
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS
EDITAL Nº 45/2018

CADERNO DE QUESTÕES

Candidato: __________________________________________________________ 

Inscrição: _____________ Área acadêmica: _______________________________

Assinatura: _________________________________________________________
(conforme identidade)

INSTRUÇÕES

01. Este Caderno de questões só deve ser aberto após a leitura de todas as instruções e
quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02.  Ao  abrir  este  Caderno,  confira  se  ele  contém  80  (oitenta)  questões  objetivas.
Comunique imediatamente a um dos fiscais de sala acerca de eventuais incorreções ou
problemas de impressão. 
03. Preencha os dados pessoais neste Caderno. 
04. O candidato poderá levar consigo este Caderno de provas desde que faltando menos
de 30 (trinta) minutos para o final do exame
05. Utilize a folha de respostas para responder às questões deste caderno.
06.  Leia  as  instruções  da  folha  de  respostas  antes  de  iniciar  o  preenchimento.  Em
hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas. 
07. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre
o conteúdo das provas. Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 
08. A duração da prova é de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, aí incluído o tempo para
responder a todas as questões deste Caderno e para preencher a folha de respostas.

    BIBLIOTECONOMIA



LÍNGUA PORTUGUESA

1 - (CESPE. Agente de Polícia Federal-2004- adaptada) “O valor da vida é de tal magnitude que, até
mesmo  nos  momentos  mais  graves,  quando  tudo  parece  perdido  dadas  as  condições  mais
excepcionais e precárias — como nos conflitos internacionais, na hora em que o direito da força se
instala negando o próprio Direito, e quando tudo é paradoxal e inconcebível —, ainda assim a
intuição humana tenta protegê-lo contra a insânia coletiva, criando regras que impeçam a prática
de crueldades inúteis.
Quando a paz passa a ser apenas um instante entre dois tumultos, o homem tenta encontrar nos
céus do amanhã uma aurora de salvação. A ciência, de forma desesperada, convoca os cientistas a
se debruçarem sobre as mesas de seus laboratórios, na procura de meios salvadores da vida. Nas
salas de conversação internacionais, mesmo entre intrigas e astúcias, os líderes do mundo inteiro
tentam se reencontrar com a mais irrecusável de suas normas: o respeito pela vida humana.
Assim, no âmago de todos os valores, está o mais indeclinável de todos eles: a vida humana. Sem
ela, não existe a pessoa humana, não existe a base de sua identidade. Mesmo diante da proletária
tragédia  de  cada  homem  e  de  cada  mulher,  quase  naufragados  na  luta  desesperada  pela
sobrevivência do dia a dia, ninguém abre mão do seu direito de viver. Essa consciência é que faz a
vida mais que um bem: um valor.
A partir dessa concepção, hoje, mais ainda, a vida passa a ser respeitada e protegida não só como
um bem afetivo ou patrimonial, mas pelo valor ético de que ela se reveste. Não se constitui apenas
de um meio de continuidade biológica, mas de uma qualidade e de uma dignidade que faz com
que cada um realize seu destino de criatura humana”.
Internet: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em ago./2004 (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir:
(I) O texto estrutura-se de forma argumentativa em torno de uma ideia fundamental e constante: a
vida humana como um bem indeclinável.
(II) O primeiro parágrafo discorre acerca da valorização da existência e da necessidade de proteção
da vida contra a insânia coletiva, por intermédio de normas de convivência que impeçam a prática
de crueldades inúteis,  principalmente em épocas  de graves  conflitos  internacionais,  quando o
direito da força contrapõe-se à força do Direito e quando a situação se apresenta paradoxal  e
inconcebível.
(III) No segundo parágrafo, estão presentes as ideias de que a paz é ilusória, não passando de um
instante  apenas  de  trégua  entre  dois  tumultos,  e  de  que,  para  mantê-la,  os  cientistas  se
desdobram à procura de fórmulas salvadoras da humanidade e os líderes mundiais se encontram
para preservar o respeito recíproco.
(IV) No penúltimo parágrafo, encontra-se uma redundância: a afirmação de que o soberano dos
valores é a vida humana, sem a qual não existe a pessoa humana, sequer a sua identidade.
(V) O comprometimento ético para com a humanidade é defendido no último parágrafo do texto,
que  discorre  acerca  da  vida  não  só  como  um  meio  de  continuidade  biológica,  mas  como  a
responsável pelo destino da criatura humana.
Assinale a opção correta:
a) Estão corretos os itens I, II e IV. 
b) Estão corretos os itens I, III e V.
c) Todos os itens estão incorretos.
d) Todos os itens estão corretos

2 - Todas as alternativas estão corretas, EXCETO:  
a) Vírus.  



b) Cátedra 
c) Excelência 
d) Hífens. 

3 - Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta:
a) Vossa Excelência estás muito preocupada hoje.
b) Mais de cinco alunos não compareceu à aula.
c) Conquistaram o aluno e a aluna a tão sonhada vaga de estagiário. 
d) Haviam sérios problemas na cidade.

