CONCURSO PÚBLICO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Não deixe de preencher as informações a seguir.
Prédio

Sala

Nome do Candidato

Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Nº de Inscrição

BIBLIOTECÁRIO DOCUMENTISTA

ATENÇÃO



Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.



Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões
objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões
de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Língua Inglesa, 05 (cinco) questões de
Informática, 10 (dez) questões de Legislação Específica e 10 (dez) questões de
Conhecimentos Específicos.



Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas,
informe, imediatamente, ao Fiscal.



Ao receber o caderno de prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome
completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação,
Número de Inscrição, o Número do Prédio e o Número da Sala.



Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da prova, você receberá um
Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição.



As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta, totalizando 40 (quarenta) questões.



Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao
preenchimento do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir
fazê-la com tranquilidade.



Você só poderá retirar-se da sala 2 (duas) horas após o início da Prova.



Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e
deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE !
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo, que é um trecho de uma circular, datada de 1974, aos funcionários públicos da
França, e responda as questões 01, 02 e 03.
O funcionário público, acima de tudo, deve desfazer-se da roupagem antiga e abandonar a polidez
forçada, tão inconsistente com a postura de homens livres, e que é uma relíquia do tempo em que alguns
homens eram ministros e outros, seus escravos. Sabemos que as velhas formas de governo já
desapareceram: devemos até esquecer como eram. As maneiras simples e naturais devem substituir a
dignidade artificial que frequentemente constituía a única virtude de um chefe de departamento ou outro
funcionário graduado. Decência e genuína seriedade são os requisitos exigidos de homens dedicados à
coisa pública. A qualidade essencial do Homem na natureza consiste em ficar de pé. O jargão ininteligível
dos velhos ministérios deve dar lugar ao estilo claro, conciso, isento de expressões de servilismo, de
formas obsequiosas, indiretas e pedantes, ou de qualquer insinuação no sentido de que existe autoridade
superior à razão e à ordem estabelecida pelas leis – um estilo que adote atitude natural em relação às
autoridades subalternas. Não deve haver frases convencionais, nem desperdício de palavras.
Apud Lasswell, Harold & Kaplan, Abraham. A linguagem política. Brasília, EUB, 1979.

01. Sobre o texto, é correto afirmar que ele
I. trata da maneira de proceder do funcionário público francês.
II. não opõe o serviço público do novo regime ao do antigo regime.
III. apresenta três elementos do ideário da burguesia revolucionária, que acabara de assumir a hegemonia
com a Revolução Francesa: igualdade, liberdade e naturalidade das relações sociais.
É (São) CORRETA(S)
A) I, II e III.

B) I e II.

C) I e III.

D) II e III.

E) III.

02. Com base no texto, todas as opções a seguir estão corretas, exceto.
A) A polidez forçada e a dignidade artificial devem ser substituídas pelas maneiras simples e naturais.
B) No antigo regime, os subalternos eram servis, enquanto os funcionários graduados tinham uma dignidade
artificial.
C) Como todos os homens são, por natureza, livres e iguais, os funcionários do novo regime devem ter, apenas, a
decência e a seriedade.
D) O texto mostra como eram os funcionários públicos do antigo regime e não determina como devem ser os
funcionários do novo regime.
E) Todos os homens são iguais perante a lei.
03. Ao afirmar que o homem na natureza fica em pé e não curvado e ao considerar isso como um traço
definitório do ser humano, o texto mostra que os homens são iguais e que essa igualdade funda-se
num
A) fator biológico, sendo, portanto, natural.
B) fator de superioridade.
C) princípio de subserviência.

D) princípio de artificialidade.
E) servilismo.

