
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 12/01/2020 
 

HORÁRIO: das 08 às 13 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
RACIOCÍNIO LÓGICO: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 
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CONCURSO PÚBLICO  
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CARGO: 

6-CONSULTOR LEGISLATIVO:  

BIBLIOTECONOMIA 

Realização: 



Concurso ALEPI – Edital 01/2019 – Cargo: Consultor Legislativo: Biblioteconomia 

Página | 2  

 

 
 
 
 
 
De acordo com o texto, analise e responda às questões 01 e 02: 
 
 

O modelo de financiamento eleitoral e sua legitimidade constitucional 
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As democracias maduras se caracterizam por um conjunto de práticas e valores aos quais se confere 
projeção institucional. O resultado dessa conformação se expressa num modelo de organização jurídico-
política de Estado que se convencionou chamar de Estado Democrático de Direito. Por sua vez, compõe o 
núcleo desse modelo o princípio democrático e todos os direitos e liberdades que dele decorrem, sendo 
atribuído papel essencial à liberdade de voto do cidadão no processo eleitoral. 

A liberdade de voto do eleitor deve se fazer presente em todo processo eleitoral, concretizando-se tanto 
na liberdade de convencimento e informação por parte do eleitor como na liberdade de apresentação da 
candidatura. Assim, a formação da vontade política genuína exige a exclusão de todos os tipos de 
constrangimento e pressões que possam, de fora, impor-se ilegitimamente tanto aos eleitores quanto aos 
candidatos durante, e após, o período de campanha. 

Nesse contexto, ganha relevância o debate acerca do modelo de financiamento das campanhas que, 
em última instância, representa as condições materiais que proporcionam o exercício da atividade democrática 
pelos que almejam um cargo eletivo. Nas sociedades complexas, a arrecadação de recursos pelos candidatos 
é importante porque propicia a estrutura de campanha necessária para projetar a plataforma da candidatura 
por diferentes meios, visando atingir os diversos grupos sociais, o que pode influenciar decisivamente no 
resultado eleitoral final. 

Por isso, é latente a questão sobre o modo como as campanhas eleitorais são financiadas, desde os 
sujeitos interessados até os valores doados e arrecadados. A controvérsia reside na legitimidade e 
constitucionalidade da normativa infraconstitucional sobre o assunto e seu efetivo cumprimento. É na 
legislação infraconstitucional que se definem os mecanismos de angariação, limitação e controle dos recursos 
utilizados para financiar as campanhas eleitorais, sendo imperativo que respeitem o modelo democrático 
expresso na Carta Constitucional. 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
enfrentando o tema por meio da tentativa de declarar inconstitucionais. A OAB fundamentou o pleito nos vícios 
do processo eleitoral decorrentes do modo como se exercia o financiamento das campanhas por pessoas 
jurídicas e da oportunidade conferida aos cidadãos mais ricos de financiar a própria campanha sem limites. 
Sustentou que o modelo permissivo a estas práticas gera exacerbada dependência da política em relação ao 
poder econômico, ocasionando severa assimetria de recursos e, consequentemente, de possibilidade de êxito, 
entre aqueles que dispõem de vultosas quantias financeiras para aplicar na estrutura de campanha e os 
demais que não possuem. 

Alegou-se que a incidência das normas atacadas desvirtuava o sentido próprio da atividade política num 
Estado que se pretenda Democrático, visto que permitiam uma influência desproporcional do poder econômico 
no pleito eleitoral em favor daqueles com maior acesso a recursos materiais. Seria a primazia dos interesses 
do capital em detrimento dos interesses da sociedade civil organizada, resultando na dominância de 
interesses economicamente hegemônicos primeiramente na arena eleitoral e, posteriormente, no exercício 
das funções políticas e administrativas por aqueles que foram eleitos. 

Enfim, a influência das empresas no modo com se desenhava consistiria em prática sucedânea ao 
coronelismo da Velha República que, por atingir o núcleo do princípio democrático, deve ser contida pela 
atuação jurisdicional. Ademais, o modelo no qual os candidatos recebem recursos de pessoas físicas promove 
aproximação do cidadão com o processo eleitoral. A Carta Constitucional de 1988 veda a influência excessiva 
do poder econômico no processo eleitoral, mas, para alguns, isto deve ocorrer por meio de normatizações e 
do processo legislativo, enquanto a maioria considerou o modelo vigente para doação por empresas um 
elemento definitivo para contribuir com a defasagem democrática do Brasil. 

