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Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

10 questões

Uma chance de proteger o futuro
Imagine um mundo com secas, tempestades e fome,
com ilhas e regiões costeiras inundadas, onde milhões
de pessoas morrem por causa da poluição do ar e das
águas, enquanto outras buscam o refúgio em lugares mais seguros e alguns ainda lutam entre si pelos
escassos recursos naturais.
Em contraponto, imagine um mundo com ar e
água limpos, com tecnologia, onde casa, transportes
e indústrias estejam a serviço de toda a população,
onde todos compartilham os benefícios do desenvolvimento, da industrialização e dos recursos naturais,
imagine ainda que essa situação possa se sustentar de
uma geração para outra.
A escolha entre estes dois futuros cabe a nós.

(25 questões)
2. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.
a. ( ) A verdade ou a beleza sempre o emociona.
b. ( ) Mais de cem interessados enviou o currículo.
c. ( X ) A maioria dos pássaros fugiram daquele
viveiro.
d. ( ) Vossa Excelência deveis saber de vossas
obrigações.
e. ( ) Fui eu que pedimos a explicação para o caso
do desmatamento.

3. Sobre o texto é correto afirmar:
1. O nosso futuro está comprometido pela
incompetência que temos de gerir os problemas que ameaçam o planeta.
2. O texto está estruturado em três parágrafos, sendo que dois deles apresentam ideias
contraditórias.
3. Não agredir o meio ambiente pode ser opção
do homem.
4. A tenacidade do homem deve-se à atitude de
cada um, somada a de um grande número de
pessoas.
5. Na expressão “um mundo com ar e água limpos” (2o parágrafo do texto), a concordância
nominal acontece com a seguinte construção:
um adjetivo posposto a dois substantivos de
gêneros diferentes.

Koffi Annan

1. Analise as frases abaixo quanto à correta regência
verbal e/ou nominal.
1. O homem custa entender que ele é o responsável por suas atitudes impensadas.
2. Prefiro muito mais o campo à vida agitada na
cidade.
3. Sua atitude correta implica boas
consequências.
4. Você assistiu ao filme? Pareceu-me muito real.
5. A agressão ao meio ambiente é desfavorável à
vida perene na Terra.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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4. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Na frase: “Aquilo que te disse a respeito da
preservação do meio ambiente parece que
lhe chocou muito, por quê?” os pronomes
foram devidamente empregados.
b. ( X ) Na frase: “Viver de maneira sustentável, ou
seja, sem agredir o meio ambiente” a vírgula
foi usada para intercalar uma expressão de
caráter explicativo.
c. ( ) A frase: “Por mais que o homem polua o meio
ambiente, a poluição é um conceito que se
aplica de forma diferente para cada contexto”,
observando-se a norma culta da língua portuguesa estaria corretamente grafada se no
lugar da próclise (que se aplica), fosse utilizada a ênclise (que aplica-se).
d. ( ) A frase “A conscientização do homem pode
resultar na salvação de várias gerações” equivale a: “Se conscientização do homem resultasse na salvação de várias gerações”, já que
apresenta uma hipótese.
e. ( ) A frase: “Trago a Vossa Senhoria o Relatório
de Gestão Ambiental para vosso parecer” está
redigida de acordo com a norma culta.

6. Analise as frases abaixo quanto à obediência à
norma culta.
1. Faz mais de três meses que ele partiu.
2. A entrada para o parque era gratuíta.
3. Haviam muitos acidentes ecológicos naquela
época.
4. Fiz ele entender que sua atitude estava errada.
5. Dize-me o que queres e dar-te-ei o que
mereces.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

7. Analise as afirmativas abaixo:
1. Em “Fui à Salvador” e Iremos àquele jogo, as
crases estão corretamente empregadas, já
que o verbo “IR” exige a preposição “a”.
2. Em: “Fiz alusão à minha amiga”, o uso da crase
é facultativo.
3. Em “Foi uma jogada à Neimar” a crase está
incorretamente empregada, já que é proibido
o seu uso diante de palavra masculina.
4. Em “Saiu à uma hora em ponto” e “Estou aqui
desde às sete horas” há correção no uso da
crase que ocorre sempre na indicação de horas.
5. A frase “Esta região é semelhante à que visitei
no ano passado, quando vista sob a ótica do
descuido com o meio ambiente” apresenta
correto emprego da crase.