4 - Assinale a opção INCORRETA:
a) Foro
b) Meretíssimo 
c) Expatriado
d) Transposição

5 - Assinale a opção em que aparece um sinônimo de RATIFICAR:
a) Alterar
b) Corrigir
c) Confirmar 
d) Anunciar

6 - (TRT15-Estágio Direito-2018) Quem precisa saber escrever?  
Recebo  e-mails  de  pessoas  com  idades  e  profissões  diversas.  Outro  dia,  chegou  a

mensagem de um sujeito muito gentil, fazendo comentários elogiosos à coluna. Cometeu alguns
erros gramaticais comuns, como acontece com meio mundo, mas o que me surpreendeu foi que
ele se despediu dizendo: “Desculpe por não escrever o português corretamente, mas sabe como é,
sou engenheiro”. O raciocínio era que se ele fosse escritor, jornalista ou professor, escrever certo
seria obrigatório, mas, sendo engenheiro, estava liberado dessa fatura. Assim como ele, inúmeras
pessoas acreditam que escrever não está na lista das 100 coisas que se deva aprender a fazer
direito na vida. Antes de aprender a escrever bem, esforçam-se em aprender a falar inglês fluente,
a  jogar  golfe  e  a  utilizar  o  hashi  num  restaurante  japonês.  Escrever  bem?  Não  parece  tão
necessário, já que a gente acaba sendo compreendido igual. “Espero não lhe incomodar com esse
e-mail, é que faço jornalismo e queria umas dicas”. O recado foi dado. 

É preciso dizer que não há ninguém que seja imune a erros. Todo mundo se engana, todo
mundo tem dúvidas. Não conheço um único escritor que não trabalhe com um dicionário ao lado.
De minha parte,  sempre tenho uma consulta a fazer no Aurélio,  nunca estou 100% segura,  e,
mesmo tomando todos os cuidados, erro. Acidentes acontecem, o que não pode acontecer é a
gente se lixar para a aparência das nossas palavras.  Escrever bem – não estou falando de escrever
com estilo, talento, criatividade, apenas de escrever certo – deveria ser considerado um hábito tão
fundamental quanto tomar banho ou escovar os dentes. Um texto limpo também faz parte da
higiene. Bilhetes, e-mails, cartões de agradecimentos, tudo isso diz quem a gente é. Se você não
sai de casa com um botão faltando na camisa, por que acharia natural escrever uma carta com as
letras fora do lugar?  

Sei que todos estão carecas de saber a importância da leitura na vida de uma pessoa, mas
não custa lembrar que, quem não lê, corre muito mais riscos de dar vexame por escrito, e isso não
é algo a ser considerado só porque se trabalha numa profissão que, aparentemente, não exige
familiaridade com as palavras. Ninguém precisa ser expert, mas ser cuidadoso não mata ninguém.



Meu irmão, outro dia, me escreveu um e-mail rápido para recomendar um disco e nunca vi meia
dúzia de frases tão bem colocadas. Nem parecia um engenheiro.  
(Martha Medeiros - Zero Hora - adaptado.)  
De acordo com o texto, assinalar a alternativa CORRETA:  
a) A autora não lê as correspondências que recebe de seus leitores. 
b)  Segundo  a  autora,  ninguém  precisa  ser  expert,  mas  ser  cuidadoso  com  escrita  não  mata
ninguém. 
c) Só os professores de português têm conhecimento da gramática.
d) Não devemos nos preocupar com a apresentação da escrita,  pois,  para algumas profissões,
saber ler e escrever já basta.

7 - (Esaf-Analista Jurídico-SEFAZ-CE-2006) Em relação ao texto, assinale a opção que corresponde a
erro gramatical.
Não  constitui (1) surpresa a verificação de que os municípios com maior índice de anulação de
votos têm pontos comuns. Um deles: a taxa de analfabetismo duas ou três vezes superior ao do (2)
resto do país. Outro: a localização em zonas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) —
indicador que mede renda, longevidade e instrução. São localidades pobres  cujo (3) destino, se
não houver revolução de 180 graus na forma de encarar a educação,  as (4) condena a se afastar
cada vez mais dos progressos da civilização.
(Correio Braziliense, 17.10.2006)
a) 1
b) 2
c) 3
d)  4

8 - Assinale a palavra que deve ser, obrigatoriamente, acentuada:
a) Secretaria
b) renuncia
c) juridico  
d) negocio

9 - Marque a opção INCORRETA:
a) assessoria
b) pretensão
c) rescisão
d) ressucitar 

10 -  Assinale a opção que apresenta erro de pontuação:
a) Brasileiros, é chegada a hora de votar.
b) O decreto regulamenta os casos gerais; a portaria os particulares. 
c) O condenado, sereno e tranquilo, esperava sua morte.
d) Simplicidade,  clareza,  objetividade, concisão são qualidades a serem observadas na redação
oficial.

11 - Julgue os itens a seguir:
I - As leis, em qualquer caso, não podem ser infringidas; mesmo em caso de dúvida, portanto, elas
devem ser respeitadas.
II  -  Assim  disse  Voltaire:  “Devemos  julgar  um  homem  mais  pelas  suas  perguntas  que  pelas
respostas.”