 
 (Marcus Vinicius Furtado Coêlho, ex-presidente da OAB Nacional, in Revista Consultor Jurídico, 9.set.2018, adaptado) 

 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

mailto:furtadocoelhoadv%40uol.com.br
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01. Pelas ideias expostas pelo autor, o processo eleitoral democrático só NÃO pode ter: 
 

(A) A liberdade do eleitor em todo o processo eleitoral, do acesso à informação até seu convencimento. 
(B) As práticas exacerbadas do poder econômico em campanhas sem limites e com assimetria de recursos. 
(C) O banimento da influência das empresas como se praticava do coronelismo da Velha República. 
(D) A exclusão de todos os tipos de constrangimento e pressões a todos envolvidos no processo. 
(E) A arrecadação de recursos para estruturar a campanha necessária a garantir as mesmas condições na 

disputa. 
 
02. A ideia central do texto defendida pelo autor é que: 

 
(A) O financiamento de campanha eleitoral é inconstitucional. 
(B) A Carta Constitucional de 1988 veda a influência do poder econômico no processo eleitoral. 
(C) Os mecanismos de angariação, limitação e controle dos recursos devem dar condições igualitárias a todos 

os candidatos. 
(D) O poder econômico não permite a disputa eleitoral em nível de igualdade. 
(E) O Estado Democrático de Direito garante a liberdade do voto do eleitor.   

 
03. A frase que está escrita de acordo com as novas regras de Ortografia da Língua Portuguesa é: 
 

(A) Há heróis que têm idéias nada heróicas. 
(B) O semi-árido não aguenta uma mega-seca. 
(C) Um pára-brisa não detém o pôr-do-sol. 
(D) O colégio estadual fez uma Mega Revisão. 
(E) Um governo antissocial defende ideias anti-imigratória. 

 
04. A única construção que NÃO contém nenhum tipo de deslize gramatical é: 
 

(A) A casa que me venderam está em mau estado de conservação. 
(B) A obra a qual me referi ontem está esgotada. 
(C) O cargo porque anseias está a cada dia que passa mais distante.  
(D) A mulher para que dedicaste-lhe aquela poesia não existe mais. 
(E) Certos autores, os cujos me nego a declinar, parecem não pisarem no chão.  

 
05. Nestes trechos de noticiários, NÃO contém erro gramatical ou incoerência argumentativa apenas em: 
 

(A) Brasil cai em ranking mundial de educação em matemática e ciências; e fica estagnado em leitura. 
(B) A maioria dos estudantes piauienses teve excelente desempenho do ENEM. 
(C) O prejuízo foi equivalente a mais de 500 mil... 
(D) A quantidade de clientes e turistas que estarão à sua volta irão provocar-lhe essa sensação. 
(E) 1 milhão de piauienses saíram da pobreza. 

 
06. O uso da preposição é imprescindível para a coerência textual pois, além de ligar as estruturas, determina o 

valor semântico da construção. Isso SÓ ocorre em uma das opções a seguir: 
 

(A) O Flamengo e o Vasco fizeram um grande espetáculo. 
(B) O Flamengo com o Vasco fez um grande espetáculo. 
(C) O Flamengo contra o Vasco fizeram um grande espetáculo. 
(D) O Flamengo, e o Vasco, fez um grande espetáculo. 
(E) O Flamengo, com o Vasco, fizeram um grande espetáculo. 

 
07. A única sentença que NÃO apresenta Pleonasmo vicioso é: 
 

(A) A enchente dessa noite levou a ponte que não existe mais. 
(B) O visitante que vir aqui receberá atendimento em diversas áreas. 
(C) Com o tempo, nosso pai ficou meio cauteloso demais. 
(D) A hipótese mais concreta é que ele tenha realmente nos roubado. 
(E) Quando sai para fora do carro, vi aquela enxurrada que corria do quintal. 
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08. Observe este período: 
 

Por sua vez, compõe o núcleo desse modelo o princípio democrático e todos os direitos e liberdades que dele 
decorrem, sendo atribuído papel essencial à liberdade de voto do cidadão no processo eleitoral. 
 
A reescrita desse período, além de estar gramaticalmente CORRETA, preserva os sentidos originais do texto 
em: 
 
(A) Por sua vez, compõem o núcleo desse modelo o princípio democrático e todos os direitos e liberdades que 

dele decorrem, sendo atribuído papel essencial à liberdade de voto do cidadão no processo eleitoral. 
(B) Por sua vez, o núcleo desse modelo é composto pelo princípio democrático e todos os direitos e liberdades 

que dele decorrem, sendo atribuído papel essencial à liberdade de voto do cidadão no processo eleitoral. 
(C) O núcleo desse modelo compõe o princípio democrático e todos os direitos e liberdades que dele decorrem 

por sua vez, sendo atribuído papel essencial à liberdade de voto do cidadão no processo eleitoral. 
(D) Compõem o núcleo desse modelo o princípio democrático e todos os direitos e liberdades que dele 

decorrem, sendo atribuído papel essencial à liberdade de voto do cidadão no processo eleitoral. 
(E)  Por sua vez, compõe o núcleo desse modelo o princípio democrático e todos os direitos e liberdades que 

dele decorrem, pois atribui-lhe papel essencial à liberdade de voto do cidadão no preito eleitoral. 
 
