
pessoa: “— Você sabe com quem está falando?”
Esse desencontro faz com que os usuários de Língua Portuguesa
misturem constantemente formas de segunda e terceira pessoas,
como acontece na seguinte frase:
(A) “Se você deseja atendimento rápido, ligue para nossa
central.”
(B) “Clica aqui para receberes nossas ofertas!”
(C) “Participe de nossas viagens e traga teus amigos!”
(D) “Vossa Excelência e seus eleitores serão bem-vindos à festa!”
(E) “Venha e compre seu mais novo carro!”

6
Assinale a opção que indica a frase em que não ocorre
a possibilidade de duplo entendimento.
(A) José e Raquel casaram-se.
(B) No domingo, Vasco e Flamengo enfrentam-se.
(C) O lobo e o cordeiro enganaram-se.
(D) João e Maria se despediram.
(E) Nas férias, marido e mulher irritaram-se.
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A charge a seguir refere-se às questões 12, 13, 14 e 15.

A frase “Pedro e Isabel iludiram-se” cria dúvidas de compreensão:
Pedro e Isabel enganaram-se reciprocamente ou reflexivamente?
O modo de reescrever-se essa frase que mantém sua
ambiguidade é
(A) “Pedro e Isabel iludiram-se a si mesmos.”
(B) “Pedro e Isabel iludiram-se entre si.”
(C) “Pedro e Isabel podiam iludir-se um ao outro.”
(D) “Pedro e Isabel decidiram iludir-se.”
(E) “Pedro e Isabel mutuamente se iludiram.”

8
Em relação ao emprego tradicional dos pronomes pessoais,
assinale a opção que indica a frase que está totalmente correta.
(A) Essas roupas estão aí para mim levar para casa.
(B) Entre mim e minha namorada não há problemas.
(C) Observei eles da janela de meu quarto.
(D) Todos saíram com nós depois de meia hora.
(E) Ao mar, foi-lhe jogado o corpo do marinheiro.

9
Assinale a opção que indica a frase em que o emprego da forma
“mim” contraria a norma culta da língua.
(A) Para mim, assistir às aulas é questão de princípio.
(B) Tudo foi feito em segredo, entre mim e a empresa.
(C) A mim, ninguém me engana.
(D) Tinham receio de mim, após a festa, nunca mais voltar.
(E) Desmaiei e demorei a voltar a mim.

10
Assinale a opção que indica a frase em que houve a troca
indevida de onde por aonde.
(A) “O bom não é bom onde o ótimo é esperado.” (Thomas Fuller)
(B) “Não olhe onde você caiu, mas onde você escorregou.”
(Provérbio)

(C) “Felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode
fazer seu ninho.” (Diane de Beausacq)
(D) “Não importa onde você vá, você estará lá.” (Saul Gorn)
(E) “Outono é uma segunda primavera onde cada folha é uma
flor.” (Albert Camus)

11
Assinale a opção em que a preposição para mostra valor
semântico diferente dos demais.
(A) “Você tem que parar para mudar de direção.” (Erich Fromm)
(B) “Cada saída é a entrada para algum outro lugar.”

12
O humor da charge se estrutura com base em
(A) uma metáfora.
(B) uma metonímia.
(C) um pleonasmo.
(D) uma silepse.
(E) uma catacrese.

13
Assinale a opção que indica a forma de reescrever-se a frase dita
pelo repórter que altera o seu significado original.
(A) Vocês podem ver como a terceirização continua sendo
debatida no Congresso.
(B) A terceirização, como vocês podem ver, continua sendo
debatida no Congresso.
(C) A terceirização continua sendo debatida no Congresso, como
vocês podem ver.
(D) Como vocês podem ver, continua sendo debatida no
Congresso a terceirização.
(E) Como podem ver vocês, no Congresso continua sendo
debatida a terceirização.

14
Infere-se da charge que
(A) a terceirização é um tema polêmico.
(B) as discussões no Congresso são muito acaloradas.
(C) a opinião pública se interessa por temas políticos.
(D) os repórteres de TV modificam os fatos.
(E) a capital fica muito afastada dos estados brasileiros.

