ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES

CADERNO DE PROVAS
CONCURSO: BIBLIOTECÁRIO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartãoresposta, único e insubstituível. Confira o seu nome.
2. O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.
3. Este caderno de provas contém 90 (noventa) questões, todas com 4 (quatro)
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas
só será trocado se apresentar problema de impressão.
4. O caderno de provas será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta.
5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz
parte da prova.
6. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de
n.º 1 à de n.º 90). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartãoresposta. A rasura implicará a anulação da resposta.
7. A duração da prova é de 5 (cinco) horas. A saída do candidato só será permitida após
transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a
prova deverão retirar-se da sala simultaneamente.
8. O gabarito e as provas serão divulgado no dia 13 de novembro, após as 16 (dezesseis)
horas, no site do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br e na Sala das Comissões, 11º
andar. O resultado não será fornecido por telefone.
FLORIANÓPOLIS, 11 de Novembro de 2007.
A COMISSÃO
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LÍNGUA PORTUGUESA
SOLIDÃO E CONFLITOS DE WILHELM REICH
Às vésperas da abertura do testamento do psicanalista, peça propõe olhar atento sobre suas idéias.

Sozinho em um quarto escuro, Wilhelm Reich (1897-1957) ouve vozes de interlocutores
imaginários – e conversa com eles. Questiona as razões de estar preso e relembra episódios de sua
vida. Fala sobre a adolescência tumultuada, a faculdade de medicina, o contato com a psicanálise e
o rompimento com Freud. Pensa nas fugas que empreendeu para escapar às perseguições nazistas e
protesta contra a rejeição às suas idéias pela sociedade burguesa. Por fim, compara sua trajetória às
de outras pessoas incompreendidas socialmente.
O espetáculo O assassinato de Wilhelm Reich pretende apresentar parte do pensamento
do polêmico psicanalista austríaco. A peça entra em cartaz no ano em que deve ser divulgado seu
testamento. Em março de 1957, Reich escreveu o documento com a determinação de que só fosse
aberto meio século depois de sua morte.
O pensamento do psicanalista sempre provocou reações intensas, tanto de aprovação
quanto de discordância. Com idéias avançadas para seu tempo, foi precursor de condutas sociais:
em 1931 já sugeria a distribuição de preservativos, a legalização do aborto e a proteção de crianças
e adolescentes contra a sedução de adultos. Em sua obra procurou conciliar bem-estar coletivo e
saúde física e mental. Morreu em novembro de 1957, numa prisão americana, vítima de ataque
cardíaco.
O assassinato de Wilhelm Reich. Texto e direção de Marcos Davi. Teatro Ruth Escobar.
Rua dos Ingleses, 209, São Paulo, SP. Tel.: (11) 3289-2358.
Mente&Cérebro. São Paulo, Ano V, n0 176 – Setembro 2007, p.12
1ª Questão: Após leitura atenta, assinale a alternativa que corresponde ao pensamento expresso no
texto:
a) Freud, Reich e Jung, com suas idéias convergentes, formam a base da psicanálise.
b) Tendo sofrido perseguições sob o regime nazista, Reich teve, finalmente, suas idéias precursoras de condutas sociais aceitas pela burguesia americana.
c) O espetáculo levanta um protesto contra a prisão de Wilhelm Reich, quando a solidão o vitimou.
d) Segundo Reich, a realização humana dependia tanto do plano individual (saúde física e mental)
como do bem-estar em sociedade.
2ª Questão: Ainda com base no que o texto exprime, assinale a alternativa correta.
a) O pensamento polêmico de Reich repercutiu tanto na sua própria vida que acabou perdendo o
controle mental e ouvindo vozes imaginárias.
b) Entre os pontos complexos do seu pensamento consta o da conivência com a sedução de
crianças e adolescentes.
c) O texto previne os leitores sobre a visão errônea do espetáculo, que focaliza apenas parte do
pensamento de Reich.
d) As idéias avançadas de Reich provocavam reações extremadas de aprovação e de rejeição.
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3ª Questão: Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que está de acordo com as idéias expressas
no texto:
a) O espetáculo O assassinato de Wilhelm Reich retrata um psicanalista polêmico que se sentiu
incompreendido pela sociedade.
b) Wilhelm Reich desenvolveu um método terapêutico radical, centrado totalmente no poder da
mente.
c) No testamento que Reich deixou, o psicanalista austríaco se retrata de algumas das suas idéias
avançadas.
d) Reich sofreu perseguições nazistas devido às suas idéias burguesas.
4ª Questão: Analise as proposições abaixo, em relação ao emprego dos pronomes, e assinale a
alternativa correta:
I. Se é para mim pagar, esqueça; não trouxe dinheiro.
II. Futuras gerações ainda se perguntarão como foi possível viver sem internet.
III. Ninguém se havia lembrado de fazer as inscrições com antecedência.
IV. Se você precisar, posso te ajudar em matemática.
V. Discutimos, mas tudo ficou resolvido. Não há mais nada pendente entre mim e ela.
a)
b)
c)
d)