09. A ausência do acento grave NÃO provocaria alteração semântica apenas em: 
 

(A) Aquele frentista cheirava à gasolina. 
(B) O jovem Fernando escreve à Camões. 
(C) Neste desespero, só vendo à vista. 
(D) Refiro-me apenas à sua situação. 
(E) José sempre estudou à noite. 

 
10. Analise esta sentença e responda ao que se pede: 
 

Deus ajuda-me! 
 

Se se colocasse uma vírgula após a palavra “Deus”, a única consideração INCORRETA seria: 
 

(A) A colocação pronominal ficaria facultativa. 
(B) A correção gramatical seria mantida.  
(C) O valor semântico alteraria plenamente. 
(D) O modo verbal mudaria radicalmente. 
(E) A palavra “Deus” mudaria completamente sua sintaxe. 

 
 
 
 

 
Observe as manchetes abaixo: 

 

Folha de São Paulo: Brasil é 57º
.
 do mundo em ranking de educação. 

 
Veja Educação: Pisa 2018: Brasil segue abaixo da média da OCDE na educação. 
 
G1 Educação: Brasil cai em ranking mundial de educação em matemática e ciências; e fica estagnado em 
leitura. 
 
UOL Brasil Escola: Alunos de elite do Brasil têm performance pior em leitura do que pobres de outros 
países. 

 

 Desenvolva uma dissertação opinativa, posicionando-se sobre o que deve ter levado o Brasil a este 

desempenho desastroso na Educação. O texto da redação final que será considerado para correção 

deverá ser feito exclusivamente na Folha de Redação. 

 

 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
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11. Na soma abaixo, cada letra representa um algarismo. O valor de a + b é igual à: 
 

+ 

aba7 
63fd 
ab56 

19071 
(A) 8 
(B) 9 
(C) 10 
(D) 11 
(E) 12 

 
12. Vinte times de futebol disputam um torneio por pontos corridos, cada time joga apenas uma única vez contra 

cada um dos outros times, por cada vitória o time vencedor ganha 3 pontos, a cada empate o time ganha 1 ponto 
e na derrota o time continua com a mesma pontuação. Após todos os jogos serem realizados, a opção que 
contém a informação CORRETA sobre o torneio é: 

 
(A) Foram realizadas 380 partidas. 
(B) Um time pode obter no máximo 54 pontos ao final do torneio. 
(C) Sempre existem dois times que terminam o torneio com a mesma pontuação. 
(D) A quantidade máxima de pontos que um time pode obter no final do torneio é menor que 60 e a quantidade 

de partidas realizadas ao fim do torneio é maior que 180. 
(E) Pelo menos um jogo terminou empatado. 

 
13. Em uma mesa há nove cartões numerados de 1 a 9. Ricardo e Emília pegam dois cartões cada um. O produto 

dos números dos cartões de Ricardo é 15 e o produto dos números dos cartões de Emília é 12. A soma dos 
números dos cinco cartões deixados sobre a mesa é: 

 
(A) 26 
(B) 27 
(C) 28 
(D) 29 
(E) 30 

 
 

14. Roberto, Mario e Amanda moram em apenas uma das seguintes cidades: Teresina, Parnaíba e Amarante. Além 
disso, cada um mora em uma cidade diferente da cidade dos outros dois. Nas sentenças abaixo, temos duas 
sentenças verdadeiras e uma falsa. 

 
I. Roberto não mora em Teresina e Amanda mora em Parnaíba. 

II. Mario mora em Teresina ou Roberto mora em Amarante. 
III. Amanda mora em Parnaíba e Mario não mora em Teresina. 

 
A opção que contém as informações CORRETAS sobre as sentenças I, II e III é: 

 
(A) A sentença I ou II é falsa. 
(B) As sentenças I e III são verdadeiras. 
(C) A sentença I é falsa. 
(D) A sentença II é falsa. 
(E) A sentença III é falsa. 