(Tom Stoppard)

(C) “O sol nasce para todos serem felizes, mas a maioria prefere
dormir um pouco mais.” (E. T. Wanke)
(D) “Se o que você está fazendo for engraçado, não há
necessidade de ser engraçado para fazê-lo.” (Charles Chaplin)
(E) “Se não podemos encerrar nossas diferenças, pelo menos
podemos ajudar a tornar o mundo seguro para assegurar a
diversidade.” (John Kennedy)
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A frase do repórter mostra uma forma verbal – continua sendo
debatida – que está expressa na voz passiva.
A sua forma de voz ativa correspondente é:
(A) continua debatendo-se.
(B) continua a debater-se.
(C) continuam debatendo.
(D) continua debatida.
(E) continuam a debaterem-se.
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16
Uma máquina consegue envelopar toda a correspondência
enviada aos clientes de certa empresa em 5 horas e 20 minutos,
trabalhando ininterruptamente. Essa máquina foi substituída por
uma nova, que faz o mesmo trabalho na metade do tempo.
Se essa máquina nova for ligada ao meio dia e meia ela terá
terminado seu trabalho às
(A) 14h e 40min.
(B) 14h e 50min.
(C) 15h.
(D) 15h e 10min.
(E) 15h e 20min.

17
Cinco pessoas, representadas por A, B, C, D e E, sentam-se em
volta de uma mesa circular.
Sabe-se que:
 B não é vizinho de A.
 D é o vizinho à esquerda de C.
 B e C não são vizinhos.
Assim, é correto concluir que
(A) os vizinhos de A são C e E.
(B) os vizinhos de E são B e D.
(C) os vizinhos de B são C e D.
(D) os vizinhos de C são A e B.
(E) os vizinhos de D são A e C.

18
Antônio e Rogério são irmãos. Certo dia, Rogério tinha apenas
R$ 20,00 e, então, Antônio deu a ele a metade da quantia que
tinha no momento. Agora, com mais dinheiro, Rogério deu a
Antônio a metade da quantia que tinha naquele momento,
ficando, então, com R$ 26,00.
A quantia que Antônio tinha incialmente era de
(A) R$ 48,00.
(B) R$ 52,00.
(C) R$ 56,00.
(D) R$ 60,00.
(E) R$ 64,00.

19
Considere verdadeira a frase: “Quem tem amigo é feliz e quem
chora não é feliz”.
Assim, é correto concluir que
(A) quem não chora tem amigo.
(B) quem tem amigo não chora.
(C) quem não chora é feliz.
(D) quem é feliz tem amigo.
(E) quem não tem amigo chora.
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Cinco pessoas, chamadas Ali, Ben, Clô, Dil e Ela, estão em uma
fila. São dadas as seguintes informações:
 Ben tem como vizinhos Ela e Dil.
 Ali não é o primeiro e Dil não é o último.
 Clô está separada de Dil por duas pessoas.
 Existe uma única pessoa entre Ben e Ali.
Assim, é correto afirmar que
(A) Ben é o segundo da fila.
(B) Ela está entre Ben e Dil.
(C) Dil está entre Ali e Ben.
(D) Ali é o quarto da fila.
(E) Clô está atrás de Ela.

21
Um terreno tem a forma do pentágono ABCDE, como o da figura
a seguir, em que os ângulos em A e B são retos e a distância AB
mede 24 m. Sabe-se que o perímetro do terreno é de 84 m e que
os comprimentos dos lados BC, CD, DE, e EA são todos iguais.

2

A área desse terreno, em m , é
(A) 412.
(B) 440.
(C) 468.
(D) 480.
(E) 496.

22
João, quando chega à sua oficina de artesanato, leva meia hora
para arrumar suas ferramentas e depois inicia imediatamente seu
trabalho. Nesse trabalho, João produz 12 peças a cada
20 minutos. Certo dia, João chegou à oficina às 8 horas da manhã
e trabalhou sem parar até sair da oficina, ao meio-dia.
O número de peças que João produziu nesse dia foi
(A) 96.
(B) 108.
(C) 120.
(D) 126.
(E) 144.

23
No meio do ano de 2006, uma empresa resolveu guardar todas as
correspondências de cada mês em uma caixa, e as caixas de
correspondências foram numeradas: 1, 2, 3, …, etc.
Na caixa 1 foram guardadas as correspondências de julho de
2006; na caixa 2, as correspondências de agosto de 2006; na
caixa 3, as correspondências de setembro de 2006; e assim por
diante.
As correspondências de abril de 2015 estão na caixa
(A) 102.
(B) 103.
(C) 104.
(D) 105.
(E) 106.
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27

Clara recebeu um aumento de 20% sobre o seu salário e passou a
ganhar R$ 1500,00 por mês.
O salário mensal de Clara antes do aumento era de
(A) R$ 1200,00.
(B) R$ 1250,00.
(C) R$ 1260,00.
(D) R$ 1280,00.
(E) R$ 1300,00.