04. No mural de uma sala de aula, estava escrito o seguinte aviso:
“A visita ao Fórum será realizada dia 05/09, às 15 horas. Será assistida uma seção e também será visitada
as demais divisões do Fórum. Informe-se com o seu representante”.
O aviso apresenta problemas de organização, de língua e de grafia. Em que alternativa o texto foi reescrito
adequadamente?
A) No dia 05/09, às 15 horas, será realizada uma visita ao Fórum, onde será assistida uma secção e também
serão visitadas as demais divisões do Fórum. Se informe com o seu representante.
B) A visita ao Fórum será realizada dia 05/09, às 15 horas. Na oportunidade, os visitantes assistirão a uma sessão
e poderão visitar as demais divisões do Fórum. Informe-se com o seu representante.
C) A visita ao Fórum será realizada dia 05/09, às 15 horas. Os visitantes assistiram a uma sessão e também será
visitada as divisões do Fórum. Informe-se com o seu representante.
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D) Dia 05/09, às 15 horas, uma visita ao Fórum será realizada, onde será assistida uma seção e também visitarse-á as divisões do Fórum. Informe-se com o seu representante.
E) A visita ao Fórum será realizada no dia 05/09, às 15 horas. Na ocasião, uma secção será assistida e as demais
divisões do Fórum será visitada. Informe-se com o seu representante.
05. Observe as alternativas e assinale a que contiver erro em relação à crase.
A) Como um vírus humano, os computadores podem levar grandes empresas à falência.
B) A análise dos cabelos pode revelar se uma pessoa está carente de elementos importantes à saúde.
C) “Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar tocando coisas de amor”.
D) Mamãe não permitiu que eu vá àquela festa.
E) Jorge passou o dia à pensar em uma forma de dizer a Paula que há muito a amava de verdade.
06. Anteponha aos períodos C ou E, consoante a concordância esteja correta ou incorreta.
(
(
(
(

) Quais de vós sois destemidos?
) André foi um dos que reclamaram.
) Alguns de nós conhecem o assunto.
) Hoje sou eu quem lhe peço esse grande favor.

A sequência obtida foi a seguinte:
A) C – C- C – C.
B) C – E – E – C.
C) E – C – C – E.
D) E – E – E – E.
E) C – E – C – E.
07. Em relação à regência verbal, analise as proposições abaixo.
I.
II.
III.
IV.

A belíssima enfermeira assistia o atleta.
Fazia muito tempo que Luciano pretendia namorar com a prima.
É óbvio que sempre quis a felicidade de vocês.
Os filhos sempre querem os pais.

Estão corretas
A) I, II, III e IV.

B) I, II e IV.

C) I e IV.

D) I e III.

E) I e II.

08. Indique a alternativa em que todos os pontilhados devem ser preenchidos com a letra “j”.
A) Cafa.....este - está....io – gara....em – o...eriza.
B) Gor ....eta – ultra....e – ri...eza – laran....eira.
C) Man ....ericão - .....eito – prodí….io – verti...em.
D) Alfor...e – en...eitar – ma...estade – vir...em.
E) En....essar – verti....inoso – boba...em – can...ica.
09. “Neste curso, alguns alunos preferem linguística; outros, literatura”. A propósito da pontuação no
período, é correto afirmar que
A) está totalmente correta.
B) a primeira vírgula é improcedente.
C) o ponto-e-vírgula deve ser substituído por vírgula.
D) a segunda vírgula está incorreta.
E) o ponto-e-vírgula deve ser substituído por dois pontos.
10. Em relação à correspondência do verbo com o tempo indicado nos parênteses, marque a alternativa
INCORRETA.
A) Requero (presente do indicativo)
B) Reouver (futuro do subjuntivo)
C) Intervieram (pretérito perfeito)
D) Possuís (presente do indicativo)
E) Vimos (presente do indicativo)
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LÍNGUA INGLESA
- Choose the correct answer, according to the text below.
Public Libraries
The earliest example in England of a library to be endowed for the benefit of users who were not members of an
institution such as a cathedral or college was the Francis Trigge Chained Library in Grantham, Lincolnshire,
established in 1598. The library still exists and can justifiably claim to be the forerunner of later public library
systems.The beginning of the modern, free, open access libraries really got its start in the U.K. in 1847. Parliament
appointed a committee, led by William Ewart, on Public Libraries to consider the necessity of establishing libraries
through the nation: In 1849 their report noted the poor condition of library service, it recommended the
establishment of free public libraries all over the country, and it led to the Public Libraries Act in 1850, which
allowed all cities with populations exceeding 10,000 to levy taxes for the support of public libraries. Another
important act was the 1870 Public School Law, which increased literacy, thereby the demand for libraries, so by
[21]
1877, more than 75 cities had established free libraries, and by 1900 the number had reached 300. This finally
marks the start of the public library as we know it. And these acts led to similar laws in other countries, most
notably the U.S.
1876 is a well known year in the history of librarianship. The American Library Association was formed, as well as
The American Library Journal, Melvil Dewey published his decimal based system of classification, and the United
States Bureau of Education published its report, "Public libraries in the United States of America; their history,
condition, and management." The American Library Association continues to play a major role in libraries to this
day, and Dewey's classification system, although under heavy criticism of late, still remains as the prevailing
method of classification used in the United States.
As the number of books in libraries increased, so did the need for compact storage and access with adequate
lighting, giving birth to the stack system, which involved keeping a library's collection of books in a space separate
from the reading room, an arrangement which arose in the 19th century. Book stacks quickly evolved into a fairly
standard form in which the cast iron and steel frameworks supporting the bookshelves also supported the floors,
which often were built of translucent blocks to permit the passage of light (but were not transparent, for reasons of
modesty). With the introduction of electrical lighting, it had a huge impact on how the library operated. Also, the use
of glass floors was largely discontinued, though floors were still often composed of metal grating to allow air to
circulate in multi-story stacks. Ultimately, even more space was needed, and a method of moving shelves on tracks
(compact shelving) was introduced to cut down on otherwise wasted aisle space.
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Library_(institution)