 
15. Em uma mercearia existem pacotes de arroz de 1Kg, 3Kg e 5Kg. A quantidade de maneiras distintas que é 

possível comprar 12Kg é: 
 

(A) 9 
(B) 7 
(C) 8 
(D) 11 
(E) 10 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
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16. Os números naturais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são distribuídos em uma tabela 3x3, de modo que a soma dos 

elementos da segunda linha é 6 unidades maior que a soma dos elementos da primeira linha e a soma dos 
elementos da terceira linha é 6 unidades maior que a soma dos elementos da segunda linha. Sabendo disso, o 
valor do produto entre x e y é igual à: 

w v 1 

x y 4 

z 9 u 

(A) 11 
(B) 18 
(C) 24 
(D) 28 
(E) 30 

 
17. Em um prova de concurso os candidatos devem responder cinco questões de Informática. Sabendo que cada 

questão possui cinco alternativas e que cada candidato escolhe obrigatoriamente apenas uma das alternativas. 
A quantidade mínima de candidatos que devem fazer esta prova para garantir que sempre existirão três 
candidatos que responderão as cinco questões da mesma maneira é: 

 
(A) 3125 
(B) 6250 
(C) 6251 
(D) 9375 
(E) 9376 

 
18. Em uma cesta de brinquedos existem x carros verdes e y carros amarelos com x e y sendo números inteiros 

positivos. Após adicionar 20 carros verdes e 20 carros amarelos à cesta, o percentual da quantidade de carros 
verdes passou a ser 60% da quantidade total de carros. A opção que contém a relação correta entre x e y é: 

 
(A) 3x = 2y + 20 
(B) 3x = 2y + 10 
(C) 2x  = 3y + 10 
(D) 2x = 2y + 20 
(E) 2x = 3y + 20 

 
19. Marina comprou 30% de uma torta de frango e 80% de um bolo em uma padaria. Após Marina deixar a padaria, 

Pedro comprou o que sobrou da torta de frango por 14 reais e o que sobrou do bolo por 6 reais, o valor que 
Marina pagou em reais é: 

 
(A) 28 
(B) 30 
(C) 32 
(D) 34 
(E) 36 

 
20. A professora Roberta aplicou uma avaliação de português e uma avaliação de matemática para os seus 

estudantes de uma turma de preparação para concursos públicos. A média aritmética das notas dos estudantes 
foi 9,0 em português e 7,5 em matemática. Quinze estudantes que tiraram a nota igual a 10,0 em português e 
6,4 em matemática nestas avaliações deixaram a turma da professora Roberta, com a saída destes quinze 
estudantes a média aritmética das notas dos estudantes que permaneceram na turma da professora Roberta 
passou a ser 8,4 em português. A média aritmética das notas em matemática dos estudantes que 
permaneceram na turma da professora Roberta é: 

 
(A) 8,16 
(B) 8,20 
(C) 8,25 
(D) 8,34 
(E) 8,35 
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21. Considerando a ABNT NBR 6023:2018, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) O nome da editora, da gravadora, entre outras instituições responsáveis pela publicação, deve ser indicado 

como aparece no documento, indicando as palavras que designam a natureza jurídica ou comercial. 
(B) Para editora comercial homônima a uma instituição, deve-se indicar a palavra Editora ou a abreviatura, 

como consta no documento. 
(C) Quando houver duas editoras com locais diferentes, indicam-se ambas, com seus respectivos locais, 

separadas por ponto e vírgula. Se forem três editoras ou mais, indica-se a primeira ou a que estiver em 
destaque. 

(D) Quando houver duas editoras com o mesmo local, indicam-se ambas, separadas por dois pontos. 
(E) A expressão sine nomine deve ser utilizada abreviada e entre colchetes [s. n.], quando a editora não puder 

ser identificada. 
 

22. Considere os dois agrupamentos abaixo relativos à ABNT NBR 6023:2018. 
 

I - DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Três, n. 148, 28 jun. 2000. 
II - BERTAZZOLI, Rodnei et al. Eletrodos de difusão gasosa modificados com catalisadores redox, 

processo e reator eletroquímico de síntese de peróxido de hidrogênio utilizando os mesmos. 
Depositante: Universidade Estadual de Campinas. Procurador: Maria Cristina Valim Lourenço Gomes. 
BR n. PI0600460-1A. Depósito: 27 jan. 2006. Concessão: 25 mar. 2008. 

III - TELECONFERÊNCIA REDE SESC-SENAC, 2010. Comportamento do consumidor. [Rio de Janeiro: 
Senac/DN], 2010. 1 cartaz. 

 
a) Documento iconográfico. 
b) Fascículo, suplemento e outros. 
c) Patente. 

 
Assinale a opção CORRETA entre os agrupamentos: 

 
(A) Ia; IIb; IIIc. 
(B) Ib; IIc; IIIa. 
(C) Ic; IIa; IIIb. 
(D) Ib; IIa; IIIc. 
(E) Ia; IIc; IIIb. 
 

23. Considere os dois agrupamentos abaixo relativos à ABNT NBR 6022:2018. 
 

I - Título no idioma do documento. 
II - Título em outro idioma. 
III - Resumo em outro idioma. 
IV - Autor. 
V - Glossário. 

 
a) Obrigatório. 
b) Opcional. 