Assinale a opção que apresenta o quórum correto para a tomada
de deliberação da Câmara de Vereadores de Caruaru.
(A) A Câmara deliberará, por maioria absoluta, sobre a
denominação de ruas e de logradouros públicos.
(B) A Câmara deliberará, por maioria simples, sobre veto aposto
pelo Prefeito Municipal.
(C) A Câmara deliberará, por maioria absoluta, sobre as leis que
envolvam matéria financeira de qualquer natureza, alienação
de bens imóveis e concessão de direito de uso e de serviços
públicos.
(D) A Câmara deliberará, por maioria de dois terços de seus
membros, sobre referendo a decisões do Tribunal de Contas
de que resulte imputação de débito.
(E) A Câmara deliberará, por maioria absoluta, sobre julgamento
do Prefeito por infrações político-administrativas.

25
Roberto, Sérgio e Tiago estão com bonés de cores diferentes:
azul, vermelho e amarelo, não necessariamente nessa ordem.
Das afirmativas a seguir, somente uma é verdadeira.
 O boné de Roberto é azul.
 O boné de Sérgio não é azul.
 O boné de Tiago não é vermelho.
As cores dos bonés de Roberto, Sérgio e Tiago são,
respectivamente,
(A) vermelho, amarelo e azul.
(B) vermelho, azul e amarelo.
(C) amarelo, vermelho e azul.
(D) amarelo, azul e vermelho.
(E) azul, amarelo e vermelho.

Legislação Específica
26
Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de Caruaru,
sobre as razões para a cassação do mandato de um vereador,
analise as afirmativas a seguir.
I. Dar-se-á quando ele faltar com o decoro parlamentar, na sua
conduta privada, se apresentando eventualmente
embriagado.
II. Considera-se incompatível com o decoro parlamentar a
produção, a condução, o consumo ou o tráfico de substâncias
entorpecentes e drogas ilícitas.
III. Dar-se-á quando, por motivo irrelevante, ele entrar em luta
corporal com um opositor, no recinto da Câmara.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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Segundo o Art. 35 da Lei Orgânica do Município de Caruaru,
analise as afirmativas a seguir.
I. Para a aprovação do Código Tributário do Município e do
Código de Obras e Edificações, é exigido, no mínimo, o voto
favorável da maioria de dois terços dos membros da Câmara.
II. O Código de Posturas e o Código Sanitário são estabelecidos
por Lei Complementar, sendo exigido, para sua aprovação, o
voto favorável da maioria de dois terços, no mínimo, dos
membros da Câmara.
III. O Plano Diretor e a Lei de Diretrizes Orçamentárias exigem,
para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos
membros da Câmara.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativa I e III estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativa II e III estiverem corretas.

29
No que diz respeito ao veto do Prefeito sobre projetos de lei,
assinale a afirmativa correta.
(A) No caso de o projeto ser julgado inconstitucional ou contrário
ao interesse público, no todo ou em parte, o prefeito deverá
vetá-lo integralmente no prazo de trinta dias úteis, contados
da data do recebimento.
(B) O veto será sempre justificado e, quando parcial, abrangerá o
texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
(C) No caso de o veto do prefeito ser rejeitado, o projeto será
enviado ao Presidente da Câmara de Vereadores, em dez dias
úteis, para sua promulgação.
(D) A manutenção do veto restaura matéria suprimida ou
modificada pela Câmara.
(E) Na apreciação do veto, a Câmara poderá corrigir o texto
vetado, introduzindo modificações que atendam ao interesse
público.
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33

A fiscalização financeira, contábil e orçamentária do Município
será exercida pela Câmara de Vereadores, com o auxílio do
Tribunal de Contas do Estado, mediante controle externo e pelo
sistema de controle interno do executivo.
Sobre o controle da Câmara de Vereadores, analise as afirmativas
a seguir.
I. Ela deve realizar a fiscalização de contas de empresa em cujo
capital o Município participe de forma direta ou indireta, nos
termos de convênio ou de acordo constitucional autorizado
pela Câmara.
II. Ela deve realizar o exame de demonstrativos contábeis e
financeiros de aplicação de recursos das unidades
administrativas sujeitas ao seu controle, determinando a
regularização na forma legalmente estabelecida.
III. Ela deve examinar e aprovar os auxílios concedidos pelo
Município a entidades particulares sem fins lucrativos, de
natureza assistencial.
Assinale:
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente a afirmativa II estiver correta.