11. The Francis Trigge Chained Library is
A) an institution such as a cathedral.
B) an institution such as a college.
C) a modern example of a library in England.
D) an institution which benefits members of cathedral or colleges.
E) forerunner of later public library systems.
12. Where did public library systems really begin?
A) In the UK.
B) In England.
C) In the USA.

D) In Brazil.
E) In Grantham, Lincolnshire.
th

13. 300 in the 13 line of the first paragraph is related to
A) libraries.
B) Public School Law.
C) free libraries.

D) cities.
E) public library.

14. A librarian is a person who
A) goes to a library to read books.
B) borrows books from a library.
C) takes care of books in a library.

D) lends books to a library.
E) endows a library.
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15. Why was the “stack system” created?
A) Because there was not so many books to storage and access.
B) Because of the increasing of the number of books and the need of storaging them in libraries.
C) Because it was unnecessary to keep libraries’ collection of books.
D) To replace the reading room in libraries.
E) To make the access of people to books easier.
INFORMÁTICA
16. Os arquivos e as pastas que são excluídos da unidade de disco rígido do computador ficam retidos
temporariamente na Lixeira. Assinale a alternativa que apresenta o comando correto para excluir
definitivamente os arquivos e as pastas retidos na lixeira.
A) Apagar.

B) Limpar.

C) Excluir.

D) Esvaziar lixeira.

E) Deletar.

17. Você emitirá um mesmo contrato, em arquivo de texto digital, para várias pessoas. Para isso, utilizará o
recurso de mala direta do Microsoft Word. Sobre os procedimentos para gerar uma mala direta, analise
as afirmativas abaixo.
I.
II.
III.
IV.

Indique o arquivo do contrato como o documento inicial.
Digite a lista de destinatários em outro documento do Word, pois é a única forma de criá-la.
Insira os campos de mesclagem no texto do contrato.
Gere um novo documento do Word a partir da mesclagem do texto do contrato e a lista de
destinatários, antes de emitir a mala direta.

Assinale a alternativa que contenha as afirmativas corretas.
A) I e III, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
C) I, II, III e IV.

D) III e IV, apenas.
E) I, III e IV, apenas.

18. Você está atualizando um documento que contém 50 palavras em negrito em várias partes do texto e
deseja alterar a formatação dessas palavras para negrito e itálico. Assinale a alternativa que apresenta
o recurso do Microsoft Word que faz automaticamente esta atualização.
A) Estilo.
B) Modelo.
C) Folha de rosto.
D) Localizar e substituir.
E) Temas.
19. Já acessou seu Orkut hoje? Você mantém um blog? Está escrevendo um documento com outras
pessoas pela Internet? Envia seus vídeos gravados no celular para um site como o Youtube? Todas
essas atividades são possíveis através de um serviço da Internet conhecido como:
A) World Wide Web (WWW).
B) Telnet.
C) Golpher.

D) Microsoft.
E) Browser.

20. Você recebeu um e-mail com um comunicado importante que precisa ser repassado a várias pessoas
simultaneamente. Assinale a alternativa que apresenta o comando correto de correio eletrônico para
essa ação.
A) Anexar.
B) Responder.
C) Encaminhar.
D) Responder a todos.
E) Descartar.
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
21. O mandato dos membros dos Conselhos Regionais de Medicina tem a duração de
A) três anos.

B) cinco anos.

C) dois anos.

D) seis anos.