III - Aristóteles, o grande filósofo, foi o criador da Lógica.
Assinale a opção correta:
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Estão corretos os tens I e III;
c) Estão corretos os itens II e II;
d) Todos os itens estão incorretos.

12 - Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância:
a) Existem muitas firmas fantasmas por aqui. 
b) Está meio nervosa, porque trabalhamos bastante.
c) Depois de comer meia fruta daquela barraca, comprou frutas bastantes para uma ceia farta. 
d) Os documentos seguem anexos.

13 - Julgue os itens a seguir:
I - O Representante do Ministério Público apelou da decisão.
II - Nunca mais aspirarei a amores impossíveis.
III - Não lhe assiste dizer se isto é certo ou errado. 
IV - Prefiro muito mais Português do que Matemática.
V – O julgamento foi desfavorável o pedido.
Assinale a alternativa correta:
a) Estão corretos os itens I, IV e V;
b) Estão corretos os itens I, II e III; 
c) Todos estão corretos;
d) Todos estão incorretos. 

14 - (FCC – TST – Técnico Judiciário – 2012) Considere: 
...... angústia de imaginar que o homem pode estar só no universo soma-se a curiosidade humana,
que se prende ...... tudo o que é desconhecido, para que não desapareça de todo o interesse por
pistas que dariam embasamento ...... teses de que haveria vida em outros planetas. 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 
a) À – a – às; 
b) A – à – as; 
c) À – a – as; 
d) A – a – às; 

15 - O proprietário do imóvel precisa saber que ele não é tão imóvel assim. 
As palavras destacadas são, respectivamente, 
a) substantivo e substantivo 
b) substantivo e adjetivo 
c) adjetivo e verbo 
d) advérbio e adjetivo 

16 - O candidato visitava as ______ da cidade acompanhado de seus ______ . 
a) feiras-livres, guardas-costas. 
b) feiras-livre, guarda-costas. 
c) feira-livres, guardas-costas. 
d) feiras-livres, guarda-costas. 

17 - Escolha a alternativa que preencha corretamente as lacunas da frase abaixo. 



O advogado ______ entre os litigantes, razão pela qual ______ promoção e ______ que teria uma
bela carreira. 
a) interviu, obteu, previu. 
b) interviu, obteve, preveu. 
c) interveio, obteu, preveu. 
d) interveio, obteve, previu. 

18 - Identifique a opção que apresenta ERRO:
a) Identificaram-se duas pessoas que se encontravam desaparecidas.
b) Em se plantando tudo dá.
c) Recusou a proposta, se fazendo de desentendida. 
d) Realizar-se-á, na próxima semana, um grande evento em prol da paz no mundo.

19 - “Art. 5° do Código Eleitoral – Não podem alistar-se eleitores: os que não saibam exprimir-se na
língua nacional, e os que estejam privados, temporária ou definitivamente dos direitos políticos.
Os militares são alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha, subtenentes
ou suboficiais,  sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior  para formação de
oficiais.” Indique o modo verbal predominante no texto:
a) Indicativo
b) Imperativo
c) Infinitivo
d) Subjuntivo

20 - Assinale a opção correta:
a) Não sei se ela chegou à falar sobre esse assunto.
b) O político iniciou visita à duas comunidades.
c) Andou à cavalo pela cidade.
d) À medida que estudo, fico mais seguro.

BIBLIOTECONOMIA

21 - Qual o significado da abreviação E-book?
a) E-book (ou e-book) é uma abreviação do termo inglês eletronic book e significa livro em formato
digital;
b) E-book (ou e-book) é uma abreviação do termo equipamento digital;
c) Significa também e reader, ou seja, leitor de livros digitais em vários formatos;
d) São informações ou conhecimentos reunidos e compilados em um arquivo PDF.

22 - Qual é a origem etimológica da palavra biblioteca?
a) Do grego βιβλιοϑήκη, composto de βιβλίον, biblion - "livro", e ϑήκη theca - "depositado";
b) A raiz da palavra biblioteca vem principalmente do sufixo ϑήκη theca - "depositado";
c) A etimologia da palavra biblioteca vem do termo latino líber;
d)  A  definição  tradicional  do  termo  é  um  local  em  que  são  guardados livros,  documentos
tridimensionais e demais publicações para o público estudar, ler e consultar estas obras. 

23 - O que são bibliotecas especializadas?
a) Banco de dados com informações específicas de pesquisas acadêmicas;
b) Essas bibliotecas possuem acervos gerais e atendem todas as necessidades informacionais de
todos os usuários;

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro


c) A Biblioteca especializada dá continuidade ao trabalho iniciado pela Biblioteca Escolar;
d)  Seu acervo e seus serviços atendem às necessidades de informação e pesquisa de usuários
interessados em uma ou mais áreas específicas do conhecimento. 

24 - O artigo 4º do código de ética do Conselho Federal de Biblioteconomia, RESOLUÇÃO CFB N.º
42 DE 11 DE JANEIRO DE 2002, se refere especificamente:
a) Direitos do profissional Bibliotecário;
b)  No desempenho de cargo, função ou emprego, cumpre ao Bibliotecário dignificá-lo moral  e
profissionalmente;
c) A  conduta  do  Bibliotecário  em  relação  aos  colegas  deve  ser  pautada  nos  princípios  de
consideração, apreço e solidariedade;
d) Transgressão do código de ética e penalidades.