Leia o fragmento a seguir, com foco nos tesauros:
“O emprego de tesauros nas tarefas de indexação e recuperação
de informações tenta resolver o problema da alocação de
documentos em _____, não só por sua capacidade de controlar o
vocabulário, mas porque é um instrumento que relaciona _____
de forma mais consistente, apresentando uma estrutura sintética
simplificada e uma complexa rede de _____”.
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do
fragmento acima
(A) classes de assuntos – descritores – referências cruzadas
(B) referências cruzadas – conhecimento – busca
(C) palavras–chave – linguagem – índices
(D) linguística – termos – linguagem comum
(E) matriz documentária – gêneros – memória

Conhecimentos Específicos

34
A Classificação Decimal Universal (CDU) tem, em sua estrutura,
tabelas principais ou sistemáticas, tabelas auxiliares e índice
alfabético. Fazem parte das tabelas auxiliares, os auxiliares de
língua, forma, lugar, raça e tempo.
Eles são denominados auxiliares
(A) de relação.
(B) dependentes.
(C) independentes.
(D) de conjugação.
(E) proprietários.

31

35

Para acompanhar a doutrina jurídica, no que diz respeito à
classificação dos ramos da área de Direito, utiliza-se a
Classificação Decimal de Direito (CDDir).
Em uma biblioteca, para classificar uma obra sobre Direito
Constitucional, com base na CDDir, utiliza-se a seguinte notação:
(A) 342.1
(B) 341.2
(C) 341.4
(D) 342.2
(E) 342.6

A função principal das classificações documentárias é a
organização dos documentos em bibliotecas. Dentre os processos
mais utilizados para o arranjo de livros nas estantes está a
ordenação por assunto, que segue um determinado sistema de
classificação.
Essa ordenação é a mais utilizada nas bibliotecas, permitindo a
localização
(A) por ordem alfabética de autor.
(B) relativa das obras nas estantes.
(C) fixa das publicações nas prateleiras.
(D) por gênero literário.
(E) por formato dos livros.

32
A padronização das ações é um princípio amplamente difundido e
aceito.
Com a finalidade de organizar e estruturar os processos e ações
para o desempenho das atividades nas organizações, visando à
garantia da qualidade e da uniformidade de tais atividades, são
produzidos os
(A) relatórios semestrais.
(B) planos orçamentários.
(C) organogramas lineares.
(D) murais de comunicação.
(E) manuais de serviço.
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A notação de autor é um código representativo do sobrenome do
autor utilizado como cabeçalho principal do documento. A Tabela
de Cutter, aplicada internacionalmente, faz uso dessa notação,
representando por meio de um código o sobrenome do autor.
Nos mesmos moldes, foi desenvolvida outra tabela que utiliza a
notação de autor, para nomes brasileiros, conhecida como
(A) ETD-MS
(B) ISBD
(C) MTD-BR
(D) PHA
(E) RDA
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40

Na lista dos documentos que compõem o acervo de uma unidade
de informação, assinale a opção que apresenta o conceito de
Preprint.
(A) Publicação com duração não limitada a priori, com
periodicidade irregular e geralmente publicada por uma
coletividade.
(B) Documento, apresentado em formato impresso, com
pequeno número de páginas, que constitui uma unidade
bibliográfica.
(C) Obra que apresenta acontecimentos em ordem cronológica
anual ou títulos de revistas, recensões periódicas e fatos.
(D) Cópia de uma comunicação, editada antes da publicação
definitiva do conjunto, com distribuição de números
limitados.
(E) Qualquer texto produzido por um governo (federal, estadual
ou municipal), por uma sociedade governamental ou por uma
organização internacional.

O termo Unidade de Informação (U.I.) é definido como “entidade
encarregada de adquirir, processar, armazenar e disseminar
informações com o objetivo de satisfazer as necessidades de
informação dos usuários”.
Quando se pretende pensar na MISSÃO da U.I. deve se levar em
conta
(A) a função que a U.I. pretende cumprir na sociedade.
(B) o grau e a forma de subordinação em que a U.I. está
organizada.
(C) as normas de funcionamento da U.I., de seus serviços e
produtos.
(D) as relações funcionais, os fluxos de autoridade e as
responsabilidades.
(E) a construção de um cronograma de gastos para a U.I.