II, IV
II, III, V
I, II, IV
III, IV

5ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA em relação à regência:
a) Informo-os de que podem iniciar a prova.
b) Os brasileiros aspiram a um país sem corrupção.
c) Com este frio, prefiro ficar aqui do que sair da sala.
d) O povo está desejoso de que se encontre uma saída para a crise do desemprego no Brasil.
6ª Questão: Analise as proposições abaixo em relação à concordância e assinale a alternativa
correta:
I. Nem a omissão da maioria dos brasileiros, nem a corrupção impune dos políticos são sinais de
país desenvolvido.
II. Com a corrupção, cria-se barreiras para o desenvolvimento social.
III. O desejo de competir, a garra de vencer, a fé em superar obstáculos, estava presente em cada atleta.
IV. Pontes, viadutos, túneis, tudo isso é prioridade em uma capital como Florianópolis.
V. Paciência é necessário para resolver as questões da prova.
a)
b)
c)
d)

II, IV
II, III
I, III, V
I, IV, V
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7ª Questão: Analise as palavras lisonjeada, táxi, anexo, viola quanto ao número de letras e de
fonemas, e assinale a alternativa em que a seqüência está correta:
a) 10 – 9; 4 – 5; 5 – 6; 5 – 5
b) 10 – 10; 4 – 5; 5 – 5; 5 – 5
c) 10 – 9; 4 – 4; 5 – 5; 5 – 5
d) 10 – 9; 4 – 4; 5 – 5; 4 – 5
8ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa em que o uso (ou não) da crase
está correto:
I. A noite cai lentamente.
II. Ontem a noite a polícia prendeu quatro assaltantes em São José.
III. Comprei o imóvel a prazo.
IV. A nova lei não se aplica à pessoas de boa índole.
V. Há pessoas insensíveis à dor do próximo.
a)
b)
c)
d)

I, II, IV
II, III, V
I, III, V
II, IV, V

9ª Questão: Analise as proposições abaixo e enumere a coluna II de acordo com a função dos
termos sublinhados na coluna I e, a seguir, assinale a alternativa correta:
Coluna I
Coluna II
1. Na votação da CPMF, no Congresso, não faltou
momento em que as discussões se tornassem
mais agressivas, com argumentos e opiniões
calorosos e contraditórios.
( ) complemento nominal
2. O gerente confia em seus funcionários.
( ) objeto indireto
3. Uma casa própria, meu maior sonho, evaporou-se
com as novas taxas de juros.
( ) adjunto adverbial
4. Os deputados votaram contrariamente aos interesses do povo.
( ) adjunto adnominal
5. Muitas experiências científicas fracassaram.
( ) aposto
a)
b)
c)
d)

2,
4,
4,
5,

4,
2,
2,
2,

1,
1,
3,
4,

5,
5,
5,
1,

3
3
1
3
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10ª Questão: Observe as proposições abaixo, quanto ao emprego do acento indicador de crase, e
assinale a alternativa que inclui somente proposições corretas:
I. Fomos à casa do empregador para exigir resposta às nossas reivindicações.
II. Os rostos impassíveis disfarçavam às emoções da população.
III. Seguiu a profissão de advogado, devido à influência do pai.
IV. Para aumentar o salário, passou à entregar compras em domicílio às segundas-feiras.
V. Queixo-me às rosas; mas que bobagem, as rosas não falam!
a)
b)
c)
d)