5. Assinale a alternativa cuja análise apresentada
entre parênteses está correta, em relação à(s)
palavra(s) destacada(s) na frase:
a. ( ) Quando você reciclou seu lixo, seu vizinho já o
fizera. (verbo no futuro do presente do indicativo utilizado para exprimir uma afirmação).
b. ( ) Se você reciclasse, se você não poluísse, se
você amasse a natureza… (verbos no pretérito imperfeito do indicativo utilizados para
exprimir um desejo).
c. ( ) Conscientize-se, homem de boa fé, a natureza depende de suas atitudes sensatas.
(verbo no presente do subjuntivo utilizado
para exprimir uma ordem).
d. ( X ) Seria o homem o culpado pelo desmatamento incontrolável? (verbo no futuro do
pretérito do indicativo utilizado para exprimir
uma dúvida).
e. ( ) A Terra gira em torno do Sol e a vida do
homem serpenteia em torno de sua consciência. (verbos no presente do indicativo utilizados para exprimir uma verdade presumida).

(X)
( )
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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8. Analise as afirmativas abaixo:
1. As palavras “despercebido” e “desapercebido”
são parônimos e significam “desatento” e “desprevenido”, respectivamente.
2. A palavra “leste” em “tu leste muito bem” e “a
região leste está em situação de calamidade”
são homônimas homógrafas.
3. As frases “Fui à cidade comprar assessórios
para adornar a beleza daquela moça” e
“Aquele rapaz é o acessor do chefe e não
desempenhou bem suas funções” estão corretas quanto à sua semântica.
4. “Dissecar” e “dessecar” são parônimos e significam “cortar” e “tornar seco”, respectivamente.
5. As palavras “acender” e “ascender” são sinônimos, isso implica dizer que podem ser usadas
com significados semelhantes, dependendo
do contexto em que se inserem.

10. Assinale a alternativa corretamente pontuada.
a. (
b. (

) Acabado o concurso: todos, foram embora.
) O louco não entrava nem saía, nem se
levantava.
c. ( ) Todos foram ao passeio poucos, porém
gostaram.
d. ( ) A neve que é branca cobriu, a região serrana,
neste inverno.
e. ( X ) Se venta um pouco o minuano, logo o frio
chega.

Direito e Legislação

11. Com base na Lei no 14.675, de 13 de abril de 2009,
que institui o Código Estadual do Meio Ambiente,
compete à Fundação do Meio Ambiente (FATMA):

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a. (

a.
b.
c.
d.
e.

b.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

10 questões

c.

9. Assinale a alternativa em que o pronome está corretamente empregado.

d.

a. ( ) Ele se machucou-se ao usar aquela ferramenta.
b. ( ) O local que natureza não foi agredida permanecerá agradável ao bom convívio.
c. ( X ) Na nossa opinião, toda fazenda deve ser
cultivada.
d. ( ) A criatura da qual me referi está assombrando
aqueles moradores.
e. ( ) Esse livro que está comigo contradiz esta
legislação aí, com que argumentas sobre
aquela questão.

e.

) Estabelecer critérios e padrões relativos ao
controle e à manutenção da qualidade do
meio ambiente.
( X ) Licenciar ou autorizar as atividades públicas
ou privadas consideradas potencialmente
causadoras de degradação ambiental.
( ) Sugerir modificações ou adoção de diretrizes
que visem harmonizar as políticas de desenvolvimento tecnológico com as de meio
ambiente.
( ) Planejar, coordenar, supervisionar e controlar, de forma descentralizada e articulada, a
Política Estadual do Meio Ambiente.
( ) Exercer o policiamento do meio ambiente e
atividades na área de inteligência ambiental,
utilizando-se de armamento apenas em situações de comprovada necessidade.

12. De acordo com o Código Estadual do Meio
Ambiente, entende-se por “reserva legal” a área de
cada imóvel rural que deverá permanecer reservada,
com, no mínimo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

5% da área da propriedade ou posse.
10% da área da propriedade ou posse.
15% da área da propriedade ou posse.
20% da área da propriedade ou posse.
30% da área da propriedade ou posse.
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13. Considerando o disposto na Constituição Federal
de 1988, assinale a alternativa correta.
a. ( ) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso
público.
b. ( ) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em
disponibilidade, com remuneração integral,
até o seu adequado aproveitamento em outro
cargo.
c. ( X ) É possível a perda do cargo pelo servidor
público estável, mediante procedimento de
avaliação periódica de desempenho, assegurada a ampla defesa.
d. ( ) O servidor público estável poderá perder o
cargo em virtude de sentença judicial passível
de recurso.
e. ( ) Invalidada por sentença judicial a demissão
do servidor estável, será ele reintegrado
ao serviço público, e o eventual ocupante
da vaga, se estável, reconduzido ao cargo
de origem, com direito ao recebimento de
indenização.