38
As Anglo-American Cataloging Rules, 2. ed. (AACR2) são usadas
para compor a descrição bibliográfica de um item bibliográfico, a
qual inclui o título, a indicação de responsabilidade, a edição, a
informação de publicação, dentre outros dados. As AACR2
também contêm regras para determinar os pontos de acesso a
um registro bibliográfico.
Assinale a opção que apresenta o conceito de pontos de acesso.
(A) Formas de recuperação no catálogo da biblioteca em que são
mostrados padrões disponíveis para localização daquele item.
(B) Conjunto de registros relacionados, tratados como um todo,
que se encontram em uso corrente.
(C) Barras verticais, representando números ou letras, que
podem ser lidas por meio eletrônico, muito usadas em
serviços de circulação.
(D) Ficha principal do catálogo que serve de base para a
elaboração de todas as outras fichas que representarão o
documento no catálogo.
(E) Notas que se destinam a prestar esclarecimentos, que não
devem ser incluídas no documento, para não interromper a
sequência lógica da leitura.

39
Segundo Francis Miksa, a biblioteca é considerada uma
instituição social que se fundamenta nos campos da Sociologia e
da Educação.
Essa visão constitui o paradigma da
(A) documentação.
(B) ciência da Informação.
(C) biblioteconomia.
(D) recuperação da informação.
(E) bibliografia.
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Na questão do relacionamento entre conceitos no tesauro,
observe a seguinte simbologia:
Lambreta
USE MOTONETAS
Assinale a opção que indica a relação de equivalência
apresentada no exemplo acima.
(A) Tradução
(B) Abreviatura
(C) Coordenação
(D) Definição
(E) Sinonímia

42
A indexação diz respeito à identificação do conteúdo do
documento, por meio do processo de análise de assunto e da
representação desse conteúdo por meio de conceitos. Esses
conceitos, por sua vez, serão representados em termos advindos
de uma linguagem documentária, com vistas à intermediação
entre o documento e o usuário, no momento da recuperação da
informação.
Assinale a opção que indica a etapa do processo de indexação
que compreende a construção do texto documentário com os
conceitos selecionados.
(A) Análise
(B) Síntese
(C) Precisão
(D) Revocação
(E) Reprodução

43
O livro faz parte da história dos registros dos conhecimentos e
das conquistas humanas. Sua estrutura é constituída pelas partes
externa e interna. Esta última é composta pelas partes
pré-textuais, textuais e pós-textuais.
Assinale a opção que nomeia elementos pós-textuais.
(A) Epígrafe, sumário e errata.
(B) Prefácio, lista de tabelas e capa.
(C) Folha de rosto, lombada e orelhas.
(D) Índice, glossário e colofão.
(E) Lista de siglas, apresentação e dedicatória.
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47

A publicação regular de periódicos científicos é uma das
características de consolidação de uma área acadêmica. Esse
veículo é o meio formal mais eficaz utilizado para a comunicação
das pesquisas nas respectivas áreas.
Na Ciência da Informação, o primeiro periódico científico
publicado, no Brasil, intitulou-se
(A) Library Journal.
(B) Transinformação.
(C) Informação & Informação.
(D) Journal de Savants.
(E) Ciência da Informação.

A Library of Congress, que atua como depositária das publicações
dos Estados Unidos e outras obras internacionais, desenvolveu o
formato L.C. MARC, o qual evoluiu para o MARC 21.
No formato MARC 21, cada registro bibliográfico é dividido em
campos e cada campo é associado a um número de três dígitos,
denominado TAG, que identifica o tipo de dado do campo.
A TAG usada para identificar o International Standard Book
Number (ISBN) é a
(A) 020.
(B) 100.
(C) 250.
(D) 300.
(E) 650.

45
As bibliografias se tornaram importantes, não só para os
bibliotecários, como também para os pesquisadores, os
professores e os estudiosos, visto que são necessárias para o
embasamento teórico e para a busca e recuperação das
informações, que se localizam em determinado espaço
informacional.
Aos pesquisadores, elas servem principalmente para
(A) promover a melhor organização das publicações no espaço
físico das bibliotecas.
(B) ser reproduzida entre aspas ou destacada tipograficamente,
exatamente como está no original.
(C) dar confiabilidade aos estudos, documentando a sua origem e
permitindo a sua verificação.
(D) registrar os assuntos aos quais um documento se refere, por
meio de classificação, tabulação e avaliação dos temas.
(E) acelerar a aquisição e a catalogação de livros e também a
reprodução e distribuição de suas fichas.