I, II, IV
I, III, V
II, III, IV
II, IV, V

CONHECIMENTOS GERAIS
Geografia
11ª Questão: Sobre a localização geográfica do Brasil e de suas unidades da federação assinale as
alternativas corretas:
I. O ponto extremo-norte do Brasil, divisa com a Guiana Francesa, é a foz do rio Oiapoque, no
Estado do Amapá por isto, dizemos: - “O Brasil se estende do Oiapoque ao Chuí ...”
II. Por ocupar a parte centro-oriental e ser o país de maior extensão da América do Sul ,o Brasil
faz fronteiras com quase todos os países sul-americanos exceto, com o Chile, o Equador e
Peru. A nossa maior fronteira terrestre é com a Argentina.
III. O Estado de Santa Catarina está localizado totalmente ao sul do paralelo de 23°27’Sul. Esta
posição geográfica identifica uma característica marcante do estado, a sua subtropicalidade.
IV. A Constituição Brasileira de 1988 transformou territórios em estados e criou um novo estado, o
de Tocantins, desmembrado do norte de Goiás. Portanto, após esta data a Republica Federativa
do Brasil passou a contar com 27 unidades político-administrativas.
Estão corretas as alternativas:
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) Todas estão corretas
12ª Questão: Sobre o espaço econômico brasileiro relacione a produção econômica e as áreas
correspondentes:
A. Estado do Mato Grosso e Sul do Pará
B. Meio-Oeste e Extremo-Oeste Catarinense
C. Vale do Rio dos Sinos e Serras Gaúchas
D. Vale do Rio São Francisco
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(
(
(
(

)
)
)
)

–
–
–
–

Região calçadista e vinícola
Agricultura mecanizada da soja e algodão
Fruticultura irrigada para exportação
Gigantes da agroindústria de aves e suínos.