15. Com fundamento na Lei no 6.745, de 28 de
dezembro de 1985, que estabelece o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina,
assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.

d.

e.

) A readaptação de funcionário poderá acarretar decesso ou aumento de remuneração.
( ) O treinamento constitui atividade excepcional
nos cargos públicos estaduais.
( ) Considera-se trabalho noturno, para os fins
deste Estatuto, o prestado entre 22 (vinte e
duas) horas e 05 (cinco) horas do dia seguinte.
( X ) O funcionário gozará obrigatoriamente 30
(trinta) dias ininterruptos de férias por ano, de
acordo com a escala organizada.
( ) Estabilidade é o direito que adquire o funcionário nomeado por concurso de não ser afastado do serviço público ou do cargo ocupado.

16. No que tange à Licença-prêmio, dispõe o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa
Catarina:
“Após cada (            ) de serviço
público estadual, o servidor ocupante de cargo de pro-

14. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é
correto afirmar:

vimento efetivo fará jus a uma licença com remuneração,

a. ( X ) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, em quaisquer casos, quando
não houver compatibilidade de horários.
b. ( ) O prazo de validade do concurso público será
de até três anos, prorrogável uma vez, por
igual período.
c. ( ) A lei poderá estabelecer casos de contratação por tempo indeterminado para atender
necessidades temporárias de excepcional
interesse público.
d. ( ) Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Executivo não poderão
ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.
e. ( ) Os atos de improbidade administrativa não
importarão em suspensão dos direitos políticos ou a perda da função pública.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
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como prêmio, pelo período de (       ) meses”.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

triênio ; dois
triênio ; seis
decênio ; dois
decênio ; três
quinquênio ; três

17. A faculdade de que dispõe a Administração
Pública para rever os seus próprios atos por motivos
de conveniência ou oportunidade denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Anulação.
Revogação.
Invalidação.
Convalidação.
Encampação.

Governo do Estado de Santa Catarina

18. Conforme o disposto na Lei de Improbidade
Administrativa (Lei no 8.429/92), é correto afirmar:
a. ( ) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por
ação ou omissão culposa, o agente não estará
obrigado ao ressarcimento do dano.
b. ( ) A posse e o exercício de agente público ficam
condicionados à apresentação de declaração
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a qual será semestralmente
atualizada.
c. ( ) Qualquer pessoa poderá representar anonimamente à autoridade administrativa
competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.
d. ( X ) Constitui crime a representação por ato de
improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
e. ( ) Reputa-se agente público todo aquele que
exerce mandato, cargo, emprego ou função
nas entidades da administração pública,
desde que permanentemente e mediante
remuneração.

20. Os contratos poderão ser unilateralmente alterados pela Administração Pública, com as devidas justificativas, na seguinte hipótese:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Quando conveniente a substituição da garantia de execução.
( ) Quando necessária a modificação do regime
de execução da obra ou serviço, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos
originários.
( X ) Quando houver modificação do projeto ou
das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos.
( ) Quando necessária a modificação da forma
de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado.
( ) Para restabelecer a relação que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração
para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato.

19. De acordo com a Lei no 8.429, de 2 de junho de
1992, constitui ato de improbidade administrativa que
“importa enriquecimento ilícito”:

Conhecimentos Básicos
de Informática

a. ( X ) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para
pessoa física ou jurídica que tenha interesse
suscetível de ser atingido ou amparado por
ação ou omissão decorrente das atribuições
do agente público, durante a atividade.
b. ( ) Realizar operação financeira sem observância
das normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia insuficiente ou inidônea.
c. ( ) Conceder benefício administrativo ou fiscal
sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie.
d. ( ) Praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência.
e. ( ) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria,
bem ou serviço.

21. Com o aumento do uso da internet e do correio
eletrônico, tornou-se grande o número de usuários
mal-intencionados que tentam utilizar esses meios
para realizar fraudes. Entre as técnicas podemos destacar a prática do phishing, que é utilizada por fraudadores para tentar capturar dados confidenciais de
usuários da internet através de e-mails ou de um site.