25 - De acordo com a Lei nº 12.527/2011, conhecida como LAI – Lei de Acesso à informação: 
I.  Acesso  é  a  regra,  o  sigilo,  a  exceção  (divulgação  máxima);
II.  Requerente  não  precisa  dizer por  que  e  para  que deseja  a  informação (não  exigência  de
motivação);
III. Hipóteses de sigilo são limitadas e legalmente estabelecidas (limitação de exceções).
a) I e II são verdadeiras;
b) I e III são verdadeiras;
c) Todas são verdadeiras;
d) Somente I é verdadeira.

26 - No artigo 7º da resolução CFB n.º 42 de 11 de janeiro de 2002, segue as opções. Verifique se
são corretas ou incorretas.
(1) Aplicar todo zelo e recursos ao seu alcance no atendimento ao público, não se recusando a
prestar assistência profissional, salvo por relevante motivo.
(2) Tratar os usuários e clientes com respeito e urbanidade.
(3) Orientar a técnica da pesquisa e a normalização do trabalho intelectual de acordo com suas
competências.
a) Todas as afirmativas encontram-se corretas;
b) Apenas a afirmativa (3) encontra-se correta;
c) As afirmativas (1) e (3) encontram-se corretas;
d) Nenhuma afirmativa está correta.

27 - (...) é um tipo de informação ou resultados da investigação produzida pelas organizações, fora
dos canais de publicação e distribuição comerciais ou acadêmicos. Incluem relatórios (pesquisa,
técnica, projetos, etc.), documentos de trabalho, documentos do governo, e avaliações.
a) Monografia;
b) Literatura cinzenta;
c) Periódicos;
d) Livros.

28 - Qual a ABNT, NBR que indica que as citações diretas até 3 linhas devem ser colocadas entre
aspas duplas, acompanhadas do número de página?
a) ABNT. NBR 6027;
b) ABNT. NBR 14724;
c) ABNT. NBR 10520;
d) ABNT. NBR 6023.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm


29 - A norma da ABNT de número 6027 teve última atualização no ano de:
a) 2010;
b) 2012;
c) 2003;
d) 2018.

30  -  Qual  a  abrangência  da  a  Lei  nº  12.527/2011,  conhecida  como  LAI  –  Lei  de  Acesso  à
informação:
I. Todos os órgãos e entidades: Federais/Estaduais/Distritais/Municipais.
II. Todos os Poderes: Executivo/Legislativo/Judiciário.
III. Toda Administração Pública: Direta (órgãos públicos) / Indiretas (autarquias, fundações).
a) I e II estão erradas;
b) I e III estão erradas;
c) III está errada;
d) Todas estão erradas.

31 - Sobre a definição de bibliometria:
I.  É  a  análise  estatística  dos  processos  de  comunicação  escrita,  tratamento  quantitativo
(matemático e estatístico) das propriedades e do comportamento da informação registrada.
II. Registra várias sugestões para aplicar métodos quantitativos nos serviços.
III. Não ocorre no desenvolvimento da coleção e na avaliação de serviços.
a) I e II estão corretas;
b) Somente I está correta;
c) III está errada;
d) Somente II está correta.

32 - Julgue os itens seguintes, relacionados a bibliografia, princípios e padrões de tratamento da
informação:
I. A bibliografia resultou da necessidade de organização do conhecimento produzido pelo homem
para melhor utilizá-lo.
II. Sua origem remonta aos tabletes de terracota da biblioteca de Assurbanipal.
III. Origina-se dos pergaminhos da biblioteca de Alexandria.
a) Todas estão corretas;
b) Somente I está correta;
c) Somente III está correta;
d) Somente II está correta.

33 - Julgue os itens que se seguem, acerca da catalogação de filmes cinematográficos, gravações de
vídeo e CD-ROM’s segundo o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2):
Gravações de vídeo e filmes, em geral, são obras resultantes da contribuição de várias pessoas, e a
forma mais comum de escolha do ponto de acesso é o título, de acordo com o capítulo 21 da
AACR2, em consonância com a tradição (do país): __________ que não reconhece o diretor como
autor.
a) Itália;
b) Brasil;
c) França;
d) Estados Unidos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm


34 - Segundo a norma brasileira para apresentação de livros e folhetos: 
a) O prefácio e/ou apresentação deve começar em página ímpar, sem indicativo de seção;
b) O(s) apêndice(s) é(são) identificado(s) por números arábicos consecutivos, travessão e pelo(s)
respectivo(s) título(s);
c) O colofão é um elemento opcional;
d)  Todas  as  páginas  do livro  ou  folheto,  a  partir  da  falsa  folha  de  rosto,  inclusive  as  páginas
capitulares, devem ser numeradas.