 
Assinale a opção CORRETA entre os agrupamentos: 

 
(A) Ib; IIb; IIIa; IVa; Vb.    (D)  Ia; IIb; IIIb; IVa; Vb. 
(B) Ia; IIa; IIIb; IVa; Va.    (E)  Ib; IIa; IIIb; IVb; Vb. 
(C) Ia; IIa; IIIa; IVb; Va. 
 

24. Siglas e abreviaturas, internet, redação técnica e metodologia científica são exemplos de fontes: 
 
(A) Primárias.     (D)  Científicas. 
(B) Secundárias.     (E)  Confiáveis. 
(C) Terciárias. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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25. As fontes formais do Direito subdividem-se em principal e secundárias. Assinale a opção que apresenta a fonte 

principal. 
 
(A) Jurisprudência 
(B) Processo legislativo. 
(C) Lei. 
(D) Doutrina. 
(E) Princípios gerais do Direito. 
 

 
26. Jurisprudência inclui acórdãos, decisões interlocutórias, despachos, sentenças, súmulas, entre outros. Conforme 

a ABNT 6023, assinale a opção CORRETA. 
 
(A) BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. Turma). Recurso Extraordinário 313060/SP. Leis 10.927/91 e 11.262 

do município de São Paulo. Seguro obrigatório contra furto e roubo de automóveis. Shopping centers, lojas 
de departamento, supermercados e empresas com estacionamento para mais de cinquenta veículos. 
Inconstitucionalidade. Recorrente: Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA. Recorrido: Município de 
São Paulo. Relatora: Min. Ellen Gracie, 29 de novembro de 20 05. Lex: jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, São Paulo, v. 28, n. 327, p. 226-230, 2006. 

(B) Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n° 333. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em 
licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Diário da Justiça: seção 1, 
Brasília, DF, ano 82, n. 32, p. 246, 14 fev. 2007. 

(C) BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n° 333. Cabe mandado de segurança contra ato praticado 
em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Brasília, DF: Superior 
Tribunal de Justiça, [2007]. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?&b=TEMA&p=true&t=&l=10&i=340#TIT333TEMA0. Acesso em: 
19 ago. 2011. 

(D) BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 628137 RG/RJ – Rio de Janeiro. 
Repercussão geral no Recurso Extraordinário. Administrativo. Incidência dos juros progressivos sobre conta 
vinculada de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Aplicação dos efeitos da ausência de 
repercussão geral tendo em vista tratar-se de divergência solucionável pela aplicação da legislação federal. 
Inexistência de repercussão geral. Relatora: Min. Ellen Gracie, 21 de outubro de 2010. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=fgts&base=baseRepercussao>. 
Acesso em: 20 ago. 2011. 

(E) BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n° 35. Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a 
concubina tem direito de ser indenizada pela morte do amásio, se entre eles não havia impedimento para o 
matrimônio. Brasília, DF: Supremo Tribunal Federal, 1964. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=35.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&bas
e=baseSumulas. Acesso em: 17 ago. 2001. 

 
27. Preencha a segunda coluna de acordo com a primeira. 

 
I – Documentos primários (   ) Revisões de literatura 
II – Documentos secundários (   ) Enciclopédias 
III – Documentos terciários (   ) Bibliotecas e Centros de Informação 
 (   ) Traduções 
 (   ) Base de dados 
 (   ) Congressos e conferências 
 (   ) Relatórios técnicos 

 
Assinale a opção com a sequência CORRETA. 
 
(A) III; II; III; I; II; I; I. 
(B) I; II; I; III; III; I; II. 
(C) II; I; III; I; II; III; II. 
(D) III; I; III; II; II; I; III. 
(E) I; II; III; II; I; III; I. 
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28. Na Classificação Decimal Universal, 2ª edição em língua portuguesa, as tabelas auxiliares são compostas de 

vinte auxiliares entre comuns e especiais. O sinal gráfico, pertencente à tabela auxiliar comum dependente, que 
introduz uma notação NÃO correspondente a um número autorizado da CDU, é: 
 
(A) * 
(B) “...” 
(C) = 
(D) [ ] 
(E) ::  

 
29. Considerando as afirmações abaixo a respeito da Classificação Decimal Universal, assinale a opção CORRETA. 
 

I - Na notação 77.04::355.4 (Fotografia de guerra) o sinal de dois pontos duplos indica uma relação e fixa a 
ordem dos números de CDU. O sinal é utilizado quando existe a necessidade de enfatizar que o número 
que segue aos dois pontos duplos é uma especificação do assunto, complementando o número 
precedente, e que a ordem inversa representa o mesmo significado. 

II - O sinal de colchetes pode ser usado como um dispositivo de subagrupamento dentro de uma 
combinação complexa de números de CDU, com o objetivo de esclarecer a relação dos seus 
componentes. O sinal pode ser usado quando dois ou mais números principais se encontram ligados por 
um sinal de adição ou dois pontos e se relacionam, no seu todo, com outro número de CDU mediante o 
uso de dois pontos, ou então é modificado por um auxiliar comum ou especial. 