5 questões

Decorrente do exposto acima, assinale a alternativa
que indica corretamente que recurso de segurança
do browser Internet Explorer 8 ajuda a detectar sites
de phishing.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Filtro Warm
Filtro ActiveX
Filtro SmartScreen
Filtro Blocked
Filtro Hurt
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22. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2007:

24. Assinale a alternativa que indica corretamente o
comando utilizado para alterar permissões de arquivos e diretórios do Sistema operacional Linux.
a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula aplicada na célula D10:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

( )
(X)
( )
( )
( )

cp
chmod
chgrp
chown
mount

25. Identifique as afirmativas corretas a respeito da
utilização do BrOffice.org - Writer
1. A combinação das teclas Ctrl + L (simultaneamente) alinha o texto à Esquerda.
2. O botão
permite aproximar e distanciar a
visualização do documento.
3. No menu Exibir do Writer, existem apenas
dois modos de exibição: Layout de impressão
e Layout da Web.
4. Uma das principais diferenças entre o Word
e o Writer está na criação de PDF, haja vista
que, no Word, necessitaria a instalação de um
plug-in para exportar como PDF, e no Writer
a função é nativa através do botão Exportar
diretamente como PDF ou no menu Arquivo
Exportar como PDF.

=SOMA(SE(A2:A7=D2;SE(B2:B7<D6;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A3=D3;SE(B2:B7<D6;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A7=D3;SE(B2:B7<D7;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A7=D2;SE(B2:B7<D7;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A7=D2;SE(B2:B7<D10;1;0)))

23. Analise a imagem abaixo:

Assinale a alternativa que indica todas as alternativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica a categoria adequada do Windows Update pertencente ao Painel de
Controle do Windows 7:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Programas
Rede e Internet
Hardware e Sons
Sistema e Segurança
Contas de Usuário e Segurança Familiar
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 3 e 4.
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Conhecimentos Específicos
26. O processo de formação e desenvolvimento de
coleções tem um caráter cíclico e é composto por diversos procedimentos que não devem ser considerados
isoladamente, mas como partes integrantes de um
todo.
Assinale a alternativa que apresenta esses
procedimentos:
a. ( ) Estudo da comunidade, planejamento, seleção, aquisição e avaliação.
b. ( X ) Estudo da comunidade, políticas de seleção,
seleção, aquisição, desbastamento/descarte e
avaliação.
c. ( ) Seleção, aquisição, descarte, preparo técnico
do material e remanejamento.
d. ( ) Definição de objetivos, captação de recursos, seleção, aquisição, remanejamento e
avaliação.
e. ( ) Planejamento, estudo de usuário, seleção,
tratamento técnico do material e disponibilização do acervo.

27. Grogan (2001) estabeleceu oito passos para a
sequência lógica das etapas decisórias que constituem o processo normal de referência.
Dentre essas etapas, assinale a alternativa que apresenta aquela que trata da análise minuciosa do tema
da questão apresentada pelo usuário, identificando
seus conceitos e suas relações e traduzindo-os para
um enunciado de busca apropriado, além de escolher
entre os vários caminhos possíveis de pesquisa:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Resposta
Problema
Questão inicial
Questão negociada
Estratégia de busca

(35 questões)

28. Na implementação de uma política de desenvolvimento de coleções, o processo denominado por
Vergueiro (2010) como um “momento de decisão”,
uma vez que é por meio dele que são estabelecidos
os critérios que garantem a qualidade do acervo e a
adequação para atender as reais necessidades dos
usuários é o processo de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Seleção.
Descarte.
Avaliação.
Aquisição.
Remanejamento.

29. A literatura estabelece critérios para a seleção de
documentos a serem incorporados no acervo de uma
biblioteca. Entre esses critérios estão os que abordam
o conteúdo dos documentos, que são: autoridade,
precisão, imparcialidade, atualidade, cobertura/
tratamento.
O critério que visa evidenciar o quanto a informação
veiculada pelo documento é exata, rigorosa e correta é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

atualidade.
imparcialidade
cobertura/tratamento.
autoridade.
precisão.

30. Para Almeida (2005) é uma “ferramenta que auxilia
o bibliotecário a alcançar eficácia e eficiência organizacionais e a desenvolver estratégias para melhorar a eficácia e eficiência do acervo e dos serviços e produtos”.
Assinale a alternativa a que esta definição se refere:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Controle
Avaliação
Organização
Diagnóstico
Catalogação
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31. As funções administrativas são aquelas responsáveis pela ativação de todas as funções dentro de um
sistema, sejam elas de meio ou de fim e pelo seu direcionamento e ajuste aos objetivos e metas do mesmo
(Chagas, 2010).