35 - Considere a referência abaixo: 
SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total na educação. In:
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais eletrônicos... Recife: UFPe,
1996. Disponível em: <http://www. propesq. ufpe.br/ anais/anais/educ/ce04.htm>. Acesso em: 21
jan. 1997. 
De acordo com a norma brasileira para elaboração de referências, ela está:
a)  Incorreta,  pois  o  nome do evento deveria  ter  apenas  a  primeira  letra  de  cada palavra  em
maiúscula;
b) Incorreta, pois está elaborada segundo uma referência de artigo em publicação periódica;
c) Incompleta, pois não inclui elementos essenciais de uma referência a trabalho apresentado em
evento em meio eletrônico;
d) Correta.

36 - Considere a citação abaixo:
“[...]  o  viés  organicista  da  burocracia  estatal  e  o  antiliberalismo  da  cultura  política  de  1937,
preservado de modo encapuçado na Carta de 1946.” (VIANNA, 1986, p. 172 apud SEGATTO, 1995,
p. 214-215). 
Trata-se de uma:
a) Nota que indica a fonte consultada e remete a outra parte da obra onde o assunto foi abordado;
b) Citação indireta de um texto em que não se teve acesso ao original; 
c) Citação direta de um texto em que não se teve acesso ao original;
d) Paráfrase.    

37 - O indivíduo ou empresa que age como intermediário entre a biblioteca e um editor na compra
de materiais de informação é chamado de:
a) Agente;
b) Auditor;
c) Bibliógrafo;
d) Conservador.

38 - Considere a notação da CDU 343.623 :: 649.1 é correto afirmar que:
a) A relação entre o primeiro e o segundo assunto é equivalente e reversível;
b) O segundo número mantém uma relação de subordinação ao primeiro;
c) Ao inverter a ordem dos conceitos, o seu significado não se modifica;
d) Os dois números podem ser recuperados numa busca automatizada. 

39 - Considere a notação da CDD 100 P328e É correto afirmar que:
a) Refere-se a pedagogia e o P significa a primeira letra do último nome do autor;
b) Refere-se a religião e o título do livro pode começar com a palavra Princípios;
c) Refere-se Filosofia e Psicologia e o título do livro pode começar com a palavra elementos;
d) Refere-se a História e o titulo do livro pode ser Pré-história.



40 - A Tabela de Cutter é uma tabela de códigos que indicam a autoria de uma obra literária
elaborada por Charles Ammi Cutter e foi criada em:
a) 1870;
b) 1873;
c) 1880;
d) 1883.

41 - Na CDU, a intercalação é um recurso que pode ser empregado com os auxiliares comuns de
forma, lugar, raça, tempo e língua. A afirmativa está:
a) Correta; a intercalação torna possível a formulação de uma nova sequência;
b) Incorreta; a intercalação é usada com as subdivisões auxiliares especiais;
c) Correta; a intercalação permite que se modifique a ordem de citação;
d) Incorreta; a intercalação admite auxiliares que possuem sinais biterminais.

42 - Considere os termos abaixo extraídos do Índice Alfabético da Classificação Decimal Universal
(CDU), abaixo:
Criança 053.2 
Criança criminosa 343.915 
Criança delinquente 159.922.763 
Criança, abandono 343.623 
Criança, cuidado doméstico de 649.1 
Criança, delito contra 343.62 
Criança, saúde e higiene 613.95 
É correto afirmar que:
a) O número de classificação representa um conceito claramente definido;
b) A notação cria ambiguidade, dispersando os assuntos em classes distintas;
c) Um fenômeno é classificado de acordo com o assunto em que é considerado;
d) O índice divide um mesmo assunto em hierarquias separadas.

43 -  No AACR2,  os  três  níveis  de  descrição dão às  bibliotecas  flexibilidade na  sua política  de
catalogação. Deve-se usá-los:
I. Escolhendo um determinado nível para todos os itens catalogados na biblioteca.
II. Estabelecendo diretrizes para o uso de todos os três níveis em um catálogo, dependendo do tipo
do item que está sendo descrito. 
Observa-se que:
a) I e II estão corretos; sua aplicação conjunta garante uma entrada que esteja de acordo com as
normas bibliográficas;
b)  I  e  II  estão  corretos;  deve-se  escolher  uma das  duas  opções  para  atingir  uniformidade  na
catalogação;
c)  II  está  incorreto;  só  um  nível  deve  ser  escolhido  e,  quando  adequado,  acrescentam-se
informações adicionais a um item;
d) I e II estão incorretos; os elementos de cada nível devem ser incluídos na catalogação desde que
se apliquem ao item. 

44 - São exemplos de sistemas de recuperação da informação:

a) O processo de indexação;
b) As linguagens documentárias;



c) O serviço de referência;
d) Os catálogos em fichas. 

45 - Considere a estrutura de termos abaixo, retirada de um tesauro. 
Idade 
  Adolescente 
  Adulto 
  Criança 
  Idoso 
  Menor de idade 

Trata-se de uma relação hierárquica de: 
a) Objeto/componente, formando um conjunto;
b) Funcionalidade, formando uma lista;
c) Parte/todo, formando uma série;
d) Coordenação, formando um renque.

46 - Em um tesauro documentário, a relação de equivalência e a relação de denominação ocorrem
no plano: 
a) Ontológico;
b) Conceitual;
c) Lógico;
d) Linguístico.