A associação correta é:
a) B, A, C, D
b) C, D, B, A
c) A, B, D, C
d) C, A, D, B
13ª Questão: No final do Séc. XX a mundialização da economia capitalista se caracterizou pelo
fenômeno denominado globalização e a formação de blocos econômicos regionais. Com relação a
esses temas assinale a alternativa correta:
a) Em 2002, o Tratado de Maastricht chega à união total quando todos os países que integram a
União Européia adotam uma moeda única - o EURO –
b) O NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) integra em um mesmo espaço
econômico países que se caracterizam pelo grande desenvolvimento econômico e elevados
Índices de Desenvolvimento Humano, não havendo grandes desigualdades entre eles.
c) A União Européia (U.E) que foi o exemplo seguido pelo resto do mundo, comemora em 2007,
seus 50 anos de existência. Mudou o nome de Mercado Comum Europeu ou Comunidade
Econômica Européia para União Européia, formada hoje com 27 países membros.
d) O MERCOSUL (Mercado Comum do Cone Sul) que surge em 1991, com a assinatura do
Tratado de Assunção pelo Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, e Bolívia, recebe em
2006 um novo membro a Venezuela.
14ª Questão: Sobre as paisagens naturais do Brasil, assinale as alternativas corretas:
I. Os Cerrados constituem um ecossistema típico de clima tropical sub-úmido, onde a vegetação
rasteira é entremeada por arbustos retorcidos, de casca grossa e folhas cerosas. Um ecossistema
que apresenta uma grande biodiversidade.
II. O domínio da Caatinga caracteriza-se pelo intemperismo físico, pela drenagem intermitente,
pela depressão sertaneja e vegetação xerófila.
III. A sub-região do Nordeste, conhecida como Meio-Norte é formada pelos estados do Maranhão e
do Piauí, constitui uma área de transição entre o Sertão e a Amazônia, onde aparece a Mata dos
Cocais e a atividade extrativa do babaçu e da carnaúba.
IV. O domínio da Araucária corresponde a uma região de relevo baixo e plano com clima tropical
típico, alternadamente úmido e seco, recoberto por uma floresta homogênea, a Mata dos
Pinhais.
Estão corretas as alternativas:
a) II, III e IV
b) I, II e III
c) I e IV
d) Todas estão corretas.
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15ª Questão: Com relação ao espaço agrário brasileiro assinale a alternativa correta:
a) O enriquecimento de parcela dos proprietários agrícolas reflete favoravelmente no conjunto da
população rural porque vem acompanhado de uma redistribuição de renda, diminuindo portanto,
a concentração de terras no país.
b) O Brasil se destaca no contexto mundial como exportador de produtos agrícolas e a
modernização e as transformações econômicas no setor agrário brasileiro estão orientados no
binômio industrialização – exportação.
c) Na estrutura fundiária do estado de Santa Catarina encontramos uma maior concentração de
latifúndios nos vales fluviais, como no vale de Itajaí e do rio Tubarão. Isto porque são as áreas
de colonização mais antiga.
d) Devido à modernização do setor agrário do Brasil, aliado à obtenção de créditos e à pesquisa
tecnológica ,os problemas agrícolas brasileiros têm sido solucionados, especialmente aqueles
relacionados à degradação ambiental.
História
16ª Questão: No ano de 1947, o então Presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, pronuncia
um discurso que marcaria os anos seguintes. Para muitos historiadores, cientistas políticos,
sociólogos e políticos, tinha início uma nova disputa internacional. Era a Guerra Fria. Esse tenso e
conturbado período da história da humanidade foi marcado pelo(a):
a) confronto ideológico entre o Norte, desenvolvido e o Sul, em desenvolvimento.
b) distensão política e construção de um mundo marcado pela solidariedade e respeito às
diferenças sociais, políticas e econômicas.
c) desconfiança entre americanos e ingleses e disputa de áreas de influência.
d) polarização do mundo em dois blocos político-militares, o soviético (socialista) e o estadunidense (capitalista).
17ª Questão: “A matança foi previsível. Na madrugada de sexta-feira passada (19/10/2007), duas
explosões ... mataram pelo menos 130 pessoas e deixaram perto de 500 feridos em Karachi, no
Paquistão.” – Veja, 24 de outubro de 2007
A respeito das ações terroristas que têm se tornado cada vez mais freqüente, podemos afirmar que:
a) os atentados terroristas têm servido de combustível para a política intervencionista norteamericana, como acontece no Afeganistão e no Iraque.
b) a derrubada do World Trade Center fez os EUA recuarem e negociarem a paz com Israel.
c) a invasão americana ao Iraque, em 2003, contribuiu para reduzir enormemente as ações dos
grupos extremistas do Oriente Médio.
d) depois do atentado em Madri e em Londres, os grupos terroristas foram desbaratados e seus
líderes presos.
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18ª Questão: “O MST é uma coletividade de párias, certamente a única organizada, a mais
consciente em relação a sua identidade e a seu sentido, e por isso a mais competente: é uma
coletividade de condenados que se fez sujeito da história para revogar a sua condenação. Essa
contradição mostra que os párias deixam de ser párias quando se organizam, pois organizar-se é,
antes de mais nada, inocular-se a substância social e ocupar um espaço social.”
(Adaptado de BISOL, José Paulo. In: "A questão agrária no Brasil". São
Paulo: Atual, 1997.)
O texto acima é uma bem construída reflexão sobre um dos maiores problemas que envolve o Brasil
contemporâneo – a questão fundiária. A esse respeito, aponte a alternativa correta:
a) a luta pela terra representa a luta por dignidade, transformação, inclusão social e o consumismo.
b) a concentração da riqueza nacional nas mãos de poucos não compromete o desenvolvimento da
nação, uma vez que somos a oitava economia do mundo.
c) a luta pela terra pouca importância tem para o Brasil, pois somos um país industrializado e com
o campo bem mecanizado.
d) a luta pela terra expressa a luta por mais dignidade, trabalho, melhor distribuição de riqueza e
oportunidades para muitos brasileiros e para atingir isto é necessário organização.
19ª Questão: A respeito dos atuais presidentes latino-americanos, assinale a alternativa correta:
a) na Bolívia foi eleito o cocaleiro Evo Morales.
b) Hugo Chaves anunciou uma aproximação com os EUA.
c) Nestor Kirchner nacionalizou todo o sistema bancário argentino.
d) Fidel Castro reaparece na imprensa cubana e reassume como presidente da ilha, após três anos
de afastamento.
20ª Questão: "... Meu Brasil ...
que sonha com a volta do irmão do Henfil
com tanta gente que partiu num rabo de foguete
chora a nossa pátria mãe gentil
choram Marias e Clarices no solo do Brasi l..."
O BÊBADO E A EQUILIBRISTA, de João Bosco e Aldir Blanc