33. Em relação à implantação de sistemas automatizados em bibliotecas, é correto afirmar:

Assinale a alternativa que apresenta as quatro funções
administrativas:

b.

a. ( ) Organização, Direção, Avaliação e Diagnóstico.
b. ( ) Organização, Administração, Controle e
Avaliação.
c. ( X ) Planejamento, Organização, Direção e
Controle.
d. ( ) Planejamento, Análise organizacional,
Avaliação e Controle.
e. ( ) Planejamento, Direção, Diagnóstico e
Administração.

a. (

c.

d.

e.
32. De acordo com Rowley (2002), as bases de dados
podem ser classificadas em bases de dados de referências e bases de dados de fontes.

) A qualidade de um software/sistema só pode
ser avaliada através da visão do desenvolvedor e do bibliotecário.
( ) As bibliotecas necessitam de softwares
somente para auxiliar no processamento
técnico do acervo e para gerenciar aspectos
administrativos.
( ) Na avaliação de software para bibliotecas, a
aplicação do critério de confiabilidade avalia a
capacidade do software de ser transferido de
um ambiente para outro.
( ) Na escolha de um software para a biblioteca,
o software livre é aquele que possui seu
código fonte fechado para o usuário e não
possibilita modificações e adaptações às suas
necessidades.
( X ) A escolha de um software exige, fundamentalmente, a análise da ferramenta, seus recursos,
suas potencialidades, a capacidade do parque
tecnológico.

Quanto às bases de dados de fontes, é correto afirmar:
a. ( ) Encaminham ou orientam o usuário para
outra fonte, que pode ser um documento,
uma instituição ou um indivíduo, a fim de
obter informações adicionais ou conseguir o
texto integral de um documento.
b. ( ) Incluem citações ou referências bibliográficas
e, às vezes, os resumos de trabalhos publicados em periódicos ou anais de eventos.
c. ( ) Referenciam informações ou dados, como
nomes e endereços de instituições e outros
dados característicos de guias, cadastros etc.
d. ( X ) Contêm os dados originais e constituem
um tipo de documento eletrônico. Após ter
feito uma consulta, o usuário terá em mãos
as informações de que precisa, sem ter que
buscá-las em outra fonte.
e. ( ) Mostram o acervo de uma determinada
biblioteca ou de uma rede de bibliotecas, relacionando monografias, títulos de periódicos
e outros itens que a biblioteca possui em seu
acervo.
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34. O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia disponibiliza em seu site o texto “Software
para automação de bibliotecas”, que apresenta requisitos mínimos que devem ser avaliados na aquisição
de um software.
Alguns desses requisitos são:
a. ( X ) Funcionalidade, confiabilidade, usabilidade,
eficiência, manutenibilidade e portabilidade.
b. ( ) Funcionalidade, confiabilidade, indicação,
diretrizes, estrutura e portabilidade.
c. ( ) Usabilidade, eficiência, manutenibilidade,
planejamento e custo.
d. ( ) Estabilidade, confiabilidade, usabilidade,
compatibilidade e manutenibilidade.
e. ( ) Usabilidade, utilidade, manutenibilidade,
portabilidade e custo.

Governo do Estado de Santa Catarina

35. A adoção de padrões e protocolos internacionais,
observando as facilidades de compartilhamento de
dados e o intercâmbio de informações, são características consideradas indispensáveis aos softwares com
vistas à automação das bibliotecas.

37. Em relação aos catálogos, analise as afirmativas
apresentadas a seguir:
1. O catálogo topográfico se tornou obsoleto e
desnecessário com a automação, uma vez que
se podem extrair relatórios atualizados para
conferência do acervo, sempre que necessário.
2. Os catálogos automatizados trouxeram inúmeras facilidades, entre elas, maior rapidez
na busca, maior rapidez na atualização dos
dados, possibilidade de busca a distância, etc.
3. O catálogo de identidade ou de autoridade
compreende as formas autorizadas de nomes
para pessoas, famílias, entidades coletivas. P.
195, mey e cristofolli e p. 14 e 15
4. Uma das funções do catálogo é permitir ao
usuário encontrar um item somente pelo
nome do autor e título.
5. Na elaboração de um catálogo algumas qualidades devem ser observadas, como por exemplo: a uniformidade, economia na preparação
e manutenção, atualidade.