47 - Ao indexar um documento,  um  indexador  leva  em  consideração  as  metas  e  interrelações
da  sua  instituição,  as  necessidades  dos usuários, as suas próprias funções e responsabilidades e,
por fim, as características e conteúdo do documento. Trata-se de uma indexação centrada:
a) No usuário, em que os conceitos são convertidos numa linguagem controlada, de acordo com os
interesses dos usuários;
b) No documento, em que é feita uma descrição fiel do documento, considerando o ambiente da
biblioteca;
c) No domínio, em que essas etapas não são repetidas para cada documento, exceto a última;
d) Na exaustividade, em que todos os assuntos tratados no documento são reconhecidos em seu
contexto.

48 - A política de indexação deve abranger indexação, linguagem e sistema de recuperação da

informação. Em relação à indexação, devem ser considerados, entre outros, os elementos:

a) Forma de saída dos dados, adequação da indexação e uniformidade;
b) Formação do indexador, escolha da linguagem e especificidade;
c) Consistência, capacidade de browsing e manual de indexação;
d) Capacidade de revocação, estratégia de busca e avaliação.

49 - Importantes fontes de informação, as bases de dados disseminam-se cada vez mais graças às
redes de telecomunicação, sendo classificadas em:
I.   Bases de dados referenciais: encaminham o usuário a fontes primárias. São exemplos as bases
de dados catalográficas e de diretórios.



II.  Bases de dados de fontes: constituem-se nas próprias fontes primárias. São exemplos as bases
de dados numéricos e de texto integral.
Observa-se que:
a) I está incorreto; as bases de diretórios são um exemplo típico de bases de dados de fontes;
b) I e II estão incorretos; as bases referenciais remetem a fontes secundárias e as de fontes são um
tipo de documento eletrônico;
c) I e II estão corretos; as bases de dados reúnem dados organizados de maneira a permitir a sua
recuperação;
d) I e II estão corretos; um exemplo de base referencial é o Sistema de Legislação Informatizada
LEGIN e um exemplo de base de fontes é a Revista da Defensoria Pública da União.

50 - A fim de embasar uma ação judicial de demarcação de terras indígenas, um Defensor Público
precisa  examinar  as  decisões  dos  Tribunais  Superiores,  dos  Tribunais  Federais,  das  Turmas  de
Uniformização e das Turmas Recursais. Ao pedir ajuda à Bibliotecária da Defensoria Pública do
Estado do Amazonas, ele é orientado a consultar:
a) A Biblioteca Digital de Direito do Comitê Jurídico Nacional;
b) A Jurisprudência Unificada do Conselho da Justiça Federal;
c) O Sistema de Bibliotecas do Supremo Tribunal Federal;
d) As Sentenças Judiciais do Conselho Nacional de Justiça.

51 - Numa rede local,  um bibliotecário opera um terminal  e uma impressora. Cada um desses
dispositivos é chamado:
a) Hub;
b) Roteador;
c) Nó;
d) Switch.

52 - Uma política para o desenvolvimento de coleções deve estar consubstanciada na prática diária
das atividades de seleção, aquisição, avaliação e:
a) Acesso;
b) Preservação;
c) Disseminação;
d) Desbastamento.

53  -  O  ISSN  (International  Standard  Serial  Number)  é  o  número  internacional  atribuído  a
periódicos. No Brasil, cabe a qual entidade fornecê-lo?
a) Biblioteca Nacional;
b) Imprensa Nacional;
c) Câmara Brasileira do Livro (CBL);
d) Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).

54  -  Qual  o  nome  da  unidade  de  informação  responsável  pela  guarda,  custódia,  e  outras
publicações periódicas?
a) Hemeroteca;
b) Mapoteca;
c) Filmotecas;
d) Pinacoteca.



55 - Para Andrade e Vergueiro (1996), o que consiste em um acordo preestabelecido entre duas
instituições, com o compromisso mútuo de fornecimento de publicações das próprias entidades,
de obras duplicadas ou retiradas do acervo ou de obras recebidas em doação, mas sem interesse
para incorporação ao acervo?
a) COMUT;
b) Aquisição cooperativa;
c) Permuta;
d) Doação.

56 - Assinale a opção que completa corretamente as lacunas das sentenças abaixo:
De acordo com a ABNT NBR 10520, as citações diretas, no texto, com mais de (___) linhas, devem
ser destacadas com o recuo de (___) cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto
utilizado e (____) as aspas.
a) Quatro / três / sem;
b) Três / quatro /sem;
c) Quatro / quatro / com;
d) Três / três / com.

57 - O código representativo do nome ou palavra, utilizado como cabeçalho do ponto de acesso
principal, que compõe os dados de localização de um item específico em determinado acervo é
designado como:
a) Notação de autor;
b) Número de chamada;
c) Código da biblioteca;
d) Número de classificação.

58  -  As  regras  gerais  para  apresentação  de  trabalhos  acadêmicos,  da  NBR  14724  da  ABNT,
estabelecem como elementos sem título e, ao mesmo tempo, sem indicativo numérico de seção:
a) O sumário, o(s) apêndice(s) e o(s) anexo(s);
b) Ss agradecimentos e a lista de abreviaturas e siglas;
c) A folha de aprovação, a dedicatória e a(s) epígrafe(s);
d) A lista de símbolos, os resumos e o(s) índice(s).