E) quatro anos.
o

22. De acordo com o capítulo IV, que trata sobre Direitos Humanos, na Resolução do CFM N 1.246/88, qual
das alternativas consiste em infração?
A) Descumprir a legislação específica nos casos de transplante de órgãos e tecidos, esterilização, fecundação
artificial e abortamento.
B) Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação do país.
C) Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação vigente.
D) Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto.
E) Praticar atos danosos ao paciente que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou negligência.
23. O Decreto que aprova o Regulamento do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina e se
o
refere à lei n 3.268/57 é o
o

o

A) Decreto n 44.045, de 1958.
o
B) Decreto n 35.047, de 1959.
o
C) Decreto n 44.056, de 1957.

D) Decreto n 43.045, de 1958.
o
E) Decreto n 44.055, de 1958.

o

24. A Lei Federal n 3.268, de 30 de setembro de 1957
A) dispõe sobre a profissão de bibliotecário e regulamenta seu exercício.
B) dispõe sobre os Conselhos de Medicina e dá outras providências.
C) dispõe sobre o exercício da profissão de bibliotecário e determina outras providências.
D) aprova o Código de Ética Médica.
E) aprova o Regulamento do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina.
25. A falta de registro no Conselho Regional de Biblioteconomia torna ilegal o exercício do bibliotecário.
Segundo Decreto 56.725/65, cap. VI, art. 44, marque a alternativa que não corresponde à pena atribuída
pelo CRB neste capítulo.
A) Multa do valor variável entre 1/10 do maior salário-mínimo vigente no País e o total desse salário.
B) Suspensão, de um a dois anos, do exercício da profissão de Bibliotecário que, no âmbito de sua atuação, for
responsável, na parte técnica, por falsidade de documentos ou por pareceres dolosos que assinar.
C) Suspensão de seis meses a um ano ao profissional que demonstrar, comprovadamente, incapacidade técnica
no exercício da profissão, facultando-lhe ampla defesa.
D) Suspensão, até um ano, do exercício da profissão ao Bibliotecário que agir sem decoro ou ferir a ética
profissional.
E) Suspensão, até três anos, do exercício da profissão ao Bibliotecário.
26. Os Conselhos Regionais de Biblioteconomia cobram taxas pela expedição de carteiras profissionais.
Faz(em) parte da renda dos CRBs
A) 1/4 da taxa de expedição das carteiras profissionais.
B) 1/3 da taxa de expedição das carteiras profissionais.
C) 3/4 da taxa de expedição das carteiras profissionais.
D) 2/4 da taxa de expedição das carteiras profissionais.
E) 2/3 da taxa de expedição das carteiras profissionais.
o

27. Entre as atribuições do Conselho Federal de Biblioteconomia, consta na Lei de n 4.084, de 30 de junho
de 1962:
I.
II.
III.
IV.

organizar o seu regimento interno.
registrar os profissionais de acordo com a lei e expedir carteira profissional.
apresentar sugestões ao Conselho Federal de Biblioteconomia.
expedir as resoluções que se tornem necessárias para a fiel interpretação e execução da presente lei.

Não correspondem a atribuições do Conselho Federal de Biblioteconomia os itens
A) I e II.

B) II e III.

C) III e IV.

D) I e IV.

E) II e IV.
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o

o

28. A Lei que dá nova redação ao art. 3 da Lei n 4.084/62, que dispõe sobre a profissão de Bibliotecário e
dá outras providências é a Lei
o

o

A) n 7.602, de 15 de julho de 1968.
o
B) n 7.504, de 2 de julho de 1986.
o
C) n 7.502, de 17 de julho de 1962.

D) n 7.084, de 10 de junho de 1975.
o
E) n 7.083, de 30 de junho de 1962.

o

29. Segundo a Lei n 9.674, de 26 de junho de 1998, as Bibliotecas Públicas, instaladas em municípios com
até dez mil habitantes, poderão funcionar com a supervisão de um técnico de biblioteconomia,
registrado no CRB, desde que o acervo não ultrapasse
A) 600 exemplares catalogados.
B) 320 exemplares catalogados.
C) 200 exemplares catalogados.

D) 150 exemplares catalogados.
E) 500 exemplares catalogados.

o

30. De acordo com a Lei N 9.674, de 26 de julho de 1998, Art. 40, as penas disciplinares, consideradas a
gravidade da infração cometida e a reincidência das mesmas, assinale a alternativa incorreta.
A) Multa de uma a cinquenta vezes o valor atualizado da anuidade.
B) Advertência reservada.
C) Censura pública.
D) Suspensão do exercício profissional de até quatro anos.
E) Cassação do exercício profissional com apreensão da carteira profissional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. O planejamento é função de todos os membros de uma organização, dependendo de onde estão
situados, implementando meios para a execução de planos e, assim, são distribuídos em níveis ou
subsistemas. Dentro desta perspectiva, podemos identificar o Planejamento Estratégico, o
Intermediário e o Operacional.
De acordo com a citação acima, enumere os parênteses de acordo com as sentenças abaixo.
1. Planejamento Estratégico
2. Planejamento Operacional
3. Planejamento Intermediário
(
(
(
(
(