Em relação à Norma ISO 2709 – Information and documentation - Format for information Exchange – pode-se
afirmar:
a. ( ) Estabelece o protocolo modelo de interoperabilidade baseado no processo de coleta automática de metadados.
b. ( ) Especifica formatos e procedimentos administrando a troca de mensagens entre um cliente
e um servidor, habilitando o cliente a solicitar
que o servidor consulte um banco de dados.
c. ( X ) Especifica os requisitos para o formato de
intercâmbio de registros bibliográficos que
descrevem todas as formas de documentos
sujeitos à descrição bibliográfica.
d. ( ) Realiza o processo de conversão de registros
bibliográficos em meios manuais para registros bibliográficos em meios eletrônicos.
e. ( ) Define o sistema de codificação que estabelece um único número para cada caracter,
não importando a plataforma, o programa,
a língua.

36. Num sistema informatizado de controle de circulação, a “espinha dorsal” do sistema é a base de dados
de transações ou empréstimos. Essa base compreende
vários registros, sendo um para cada transação.
Assinale a alternativa que apresenta o que cada registro deve especificar no mínimo:
a. ( ) Retiradas e renovações, quantidade de leitores registrados e quantidade de atrasos.
b. ( ) Informações sobre o leitor, quantidades de
reservas e dados de catalogação.
c. ( ) Informações sobre o documento, informações
sobre os serviços e solicitações de devoluções.
d. ( X ) Informações sobre o documento, informações
sobre o leitor e data da transação
e. ( ) Informações sobre devoluções, informações
sobre os usuários e retiradas e renovações.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

38. Na catalogação de um recurso bibliográfico o processo que consiste em analisar o recurso para levantar
as informações necessárias a sua representação ou
descrição é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Leitura técnica.
Descrição bibliográfica.
Seleção de informações.
Levantamento bibliográfico
Nível de descrição.
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39. De acordo com o Código de Catalogação AngloAmericano – 2. ed. rev. 2002 (AACR2R), na descrição de
recursos eletrônicos a área 3 é obrigatória.
Assinale a alternativa que apresenta o que compõe
essa área:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Tipo e extensão do recurso.
Tipo e designação específica.
Tipo e designação geral do material.
Extensão do recurso e outros detalhes físicos.
Extensão do recurso e designação específica.

41. De acordo com Código de Catalogação AngloAmericano – 2. ed. rev. 2002 (AACR2R), assinale a alternativa correta em relação à responsabilidade de uma
obra.
a. (

b.

c.
40. Analise as afirmativas apresentadas abaixo em
relação à área 5 – Descrição física, de um recurso eletrônico, de acordo com Código de Catalogação AngloAmericano – 2. ed. rev. 2002 (AACR2R):
1. O conteúdo da área 5 é: Extensão do item
(incluindo a designação específica do material);
Outros detalhes físicos; Dimensões; Edição.
2. Opcionalmente, pode-se usar terminologia
convencional para registrar formatos específicos do suporte físico, como por exemplo
CD-ROM.
3. Essa área não é usada para um recurso eletrônico que estiver disponível somente por
acesso remoto.
4. Para um CD-ROM, registra-se o número de
unidades físicas do suporte físico por meio de
algarismos arábicos seguido da terminologia
“disco ótico de computador”.
5. São exemplos de recursos eletrônicos: disquete de computador, cartucho de fitas para
computador, disco ótico de computador, reália, microficha, diapositivo, entre outros.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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d.

e.

) A informação de responsabilidade deve ser
sempre registrada na área 1 da descrição, precedida de dois pontos.
( ) Os nomes dos responsáveis pelo conteúdo
intelectual de uma obra devem ser transcritos
em ordem alfabética, na forma em que aparecem na folha de rosto, separados por ponto e
vírgula.
( ) Quando a autoria é atribuída a mais de três
pessoas, registram-se as três primeiras citadas,
seguidas de reticências e da expressão latina
et al., entre colchetes.
( ) A responsabilidade é compartilhada quando
os responsáveis desempenham diferentes
funções na elaboração da obra.
( X ) Quando os responsáveis pelo conteúdo realizam diferentes funções (por exemplo: autoria
e tradução), seus nomes são separados entre
si por ponto e vírgula.

42. Considere os seguintes cabeçalhos para entidades coletivas:
1. Biblioteca Nacional (Brasil)
2. Brasil. Secretaria de Educação Especial.
3. Brasil. Ministério da Educação. Universidade
Federal de Santa Catarina
4. FATMA
5. Fundação de Amparo à Tecnologia e ao MeioAmbiente (SC)
Assinale a alternativa que apresenta os cabeçalhos
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1, 2 e 5 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
2, 3 e 4 apenas.
3, 4 e 5 apenas.
2, 3, 4 e 5.
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43. Analise a referência apresentada a seguir, de
acordo com a NBR 6023/2002 – Informação e documentação – Referências – Elaboração:

45. De acordo com a NBR 6023/2002 – Informação e
documentação – Referências – Elaboração, as referências podem aparecer:

MUELLER, S. P. M. A ciência, o sistema de comunicação
científica e a literatura científica. In: CAMPELLO, B. S.;
CENDÓN, B. V.; KREMER, J. M. (Org.). Fontes de informação para pesquisadores e profissionais. Belo
Horizonte: Ed. UFMG, 2003. p. 21-34.
A referência apresentada refere-se a um(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Artigo de periódico.
Parte de monografia.
Evento como um todo.
Monografia como um todo.
Publicação periódica como um todo.