III -  O sinal de extensão / (barra oblíqua) liga o primeiro e o último de uma série de números consecutivos, 
para indicar um assunto amplo ou uma série de conceitos. A notação 629.734/.735 não é equivalente a 
629.734+629.735. 

 
(A) I, II e III são corretas. 
(B) I e III estão incorretas. 
(C) II e III estão incorretas. 
(D) I e III estão corretas. 
(E) I e II estão corretas. 

  
30. Conforme Weitzel (2012), “a lista de itens aprovados para serem incorporados segundo critérios estabelecidos 

em uma política” é chamada de: 
 
(A) Políticas de seleção. 
(B) Formação e desenvolvimento de coleções. 
(C) Lista de desiderata. 
(D) Cotação. 
(E) Seleção. 
 

31. Weitzel (2002) afirma que “o processo de formar e desenvolver coleções sempre esteve presente ao longo da 
história do livro e das bibliotecas. Portanto, desde a biblioteca de Alexandria às bibliotecas digitais, não há como 
formar e desenvolver coleções sem se deparar com questões próprias da natureza desse processo, tais como: o 
quê, o porquê, o para quê, o como e o para quem colecionar”. Com base nesse conceito, assinale a opção 
INCORRETA no que concerne à formação e desenvolvimento de coleções. 
 
(A) A literatura da atualidade define desenvolvimento de coleções como um processo cíclico e ininterrupto 

formado pelas seguintes etapas ou fases: estudo da comunidade (perfil da comunidade), políticas de 
seleção, seleção, aquisição, desbastamento e avaliação. 

(B) A formação e o desenvolvimento de coleções é uma estratégia bem sucedida frente à impossibilidade de 
armazenar tudo o que foi publicado no mundo. 

(C) A partir de 1960, o termo desenvolvimento de coleções foi consagrado pela literatura especializada para 
designar somente os processos que envolvem ações em relação às coleções. 

(D) O conhecimento das necessidades da comunidade a ser servida atua como base necessária e coerente 
para o estabelecimento de políticas de seleção, aquisição, desbastamento e avaliação de coleções. 

(E) A missão e os objetivos da biblioteca e da instituição que a mantem orientarão a formação e o 
desenvolvimento de coleções. 
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32. Conforme Vieira (2012), em biblioteconomia “pode-se definir tesauro como um conjunto de conceitos descritos 

por meio de termos escolhidos, organizados de forma sistemática, levando-se em conta os critérios/ 
características definidos para tal.” Com base na figura abaixo, assinale a opção CORRETA. 

 

 
 
TESAURO DA JUSTIÇA FEDERAL 

 
(A) UP exprime uma relação de hierarquia. 
(B) TG exprime uma relação de superordenação. 
(C) TE exprime uma relação de superordenação. 
(D) TR exprime uma relação de equivalência. 
(E) TE exprime uma relação associativa. 

 
33. De acordo com o AACR2, são estabelecidos três níveis de detalhamento da descrição. Assinale a opção que o 

primeiro nível NÃO contempla. 
 
(A) Título principal. 
(B) Indicação de edição. 
(C) Primeira indicação de responsabilidade seguida das indicações subsequentes de responsabilidade. 
(D) Somente a primeira indicação de responsabilidade 
(E) Número normalizado 

 
 
34. De acordo com o AACR2, assinale a opção INCORRETA a respeito da área do título: 

 
(A) Transcreva o título principal como aparece, com a mesma redação, a mesma ordem das palavras e a 

mesma grafia, mas não necessariamente com a mesma pontuação e uso de maiúsculas. 
(B) O título principal é o primeiro elemento da primeira área de descrição. 
(C) Título principal incluindo reticências ou colchetes, substitua estes sinais por travessão e parênteses, 

respectivamente. 
(D) Título principal incluindo indicação de responsabilidade, ou nome de um editor, distribuidor etc., ou 

constituído apenas pelo nome do responsável, omita esta informação do título. 
(E) Título principal muito longo pode ser abreviado por meio de reticências, desde que sejam conservadas as 

suas cinco primeiras palavras. 
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35. Ao realizar a catalogação de um item, o bibliotecário deve observar algumas regras no tocante à área de 

responsabilidade: 
 

I - Se uma única indicação de responsabilidade menciona até três pessoas ou entidades exercendo a 
mesma função, ou com o mesmo grau de responsabilidade, registre todas e seus nomes são separados 
por vírgula;  

II - Se uma única indicação de responsabilidade indicar mais de três pessoas ou entidades, registre a 
primeira de cada grupo de pessoas ou entidades, seguida de espaço, reticência (...), espaço e a 
abreviatura latina et al; 

III -  Palavras que indicam a função ou o tipo de participação da(s) pessoa(s) ou entidade(s) mencionada(s) 
na indicação de responsabilidade são conservadas; 

IV - Transcreva diferentes tipos de responsabilidade na ordem indicada por sua sequência ou seu leiaute na 
fonte principal de informação. Cada indicação subsequente de responsabilidade é precedida de ponto e 
vírgula. 