46
Com relação à representação da informação, assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A catalogação de assunto passou a ser designada como
representação temática.
( ) A catalogação descritiva, referente à descrição bibliográfica e
aos pontos de acesso, passou a ser nomeada como
representação descritiva.
( ) O catálogo compreende apenas as partes identificadas nos
códigos de catalogação (descrição bibliográfica e pontos de
acesso).
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e F.
(B) V, V e F.
(C) V, F e V.
(D) V, V e V.
(E) F, V e F.
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Relacione os agentes de degradação dos acervos às questões que
podem interferir na preservação das coleções bibliográficas.
1. Fatores ambientais
2. Agentes biológicos
3. Ação do homem
4. Situações de emergência
( ) Idade da fiação elétrica do prédio
( ) Incidência de radiação ultravioleta
( ) Presença de brocas nas instalações
( ) Fotocópias repetidas dos mesmos livros
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.
(A) 4 – 2 – 1 – 3
(B) 4 – 3 – 2 – 1
(C) 4 – 1 – 2 – 3
(D) 3 – 4 – 2 – 1
(E) 3 – 1 – 2 – 4

49
No processo de catalogação, visando a levantar as informações
necessárias à representação de um recurso bibliográfico, são
utilizadas normas que indicam de onde essas informações devem
ser extraídas.
A parte do recurso bibliográfico mais importante para o
levantamento dessas informações é denominado
(A) folha de guarda principal.
(B) capa do recurso bibliográfico.
(C) entrada principal do recurso.
(D) fonte principal de informação.
(E) fonte preliminar de informação.

50
No ordenamento jurídico brasileiro, há uma abundante produção
de informação jurídica, seja ela analítica (doutrina) ou normativa
(legislação).
Dentre as publicações listadas a seguir, assinale a opção que
indica a obra de referência que designa um compêndio que reúne
obras básicas do Direito.
(A) Boletim do Direito Administrativo
(B) Revista dos Tribunais
(C) Vade Mecum Previdenciário
(D) BACEN-JUD
(E) Jus Navigandi
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56

Segundo a NBR 6028 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), o resumo que é redigido por especialistas, com análise
crítica, é chamado de
(A) sumário.
(B) epígrafe.
(C) separata.
(D) índice.
(E) resenha.

Sobre as políticas de desenvolvimento de coleções na área
jurídica, analise as afirmativas a seguir.
I. A escassez de recursos financeiros leva o bibliotecário a
determinar o que de imprescindível irá ser adquirido e
desprezar os documentos não prioritários ou emergenciais.
II. O descarte do acervo é o processo pelo qual se exclui do
acervo ativo títulos para remanejamento temporário,
ocorrendo sempre devido à avaliação da coleção.
III. Uma das etapas mais importantes da política de
desenvolvimento de coleções é o processo de seleção, pois
com ele são estabelecidos os critérios que garantem a
qualidade e o ajuste ao atendimento dos usuários.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

52
A implantação de um serviço de referência virtual vai depender
da infraestrutura tecnológica, organizacional, humana e
financeira.
O modelo do serviço virtual em tempo real é aquele que é
realizado
(A) de modo síncrono.
(B) de forma híbrida.
(C) do tipo sequencial.
(D) de maneira condicional.
(E) de modo assíncrono.

53
Ao gestor da informação cabe planejar, implementar e gerir os
processos complexos que têm em vista a produção,
armazenamento, comunicação, uso e preservação da informação.
É intrínseco a este processo que a informação produzida seja: i)
autêntica; ii) fidedigna; iii) íntegra e iv) intelegível/utilizável e
preservável.
Essa última propriedade remete ao fato de que a informação
(A) é aquilo que pretende ser desde que foi produzida.
(B) deve ser digna de crédito.
(C) permanece completa e inalterada.
(D) pode ser localizada, recuperada, apresentada e interpretada.
(E) deve ser exaustiva, pertinente e relevante.