44. De acordo com a NBR 6023/2002 – Informação e
documentação – Referências – Elaboração, assinale a
alternativa que apresenta a referência correta:
a. ( ) Berger, P. L.; Luckmann, T. A construção social
da realidade. 12. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.
b. ( ) CENDÓN, Beatriz Valadares. Ferramentas
de busca na Web. Ci. Inf., Brasília, p. 39-49,
v. 30, n. 1, jan./abr. 2001. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010019652001000100006&script=sci_
arttext&tlng=es>. Acesso em: 19 dez. 2011.
c. ( X ) CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI,
Córdelia Robalinho de Oliveira. Dicionário de
biblioteconomia e arquivologia. Brasília, DF:
Briquet de Lemos/ Livros, 2008.
d. ( ) BICHERI, Ana Lúcia Antunes de Oliveira. A
mediação do bibliotecário na pesquisa escolar
face a crescente virtualização da informação.
São Paulo : 2008. 197 f. Dissertação (Mestrado
em Ciência da Informação) – Faculdade de
Filosofia e Ciências, Universidade Estadual
Paulista, Marília, 2008.
e. ( ) PARANDEKAR, Suhas, D.; OLIVEIRA,
Isabel de Assis Ribeiro; AMORIM, Érica P.
(Organizadores.) Desempenho dos alunos na
prova Brasil: diversos caminhos para o sucesso
educacional nas redes municipais de ensino.
Brasília: INEP, 2008. Disponível em: <http://
www.publicacoes.inep.gov.br/detalhes.
asp?pub=4356>.

1.
2.
3.
4.
5.

no rodapé
no fim de texto ou de capítulo
em lista de referências
antecedendo resumos, resenhas e recensões
no sumário

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

46. De acordo com a NBR 6028/2003 – Informação e
documentação – Resumo – Apresentação, o resumo
que apresenta os pontos principais do documento,
não apresentando dados qualitativos nem quantitativos e que, de modo geral, não dispensa a consulta ao
original é denominado resumo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Crítico.
Remissivo.
Descritivo.
Informativo.
Indicativo.

47. A NBR 6028/2003 – Informação e documentação – Resumo – Apresentação, define que os resumos
devem ter um limite de palavra.
Assinale a alternativa que indica o número de palavras em resumos apresentados em trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros) e relatórios
técnico-cientifícos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

de 50 a 100 palavras.
de 150 a 500 palavras.
de 200 a 600 palavras.
de 250 a 400 palavras.
de 500 e 600 palavras.
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48. De acordo com a NBR 6032 – Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas, assinale a
alternativa correta.
a. ( ) A ordem das palavras do título original não
precisa ser respeitada na abreviação.
b. ( ) O método normal de abreviação consiste em
suprimir o final das palavras, substituíndo por
um ponto e virgula.
c. ( ) Abreviam-se todas as palavras do título, mantendo-se os artigos, conjunções, preposições
e locuções similares.
d. ( ) Quando o título do periódico possui um
nome de pessoa, este nome também deve ser
abreviado como as demais palavras do título.
e. ( X ) Não se abreviam os títulos constituídos de
uma só palavra, simples ou composta, acompanhada ou não do artigo.

49. A indexação é um processo subjetivo e não objetivo.
Bibliotecários poderão divergir quanto a quais aspectos
merecem ser indexados e quais termos utilizados.
Assinale a alternativa que apresenta o termo a que se
refere à extensão com que há concordância quanto
aos termos utilizados para indexar um documento:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Seleção
Precisão
Coerência
Revocação
Exaustividade

50. Uma preocupação no processo de recuperação
da informação é otimizar o resultado no que diz respeito aos índices de exaustividade e precisão.