59 - Segundo a NBR 6023 da ABNT, quando aparecerem no rodapé da página, as referências devem
ser:
a) Justificadas à esquerda, de modo que, a partir da segunda linha, fiquem alinhadas abaixo do
expoente;
b) Identificadas por um expoente, alinhadas imediatamente abaixo dele e separadas entre si por
espaço duplo;
c) Justificadas à esquerda e à direita do texto, incluindo o respectivo expoente no verbete e sem
destacá-lo;
d) Alinhadas, a partir da segunda linha, abaixo da primeira letra da mesma referência, destacando
o expoente.

60 - Na estrutura de um livro ou folheto, de acordo com a NBR 6029 da ABNT, o elemento pós-
textual  obrigatório,  que  indica  as  especificações  gráficas  da  publicação  e  é  localizado,
preferencialmente, na última folha do miolo, é:
a) O colofão;
b) O encarte;



c) O posfácio;
d) A separata.

61 - A NBR 6027 da ABNT especifica que o sumário, em publicações periódicas:
a) É o último elemento pré-textual, no primeiro e no último fascículo;
b) Pode estar localizado no anverso e no verso da folha de rosto;
c) Enumera palavras do texto, indicando as páginas em que ocorrem;
d) Deve apresentar os indicativos das seções alinhados à direita.

62 - O formato MARC utiliza números de três dígitos, denominados de etiquetas, como forma de
economizar memória. A que correspondem essas etiquetas?
a) Título e responsabilidade;
b) Áreas de descrição;
c) Números de controle interno;
d) Indexação e resumo.

63 - A técnica do incidente crítico em estudo de usuários utiliza?
a) Observação participante em determinada comunidade de usuários;
b) Dados bibliométricos acerca da utilização do serviço de referência da biblioteca;
c) Dados estatísticos dos materiais utilizados na unidade de informação;
d) Perguntas abertas acerca de experiências recentes na busca e uso da informação.

64 - Entre os objetivos do planejamento em unidades de informação, inclui-se
I possibilitar ao administrador do serviço a tomada de decisões de forma racional e equilibrada.
II garantir maiores recursos financeiros para o serviço e, desta forma, possibilitar sua sobrevivência
institucional.
III auxiliar a prestação de contas de projetos realizados e a elaboração de relatórios anuais.
Assinale a opção correta.
a) Apenas um item está certo;
b) Apenas os itens I e II estão certos;
c) Apenas os itens I e III estão certos;
d) Apenas os itens II e III estão certos.

65  -  O  código  AACR2  (Anglo-American  Cataloguing  Rules  –  Regras  de  Catalogação  Anglo-
Americanas) prevê diferentes níveis de responsabilidade, sendo a folha de rosto do documento em
análise a principal fonte de informação. Considerando também as oito áreas de descrição previstas
na ISBD, em que área deverá, no registro bibliográfico, ser inserida a informação sobre o ilustrador
de um livro, caso seu nome conste da folha de rosto?
a) Na edição;
b) Nas notas;
c) Na descrição física;
d) Em título e responsabilidade.

66 - O formato MARC utiliza números de três dígitos, denominados de etiquetas, como forma de
economizar memória. A que correspondem essas etiquetas?
a) Título e responsabilidade;
b) Áreas de descrição;
c) Números de controle interno;
d) Indexação e resumo.



67 - Um produtor agrícola, interessado em informações referentes ao cultivo de manga, realizou
uma pesquisa por meio de um mecanismo de busca da Internet utilizando o termo mangueira. O
resultado  dessa  busca  apresentou  baixa  precisão,  ou  seja,  recuperou  um  grande  número  de
documentos irrelevantes. Nessa situação hipotética, por que a busca apresentou baixa precisão?
a) Porque o mecanismo de busca não recuperou vários documentos sobre o assunto;
b)  Porque  o  assunto  pesquisado  está  representado  por  um  termo  sinônimo  nos  documentos
recuperados;
c)  Porque o termo utilizado na pesquisa é um termo homógrafo,  ou seja,  possui  mais  de um
significado;
d) Porque os mecanismos de busca possuem uma interface não amigável ao usuário leigo.

68 - A justificativa é uma parte inicial do projeto de pesquisa na qual se explicitam os motivos de
ordem teórica e prática que justificam a pesquisa. A justificativa deve responder à pergunta: por
que se deseja fazer a pesquisa?
(RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. p. 55-7,
com adaptações.).
Sob o ponto de vista descrito no texto acima, é correto afirmar que a justificativa deve:
a) Ser impessoal e, portanto, a citação de outros autores faz parte de sua formulação;
b) Prescindir da experiência do pesquisador em relação ao tema;
c) Incluir a viabilidade da proposta de pesquisa;
d) Informar os métodos de coleta de dados da pesquisa.

69 - As palavras-chave devem:
a) Estar separadas entre si por ponto e vírgula;
b) Ser obrigatórias, independente de sua localização (antes ou depois do resumo);
c) Figurar logo abaixo do resumo;
d) Ser separadas por hífen.