Podemos associar a famosa canção acima a que período da História do Brasil?
a) Ditadura Militar.
b) Era Vargas.
c) República Oligárquica.
d) República Populista.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA
OBSERVAÇÕES:
1. A menos que seja explicitamente informado na questão, o termo “clicar” significa a operação
de pressionar o botão esquerdo do mouse;
2. Para todos os programas e acessórios mencionados nas questões, considere a configuração
padrão em português do Brasil.
21ª Questão: Através dos recursos de formatação condicional da planilha eletrônica Microsoft
Excel foram especificadas as duas seguintes condições para uma determinada célula:
I. Aplicar a formatação “itálico” caso o valor da célula seja entre 1 e 5;
II. Aplicar a formatação “negrito” caso o valor da célula seja entre 3 e 7.
A imagem a seguir ilustra a definição dessas condições:

Com base nessas informações, ao ser inserido o valor 4 nessa célula o Excel:
a) Aplicará somente a formatação “itálico” ao conteúdo da célula.
b) Aplicará somente a formatação “negrito” ao conteúdo da célula.
c) Aplicará as formatações “itálico” e “negrito” ao conteúdo da célula.
d) Exibirá uma mensagem de erro informando sobre o “conflito de condições”.
22ª Questão: Em uma planilha do Microsoft Excel, com a aplicação da fórmula
=SE(1>2;VERDADEIRO;FALSO) o programa:
a) Exibe o valor VERDADEIRO.
b) Exibe o valor FALSO.
c) Exibe uma mensagem de erro alertando sobre “argumentos incompatíveis”.
d) Exibe o valor #REF.
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23ª Questão: Sobre os recursos de numeração de páginas do Microsoft Word, obtidos a partir da
opção “Números de páginas” do menu “Inserir”, assinale a alternativa INCORRETA:
a) É possível inserir a numeração de páginas tanto no cabeçalho quanto no rodapé.
b) É possível alinhar a numeração das páginas à direita.
c) A numeração de páginas é mostrada, obrigatoriamente, em todas as páginas do documento.
d) A numeração das páginas pode ser exibida em algarismos romanos (I, II, III, IV...).
24ª Questão: Com relação aos recursos de manipulação de documentos no Microsoft Word, analise
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:
I. É possível imprimir as propriedades de um documento.
II. Não permite que um arquivo seja gravado com a extensão “.txt”.
III. Antes de criar um novo documento, é necessário fechar todos os documentos abertos.
IV. A partir da opção “Salvar como” é possível gravar uma cópia de um documento com um nome
diferente do atual.
a)
b)
c)
d)

Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

25ª Questão: Com relação ao uso “bloco de notas”, acessório do sistema operacional Windows XP,
na configuração padrão em português, assinale a alternativa correta:
a) O “bloco de notas” é um programa que pode ser usado para a edição de documentos simples.
b) Trata-se de um bloco de papel com 48 páginas, que acompanha as versões originais do
Windows XP.
c) Uma das formas de abrir o “bloco de notas” é digitar, na barra de endereços do Internet
Explorer, a expressão “abra o bloco de notas” e em seguida pressionar a tecla “Enter”.
d) Possui recursos avançados para criação de mala direta, através da integração com o banco de
dados “Notepad Data Bank” que acompanha a versão original do produto.
26ª Questão: Durante a utilização do aplicativo Windows Explorer, o que ocorre quando o usuário
clica com o botão direito do mouse sobre um arquivo?
a) O arquivo é automaticamente enviado para a lixeira.
b) O arquivo é automaticamente movido para a pasta “Meus Documentos”.
c) É exibido um “menu de atalho”, com os comandos mais comuns para o arquivo.
d) É exibida uma mensagem de erro, informando que não é possível utilizar o botão direito do
mouse no Windows Explorer.
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27ª Questão: Sobre a utilização da internet através do navegador Internet Explorer 7, assinale a
alternativa correta:
a) Em uma página da internet, todas as palavras que são exibidas na cor azul representam um link
para outras páginas.
b) O endereço de todas as páginas da internet começa obrigatoriamente com “www”.
c) Para acessar uma página que é referenciada por um link, basta posicionar o ponteiro do mouse
sobre o link e pressionar a tecla “ENTER”.
d) No Internet Explorer, pode-se verificar se um item de uma página é um link movendo o
ponteiro do mouse sobre ele. Se o ponteiro se transformar em uma mão, o item é um link.
28ª Questão: Com relação aos recursos do navegador Internet Explorer 7 assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Utilizando a caixa “Pesquisa Instantânea” é possível pesquisar na Web a partir da barra de
Endereços.
b) Permite que seja exibido o código-fonte de uma página da internet.
c) Permite que seja alterado o conteúdo de uma página da internet, a partir da opção “Conteúdo”
do menu “Editar”.
d) Possui o recurso “Filtro de phishing”, que ajuda a detectar sites de “phishing scam”.
Atenção: As questões 29ª e 30ª são baseadas na imagem a seguir, que mostra a janela de criação de
mensagem no cliente de correio eletrônico Outlook Express 6, versão em português, na sua
configuração padrão original.
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29ª Questão: Assinale a alternativa correta:
a) É possível salvar um rascunho da mensagem e trabalhar nele posteriormente, através da opção
“Salvar” do menu “Arquivo”.
b) Uma das formas de enviar a mensagem para mais de um destinatário é digitar o endereço de email de cada destinatário no campo “Para:”, separando-os com um sinal de adição (+).
c) Se o usuário clicar no botão
sem ter informado nenhum endereço de e-mail nos campos
“Para:”, “Cc:” ou “Cco:” a mensagem será enviada para todos os endereços constantes no
Catálogo de Endereços.
d) O usuário pode enviar a mensagem a todos os endereços constantes no Catálogo de Endereços
digitando um asterisco (*) no campo “Para:”.
30ª Questão: Sobre o campo “Cco:” mostrado na imagem, assinale a alternativa correta:
a) Significa “Com cópia ocasional” e faz com que a mensagem seja automaticamente reenviada
uma vez por dia até que o destinatário confirme o recebimento.
b) Significa “Com cópia oficial” e faz com que seja incluída uma assinatura digital na mensagem
garantindo sua procedência.
c) Significa “Com cópia obsessiva” e faz com que a mensagem seja automaticamente reenviada a
cada cinco minutos até que o destinatário confirme o recebimento.
d) Significa “Com cópia oculta” e faz com que os endereços digitados nesse campo não sejam
visíveis para os outros destinatários da mensagem.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO E LEGISLAÇÃO
31ª Questão: Nos termos da Constituição Federal, qual a condição exigida para ser parte autora em
ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente:
a) ser brasileiro nato
b) ser brasileiro filiado a partido político
c) ser advogado ou membro do ministério público
d) ser cidadão
32ª Questão: Dentre os direitos abaixo, assinale a alternativa que NÃO contém um “direito social”
constitucionalmente previsto:
a) o lazer
b) a previdência social
c) a moradia
d) a liberdade
33ª Questão: No âmbito estadual, a Justiça Militar pode ser criada por lei mediante proposta do(a):
a) Assembléia Legislativa
b) Tribunal de Justiça
c) Governador do Estado
d) Corregedoria Geral de Justiça
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34ª Questão: Segundo a Constituição Federal, o Poder Judiciário tem assegurada autonomia:
a) econômica e funcional
b) funcional e financeira
c) administrativa e financeira
d) administrativa e tributária
35ª Questão: Assinale a alternativa correta à luz da Constituição Federal:
a) Aos juízes é permitido dedicar-se à atividade partidária.
b) O ingresso na carreira da magistratura se dá através de concurso público de provas e títulos, que
deve contar com a participação do ministério público em todas suas fases.
c) Os juizes não podem exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério.
d) O Supremo Tribunal Federal é o único tribunal que possui jurisdição em todo território
nacional.
36ª Questão: De acordo com a Constituição Estadual, NÃO constitui requisito de validade do
processo administrativo o(a):
a) Defesa Ampla
b) Contraditório
c) Decisão Motivada
d) Pessoalidade
37ª Questão: Nos crimes de responsabilidade, o Governador do Estado é processado e julgado
perante o(a):
a) Assembléia Legislativa
b) Tribunal de Justiça
c) Conselho Nacional de Justiça
d) Supremo Tribunal Federal
38ª Questão: Assinale a alternativa correta conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado:
a) A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo.
b) Consideram-se servidores públicos estaduais apenas os integrantes dos quadros da
administração direta.
c) É permitida a prestação de serviços gratuitos ao estado.
d) A admissão ao serviço público estadual depende necessariamente de aprovação em concurso
público.
39ª Questão: De acordo com a lei das licitações, assinale a alternativa que contém um “critério de
desempate” nas aquisições de bens pela administração pública:
a) Impacto ambiental na sua produção
b) Produção no país
c) Fornecimento direto pelo licitante
d) Emprego de mão de obra local para sua conservação e manutenção
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40ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto à lei de improbidade administrativa:
a) Qualquer pessoa pode representar à autoridade administrativa competente para que seja
instaurada investigação destinada a apurar a prática de atos de improbidade.
b) Constitui ato de improbidade administrativa somente aquele que importa enriquecimento ilícito
do agente em razão do exercício de cargo, mandato ou emprego público.
c) As disposições e penalidades da lei somente se aplicam aos agentes públicos que induzam ou
concorram para a prática do ato de improbidade.
d) Para efeitos da lei, não se reputa agente público aquele que transitoriamente exerce cargo ou
função pública.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
41ª Questão: A Associação Americana de Bibliotecas Jurídicas (AALL) definiu as competências
do bibliotecário jurídico, agrupando-as em:
a) Competências básicas e competências especializadas.
b) Competências administrativas e competências de ensino.
c) Competências de relacionamento e competências promocionais.
d) Competências sociais e competências econômicas.
42ª Questão: Segundo o Código de Ética Profissional, o bibliotecário tem deveres. Nesse contexto,
analise os itens abaixo.
I. O bibliotecário deve dignificar através de seus atos a profissão tendo em vista a elevação moral,
ética e profissional da classe.
II. O bibliotecário deve respeitar leis e normas estabelecidas para o exercício da profissão.
III. O bibliotecário deve respeitar as atividades de seus colegas e de outros profissionais.
IV. O bibliotecário deve contribuir, como cidadão e como profissional, para o incessante
desenvolvimento da sociedade e dos princípios legais que regem o país.
Está(ão) correta(s) a(s)
a) Todas as afirmativas corretas
b) Apenas as afirmativas I e II
c) Apenas as afirmativas I, III e IV
d) Apenas a afirmativa II
43ª Questão: Índice de citação é uma listagem de referências bibliográficas seguidas por uma
relação dos documentos que as citaram. Qual das alternativas abaixo NÃO relaciona índices de
citações?
a) Citations in Economics, Science Citation Index.
b) Science Citation Index, CiteSeer.
c) ULRICH´S International Periodicals Directory, Google.
d) Google Scholar (Acadêmico), Journal of Citation Reports.