51. Em relação à indexação, analise as afirmativas
abaixo:
1. Revocação é a capacidade de recuperar documentos úteis.
2. Tradução envolve a conversão da análise conceitual de um documento num determinado
conjunto de termos de indexação.
3. Um vocabulário controlado é essencialmente
uma lista de termos autorizados.
4. Especificidade é o princípio no qual o tópico
deve ser indexado sob o termo mais específico que o abranja completamente.
5. O termo precisão designa a capacidade de
evitar documentos inúteis.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

52. Utilizando a Classificação Decimal Universal (CDU),
na montagem de um número de classificação, o sinal
que liga números e assuntos consecutivos, indicando
uma série de conceitos, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

+ (adição).
[ ] (colchetes).
: (dois pontos).
/ (barra oblíqua).
= (sinal de igual).

Para aumentar a precisão, o recurso geralmente usado
é a combinação de termos mediante a utilização do
operador booleano:

53. Assinale a alternativa que indica o serviço, que
segundo S.R. Ranganathan, deve ser o elo entre o
usuário e o documento, no tempo exato:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

OR
THE
BUT
AND
NOT
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(X)
( )
( )
( )
( )

Serviço de referência.
Serviço de comutação.
Serviço de empréstimo.
Serviço de tratamento da informação.
Serviço de recuperação da informação

Governo do Estado de Santa Catarina

54. O registro MARC é composto de três elementos:
1. estrutura do registro;
2. designadores ou indicação de conteúdo;
3. conteúdo dos elementos que compõem o
registro.
Quanto ao terceiro elemento, pode-se afirmar:
a. ( ) Definem os códigos e convenções que identificam os dados no registro bibliográfico MARC.
b. ( ) É definido pelos campos variáveis e são identificados por uma etiqueta no Diretório, contendo posições para indicadores.
c. ( X ) É definido por padrões externos aos formatos, tais como o International Standard
Bibliographic Description (ISBD), AngloAmerican Cataloguing Rules, Library of
Congress Subjets Headings (LCSH) ou outras
convenções e códigos adotados pela unidade
de informação criadora do registro.
d. ( ) É baseado na American National Standart
para o Intercâmbio de Informação
Bibliográfica (ANSI/NISO Z39.2) e a sua ISO
equivalente ISO 2709 - Information and documentation - Format for information Exchange.
e. ( ) São códigos e convenções estabelecidos para
identificar e caracterizar os dados dentro do
registro e permitir sua manipulação, ou seja,
os vários campos de informações.

55. Consiste num serviço personalizado que repassa
para o usuário informações selecionadas correntes, de
acordo com seu perfil de interesse.
Assinale a alternativa que apresenta a que se refere
essa definição:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Estudo de usuário
Formação de coleção
Orientação bibliográfica
Disseminação da informação
Disseminação seletiva da informação

56. Analise a citação abaixo:
“Em fins do século XIX, os problemas bibliográficos
começaram a ficar complexos para os pesquisadores
que não encontravam nas bibliotecas meios aperfeiçoados de acesso a documentos cada vez mais variados. […] Havia necessidade de uma nova tecnologia,
de um novo conjunto de técnicas para organizar, analisar os documentos, descrevê-los, resumi-los […].”
A citação de Le Coadic (2004) se refere ao surgimento
da:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Museologia.
Arquivologia.
Documentação.
Biblioteconomia.
Ciência da Informação.

57. Conjunto de operações necessárias à produção,
reunião, tratamento/processamento, difusão e utilização de documentos. Essa definição se refere à(ao):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Cadeia editorial.
Cadeia documentária.
Tratamento da informação.
Recuperação da informação.
Informatização de serviços.

58. Do ponto de vista dos sistemas de recuperação
da informação é reconhecida como uma atividade
mais importante dentro dos procedimentos realizados
para o tratamento da informação, pois condiciona os
resultados das estratégias de busca.
Assinale a alternativa que apresenta essa atividade:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Indexação
Catalogação
Classificação
Automação
Seleção
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59. Analise a definição abaixo:
“Conjunto de diretivas relativas à determinação dos campos de tratamento, seleção do nível de análise dos documentos a serem indexados, definição de um antidicionário, tipos de documentos a serem processados e demais
ações necessárias à otimização do serviço de informação”.
CUNHA; CAVALCANTE, 2008.

Essa definição se refere à:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Política de desenvolvimento de coleções.
Política de arquivamento.
Política organizacional.
Política de indexação.
Política informacional.

60. O ISBN, o ISSN, o Depósito Legal e a Catalogação
na Fonte são instrumentos utilizados para o:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Controle padrão.
Controle editorial.
Controle bibliográfico.
Controle de processos.
Controle de informação.
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