 
Assinale a opção CORRETA. 

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

36. Desde 1978, o AACR2 incorpora orientações de pontuação e ordenamento dos elementos descritivos prescritos: 
 
(A) pela ISBD. 
(B) pela IFLA. 
(C) pela UNESCO. 
(D) pela LC. 
(E) pelo RDA. 
 

37. Conforme o AACR2, a principal fonte de informação para recursos contínuos impressos é: 
 
(A) Capa. 
(B) Expediente. 
(C) Página de rosto de qualquer número disponível. 
(D) Página de rosto do primeiro número ou do número mais antigo disponível. 
(E) Colofão. 

 
38. Com base na lei 4084, de 30 de junho de 1962, compete aos Conselhos Regionais de Biblioteconomia as 

seguintes atribuições, EXCETO: 
 
(A) Registrar os profissionais de acordo com a presente Lei e expedir carteira profissional 
(B) Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à Lei, bem como enviando as 

autoridades competentes, relatórios documentados sobre fatos que apurarem e cuja solução não seja de 
sua alçada. 

(C) Publicar relatórios anuais dos seus trabalhos, e periodicamente, relação dos profissionais registrados. 
(D) Propor ao Governo Federal as modificações que se tornarem convenientes para melhorar a regulamentação 

do exercício da profissão de Bibliotecário. 
(E) Apresentar sugestões ao Conselho Federal de Biblioteconomia. 

 
39. De acordo com Vergueiro (2010), o processo de seleção é um momento de tomada de decisão em que cabe ao 

bibliotecário a organização, de forma racional e eficiente, dos materiais a serem incorporados ao acervo. Nesse 
sentido, todas as bibliotecas iniciam seu processo de seleção com alguns critérios indispensáveis, tais como 
assunto, usuário, documento e preço. Assim, assinale a opção que contempla SOMENTE os critérios que 
abordam o conteúdo dos documentos. 
 
(A) Autoridade e idioma. 
(B) Precisão, relevância e interesse. 
(C) Imparcialidade e conveniência. 
(D) Idioma e custo. 
(E) Atualidade e cobertura e tratamento. 
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40. Observe o sumário abaixo extraído da Classificação Decimal de Dewey e assinale a notação CORRETA para 
Publicações periódicas em psicologia. 

 
150 Psicologia 

150.1-.9 Subdivisões comuns e sistemas, escolas, pontos de vista 
152 Percepção sensorial, movimento, emoções, impulsos fisiológicos 
153 Processos mentais conscientes e inteligência 
154 Subconsciente 

 
--01 Filosofia e teoria 
--02 Miscelânea 
--03 Dicionários, enciclopédias 
--04 Temas especiais 
--05 Periódicos 
--06 Organização e gerência 

 

(A) 150.5 
(B) 150.3 
(C) 150.6 
(D) 150.05 
(E) 150.03 

 
41. Observe o sumário abaixo extraído da Classificação Decimal de Dewey: 

 

300 Ciências Sociais 
350 Administração Pública e Ciência Militar 

355  Ciência Militar 
 

Conforme a estrutura da CDD, as notações acima representam, respectivamente: 
 
(A) Classe geral, divisão, assunto. 
(B) Classe geral, grupo, subgrupo. 
(C) Classe principal, divisão, seção. 
(D) Classe geral, subgrupo, gênero. 
(E) Classe principal, disciplina, matéria. 

 
42. A tabela auxiliar que destina-se a subdividir a classe 800, Literatura, relacionando números atribuídos a coleções 

de obras literárias, à história e à crítica literária, aos tipos de leitores e escritores, aos gêneros literários é: 
 

(A) Tabela 3. 
(B) Tabela 1. 
(C) Tabela 4. 
(D) Tabela 6. 
(E) Tabela 2. 

 
43. De acordo com Guimarães (2004), “a palavra ementa pode ser empregada em dois âmbitos: cotidiano e técnico. 

No âmbito cotidiano, tem-se por ementa um apontamento, anotação, ideia [...]. Por outro lado, [...] o termo é 
utilizado, no âmbito técnico, para designar síntese, sumário ou resumo”. Considerando a ementa legislativa, 
julgue as afirmações abaixo em verdadeiras ou falsas e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 
 

I - A ementa legislativa segue os princípios norteadores da elaboração de resumo, principalmente os 
relativos à clareza e à concisão, de modo a garantir a máxima informatividade com a menor extensão 
textual. 