70 - Considere os seguintes números de chamada na estante:
I. 621.523 / G633a.
II. 341.555 / Q5a.
III. 341.55712 / G122t.
IV. 080 / B123o.
V. 341.43 / L775.
A sequência correta de ordenação é:
a) III, IV, I, V, II;
b) IV, III, V, II, I;
c) IV, V, II, III, I;
d) I, II, III, IV, V.

71 - No MARC 21, o campo 500 é reservado para:
a) Descrição física;
b) Título da série relacionado;
c) Nota Geral;
d) Assunto – nome pessoal.



72 - Francisco, interessado em obter informações sobre o andamento de um pedido de interesse
geral  junto  à  uma  Secretaria,  é  informado  pelo  funcionário  que  não  poderá  ter  acesso  à
informação requerida. Nesse caso, o que poderá fazer Francisco? 
a)  Conformar-se com a decisão, uma vez que o pedido refere-se a um interesse geral de caráter
sigiloso;
b) Recorrer da decisão, encaminhando o requerimento para o funcionário que o atendeu, no prazo
de 03 (três) dias;
c)  Recorrer da decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência da negativa do acesso à
informação;
d) Não recorrer da decisão, uma vez que a informação requerida está contida em documento cuja
manipulação poderá prejudicar sua integridade.

73 - Em uma biblioteca especializada, a bibliotecária verifica, diariamente, cada artigo em cada
periódico recebido pela biblioteca,  comparando-o com os  perfis dos  usuários.  Toda vez que o
documento  e  o  perfil  combinarem,  a  informação  é  anotada.  Nesse  caso,  a  profissional  está
realizando atividade relacionada:
a) À catalogação das fontes informacionais;
b) À retroalimentação ou feedback oferecidos aos usuários;
c) Ao serviço de disseminação seletiva de informações;
d) Ao acesso físico das fontes de informação.

74 - A biblioteca que possui acervos focados em alguma área ou público específico é conhecida
como:
a) Pública;
b) Escolar;
c) Nacional;
d) Especializada.

75 - O setor da biblioteca responsável por atender o usuário, consistindo no cartão de visita da
biblioteca é o de:
a) Referência;
b) Processamento técnico;
c) Circulação;
d) Preservação.

76 - A transmissão eletrônica da informação deu novo sentido às bibliotecas e fez surgir novos
tipos de unidades de informação. Sobre isso, pode-se afirmar que:
a) A biblioteca virtual e biblioteca digital não contemplam materiais convencionais impressos como
livros;
b) A biblioteca eletrônica e a biblioteca polimídia contêm informação apenas no formato digital
armazenadas em discos magnéticos;
c) As bibliotecas digitais e as bibliotecas híbridas são totalmente digitais;
d) As bibliotecas eletrônicas e digitais oportunizam somente o uso de catálogos via Internet.

77  -  A  análise  da  informação  está  classificada  em  quatro  categorias:  qualidade  intrínseca,
qualidade  de  acessibilidade,  qualidade  contextual  e  qualidade  representacional.  Sobre  isso,  é
CORRETO afirmar que:
a) A acurácia integra o grupo característico da qualidade representacional;



b)  A  qualidade  contextual  da  informação  engloba  características  como  a  relevância,  valor
agregado, economia de tempo, completude e quantidade de dados;
c) A interpretabilidade é característica do grupo qualidade intrínseca;
d) A segurança e credibilidade integram o grupo qualidade contextual.

78 - Existem várias formas de classificar os Sistemas de Recuperação de Informação (SRI). Uma
delas permite classificá-los de acordo com o tipo de dados aos quais fornecem acesso. Assim os
SRI’s, como as bases de dados, podem ser classificados como referenciais ou de fonte. Assinale a
alternativa que contém apenas exemplos de Base de Dados de Fontes:
a) Diretórios, bases de textos completos e bases de Imagens;
b) Bibliografias, diretórios, bases de textos completos;
c) Bases de textos completos, bases de dicionários, bases numéricas e bases de imagens/dados
gráficos;
d) Bases de dicionários, bibliografias e diretórios.

79  -  Sobre  a  representação  da  informação  em  ambientes  organizacionais  por  meio  de  fluxos
informacionais, pode-se afirmar que:
a) São reflexos naturais dos ambientes ao qual pertencem, tanto em relação ao conteúdo quanto à
forma;
b) Os ambientes informacionais não são resultantes dos ambientes organizacionais;
c) No ambiente organizacional, o ambiente informacional não está diretamente relacionado aos
saberes e fazeres não se constituindo a informação em insumo para o desempenho das atividades;
d) No contexto de fluxos, a informação jurídica não é fundamental para que haja a efetividade das
atividades desenvolvidas.

80  -  Com  relação  à  gestão  do  comportamento  informacional  destacam-se  alguns  aspectos
importantes que devem ser trabalhados no ambiente organizacional, como
a) Tornar claras as estratégias e os objetivos da organização;
b) Evitar atribuir responsabilidades pelo comportamento informacional;
c) Não se concentrar na administração de tipos específicos de conteúdos de informação;
d) Não criar comitê ou rede de trabalho para cuidar da questão do comportamento informacional.
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