) Planejamento da alta administração.
) Relaciona-se, em geral, às atividades presentes e às de futuro próximo.
) Está voltado para as relações entre a empresa e o ambiente, sujeito a incertezas provocadas por
esse ambiente.
) Planejamento que tem característica imediatista, caracterizando-se por ser de curto prazo e de
abrangência local.
) Abrange a empresa como um todo, afeta-a a longo prazo e é decidido no nível hierárquico mais
elevado da organização.

A sequência correta é:
A) 1, 1, 2, 3, 1.

B) 1, 2, 1, 3, 1.

C) 1, 3, 1, 2, 1.

D) 2, 3, 1, 2, 1.

E) 3, 3, 2, 1, 3.

32. O Gráfico destinado à descrição e ao posicionamento das funções, ampliando, desse modo, as partes
setoriais de um organograma simples num sistema de informação, denomina-se
A) Gráfico de estratificação.
B) Funcionograma.
C) Diagrama.

D) Gráfico de Operação.
E) Gráfico de Tarefa.

33. Em relação aos critérios de seleção que abordam o conteúdo dos documentos, assinale a alternativa
correta.
A) Conveniência.
B) Idioma.
C) Características físicas.

D) Precisão.
E) Relevância / Interesse.
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34. Faça a correlação entre o número da Norma Brasileira – NBR da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT e seus títulos.
I.
II.
III.
IV.
V.
(
(
(
(
(

NBR 14724/2006
NBR 15287/2006
NBR 10520/2002
NBR 10525/2005
NBR 10521/1988

) Informação e Documentação – Citações.
) Informação e Documentação – Numeração Padrão Internacional para Publicações Seriadas - ISSN.
) Informação e Documentação – Projeto de Pesquisa.
) Informação e Documentação – Trabalhos Acadêmicos.
) Informação e Documentação – Numeração Internacional para Livros – ISBN.

A sequência que estabelece a correlação correta é:
A) IV, III, II, I, V.

B) III, IV, II, I, V.

C) III, IV, I, II, V.

D) II, I, IV, III, V.

E) I, II, III, V, IV.

35. Verifique as alternativas abaixo e identifique a que corresponde a um Banco de Dados em Ciência da
Informação.
A) BVS.

B) SCIELO.

C) BDTD.

D) Domínio Público.

E) LISA.

36. Qual o manual adotado pela maior parte dos serviços de Indexação e Resumos?
A) AACR2.

B) ISBD.

C) ABNT.

D) CDU.

E) UNISIS.

37. Os sistemas de classificação adotados nas Bibliotecas organizam o universo do conhecimento em
uma ordem sistemática. O sistema que utiliza, na notação, apenas números decimais puros é
A) Classificação Decimal de Dewey.
B) Classificação dos Dois Pontos.
C) Classificação Decimal Universal.

D) Classificação Bibliográfica.
E) Classificação da Biblioteca do Congresso.

38. As bases REPISCA, ADOLEC, BBO e LILACS são disponibilizadas no site do(a)
A) Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.
B) Califórnia Digital Library.
C) Biblioteca Virtual de Saúde.
D) Ohio College Library Center.
E) Rede Bibliodata.
39. Assinale a alternativa incorreta.
A) O estudo do usuário procura entender as avaliações sobre os serviços oferecidos.
B) As necessidades informacionais do usuário estão num constante processo de mutação.
C) O estudo de usuário permite a identificação de quem realmente utiliza os serviços.
D) O estudo dos usuários contribui para o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos.
E) O conhecimento do usuário é dispensável para o planejamento de novos serviços.
40. A Fundação Biblioteca Nacional é a representante oficial no Brasil do Sistema ISBN, que identifica
numericamente os livros. O número do ISBN deverá ser impresso
I.
II.
III.
IV.

no verso da folha de rosto.
a
no pé da 4 capa, do lado direito junto à lombada.
e precedido da sigla ISBN.
a
no pé da 2 capa, do lado direito.

Assinale alternativa correta.
A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas I e III estão corretas.
C) Apenas II e III estão corretas.

D) Apenas I, II e III estão corretas.
E) Apenas I, II e IV estão corretas.
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