II - A ementa legislativa localiza-se no início do ato normativo, antes da epígrafe. 
III - Como verdadeiro resumo informativo, a ementa legislativa atua como ponto de acesso à informação. 
IV - Os requisitos de uma ementa legislativa são: afirmação, proposição, correção, coerência, seletividade e 

independência. 
V - A ementa legislativa possui a mesma estrutura da ementa jurisprudencial. 

 

(A) Somente as afirmações III e V são verdadeiras. 
(B) Somente as afirmações II e V são falsas. 
(C) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
(D) Todas as afirmações são verdadeiras. 
(E) As afirmações IV e V são falsas. 
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44. Conforme a Resolução nº 207, de 7 de novembro de 2018, as opções abaixo caracterizam-se como infrações 

ético-disciplinares passíveis de penalidades, EXCETO: 
 
(A) Não citar seu número de registro do respectivo CRB, após sua assinatura em documentos referentes ao 

exercício profissional. 
(B) Violar o sigilo profissional de fatos que tenha tomado conhecimento no exercício da profissão, com exceção 

daqueles presentes em lei que exigem comunicação, denúncia ou relato a quem de direito. 
(C) Deixar de prestar serviços profissionais ao estabelecimento com o qual mantém vínculo profissional 
(D) Permitir a utilização de seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça pessoal e 

efetivamente sua função 
(E) Praticar atos ilícitos em relação à profissão. 
 

45. Conforme Vergueiro (2010), o documento de política de seleção “é um instrumento de trabalho para apoiar as 
decisões de seleção. É, acima de tudo, um manual administrativo e imagina-se que fará parte de um conjunto de 
documentos que guiarão as atividades ligadas ao desenvolvimento de coleções.” De um modo em geral, esse 
documento deve informar sobre os seguintes itens, EXCETO: 
 
(A) Custos. 
(B) Identificação dos responsáveis pela seleção dos materiais. 
(C) Os critérios utilizados no processo. 
(D) Instrumentos auxiliares e políticas específicas. 
(E) Documentos correlatos. 
 

46. Considere os dois agrupamentos referentes à comunicação da informação. 
 
I – Elemento formal 
II – Elemento informal 

 
(A) Ausência de interação direta 
(B) Informação recente 
(C) Audiência restrita 
(D) Disseminação uniforme 
(E) Informação armazenada de forma recuperável 

 
Assinale a opção CORRETA entre os agrupamentos: 

 
(A) IIa; IIb; IIc; IId; Ie. 
(B) Ia; IIb; Ic; Id; IIe. 
(C) Ia; IIb; IIc; Id; Ie. 
(D) IIa; Ib; Ic; Id; Ie 
(E) Ia; Ib; Ic; IId; IIe 
 

47. Em indexação, a etapa eu constitui a identificação dos assuntos representados em um documento é: 
 
(A) Tradução. 
(B) Análise conceitual. 
(C) Indexação exaustiva. 
(D) Extensão. 
(E) Indexação seletiva. 
 

48. A respeito da indexação de conteúdos, assinale a opção INCORRETA. 
 
(A) A indexação manual ou intelectual consiste na atribuição de termos de indexação ou códigos de indexação 

realizada por um ser humano 
(B) A indexação manual pode também ser conceituada como a tradução de um documento em termos 

documentários com o auxílio de computadores. 
(C) No processo de indexação automática, um algoritmo realiza, em certa medida, o trabalho do indexador na 

escolha dos termos. 
(D) A indexação automática é realizada com o auxílio de computadores. 
(E) A indexação automática divide-se em: indexação por extração automática e indexação por atribuição 

automática. 
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49. Observe a figura abaixo e assinale a opção CORRETA para o quadro em branco. 
 
 

 
 

(A) Tradução. 
(B) Análise conceitual. 
(C) Tesauro. 
(D) Indexação. 
(E) Conceitos. 
 

50. A respeito da indexação jurídica, assinale a opção INCORRETA. 
 
(A) Na indexação legislativa é dispensável a leitura na íntegra dos documentos, visto que a ementa já supre 

essa necessidade. 
(B) A expressão e dá outras providências, no final das ementas, não tem outro significado senão o de encerrar 

a redação das mesmas, deixando claro que o texto do ato conterá não só o enunciado nas ementas, mas 
também outros dispositivos. 

(C) A política de indexação legislativa deve levar em consideração o usuário da instituição que se pretende 
atender. 

(D) Para uma indexação satisfatória é necessário que o bibliotecário faça uso de instrumentos especializados 
de controle de vocábulos. 

(E) A documentação legislativa possui uma metodologia específica de indexação. 
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