57
Dentre as tendências dos serviços de disseminação seletiva de
informações, encontra-se a tecnologia que, a partir dos critérios
definidos pelos usuários, pesquisa, automaticamente, provedores
de conteúdos, entregando informações úteis, oportunas e
relevantes quando e onde o usuário determinar.
Essa tecnologia é conhecida como
(A) Batch.
(B) Chat.
(C) FTP.
(D) Eric.
(E) Push.

58
O quadro a seguir descreve as etapas do processo de
desenvolvimento de coleções em bibliotecas.

54
A Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional – RVBI – vem
se adaptando às inovações tecnológicas para se compatibilizar
com outras redes e sistemas de informação.
Como uma dessas ações, foi implantado, em 2000, o software de
gerenciamento de bibliotecas denominado
(A) Pergamum.
(B) Aleph.
(C) Sophia.
(D) BibLivre.
(E) Argonauta.

55
A entrevista de referência passa por diferentes etapas.
A etapa em que é realizada a formulação dos conceitos e a
definição da relação entre eles, mediante os operadores
booleanos, é a de
(A) validação dos resultados da pesquisa.
(B) tratamento dos aspectos complementares da pesquisa.
(C) análise da questão do usuário.
(D) estabelecimento da relação de confiança com o usuário.
(E) definição da estratégia de busca.
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OBJETIVOS

Objetivos e metas da instituição
mantenedora

TIPOS DE COLEÇÕES

Normalmente material especial

ÊNFASE NO PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO DE
COLEÇÕES

Seleção, aquisição e
desbastamento

O quadro apresenta características de uma biblioteca
(A) especializada.
(B) pública.
(C) comunitária.
(D) escolar.
(E) universitária.
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59
A Classificação Decimal de Dewey, a partir da 18ª edição, conta
com sete tabelas auxiliares, que demonstram sua tendência
facetada. A Tabela 1, que constitui as Subdivisões Standard, inclui
uma subdivisão que corresponde ao tratamento histórico e
geográfico de um assunto.
Assinale a opção que indica a notação que representa uma
abordagem histórica de um tema.
(A) 624.03
(B) 320.05
(C) 720.63
(D) 512.09
(E) 328.81

60
Observe a referência a seguir.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 14. Não é
admissível por ato administrativo restringir, em razão de idade,
inscrição em concurso para cargo público. In: ______. Súmulas.
São Paulo: Associação dos Advogados do Brasil, 1994. p.16.
De acordo com a NBR 6023 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), a referência acima é de
(A) uma doutrina, só com elementos essenciais.
(B) um acórdão, só com elementos essenciais.
(C) uma jurisprudência, incluindo elementos complementares.
(D) um documento jurídico, em meio eletrônico.
(E) uma
emenda
constitucional,
incluindo
elementos
condicionantes.
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Prova Discursiva (Biblioteconomia)
1
Analise o fragmento a seguir.
“Em geral, as bibliotecas fazem registros estatísticos mas com a preocupação de apresentar mensurações quantitativas, que não são
analisadas *...+” (Ferreira, G. et al., 1980, p.21).
Com base no fragmento, responda aos itens a seguir.
1. Como os dados estatísticos coletados nas bibliotecas interferem na atuação do profissional bibliotecário?
2. Quais as variáveis que podem ser influenciadas pelo trabalho com os dados estatísticos?
3. Aponte um instrumento utilizado para a coleta de dados estatísticos e os tipos de registros usados para organizar sistematicamente
os dados coletados.

2
Os planejadores de bibliotecas precisam conhecer seus usuários, desenvolvendo serviços/produtos que correspondem às suas
expectativas. Trata-se da aplicação do marketing nas atividades das bibliotecas.
De acordo com o exposto, responda aos itens a seguir.
1. Apresente os motivos pelos quais a aplicação do marketing nas bibliotecas é, cada vez mais, uma tendência atual.
2. Indique, no mínimo, três aplicações das técnicas de marketing no ambiente das bibliotecas.
3. Relacione, no mínimo, cinco recursos (impressos, visuais, gráficos, eletrônicos etc.) utilizados pelos bibliotecários como estratégia de
marketing para divulgar os serviços da biblioteca para seu mercado-alvo.

Atenção!
As folhas a seguir devem ser usadas como rascunho.
Transcreva seu texto no local apropriado na folha de texto definitivo, pois não será avaliado o texto escrito em local indevido.
Você terá até 30 (trinta) linhas para responder a cada questão.
Na folha de texto definitivo, não se identifique, pois isso pode anular sua prova.
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