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44ª Questão: O índice é um instrumento indispensável à recuperação de informações. Constitui-se
de uma listagem de palavras significativas com indicação da localização das informações no texto.
Sobre índices podemos afirmar:
I. Quanto ao arranjo o índice pode ser classificado em alfabético, sistemático ou cronológico.
II. O índice é sinônimo de sumário, pois ambos possuem conteúdo, arranjo e localização próprios.
III. Quanto ao conteúdo, o índice pode ser classificado em especial ou geral.
IV. A NBR-6027 – Sumário, tem como objetivo fixar os critérios básicos para a compilação de
índices de publicações.
Está(ão) correta(s) a(s)
a) Apenas as afirmativas I e II
b) Apenas as afirmativas III e IV
c) Apenas a alternativa IV
d) Apenas as afirmativas I e III
45ª Questão: Um tesauro é um índice controlado utilizado tanto na indexação, quanto na
recuperação da informação. São tesauros jurídicos brasileiros:
a) THES, VCBS.
b) CABN, DATE.
c) JÚRIS, LEG.
d) THES, JÚRIS.
46ª Questão: Com relação à recuperação da informação jurídica assinale a alternativa que NÃO
está correta.
a) O grande número de documentos jurídicos e a sua diversificação dificultam o trabalho de
pesquisa dos usuários.
b) A recuperação da informação jurídica realizada através dos mecanismos de busca da Internet
alcança a precisão e a revocação adequadas aos sistemas de informação.
c) O pesquisador jurídico deve conhecer o tipo de informação jurídica que está procurando e estar
atento às novas fontes de informação que são disponibilizadas.
d) Com o advento da Internet o usuário passou a contar com um dos mais importantes
instrumentos de pesquisa.
47ª Questão: Assinale a alternativa que reúne critérios para seleção de bases de dados.
a) Cobertura temática, atualização, cobertura temporal e custo.
b) Estrutura da base, tipo de documentos, formato de publicação e pontos de acesso.
c) Número de registros, número de documentos e pontos de acesso.
d) Título, autoria, idioma e fornecedor.
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48ª Questão: As bases de dados podem ser categorizadas como referenciais ou de fonte. Com
relação às bases de dados de fonte analise os itens abaixo.
I. Diretórios: são bases de dados que contêm dados cadastrais sobre pessoas, instituições,
softwares etc.
II. Texto completo: contem textos completos de um documento (leis, decisões judiciais, artigos
etc). Aqui se incluem também as páginas da world wide web.
III. Dicionários: contêm manuais, dicionários de termos, definições, nomenclaturas químicas,
propriedades físicas etc.
IV. Bibliográficas: muitas vezes são versões eletrônicas dos periódicos de indexação e resumo,
contendo citações bibliográficas e outros campos adicionais.
Está(ão) correta(s) a(s)
a) Apenas as afirmativas II, III e IV
b) Apenas as afirmativas II e III
c) Apenas a afirmativa II
d) Todas as alternativas estão corretas
49ª Questão: Para localizar uma jurisprudência de um Tribunal Regional Federal, do ano de 2006,
uma das fontes que pode ser consultada é:
a) Diário Oficial da União.
b) Revista de Jurisprudência Nacional.
c) Jurisprudência unificada no portal da Justiça Federal.
d) Banco de dados JURI do Congresso Nacional.
50ª Questão: Atualmente, os atos processuais e administrativos do Poder Judiciário de Santa
Catarina são publicados:
a) No Diário da Justiça impresso e no Diário da Justiça Eletrônico.
b) Somente no Diário da Justiça impresso.
c) No Diário Oficial da Justiça da União Eletrônico.
d) Somente no Diário da Justiça Eletrônico.
51ª Questão: Com referência à documentação jurídica é correto afirmar que:
a) A documentação jurídica pode ser dividida em três partes: legislação, jurisprudência e doutrina.
b) A documentação jurídica é entendida como a reunião de atos legais e normativos emanados de
autoridades competentes.
c) A recuperação da documentação jurídica é diferente das de outros tipos de documentação por
considerar apenas os índices relativos.
d) Do ponto de vista jurídico, um conjunto de publicação teórica sobre um determinado assunto
que interpreta os textos legais é considerado uma jurisprudência.
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52ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO está relacionada ao Controle Bibliográfico Universal
de Publicações.
a) International Standard Serial Number (ISSN): é um sistema internacional normalizado para
publicações seriadas.
b) International Standardization Organization (ISO): sua missão é promover o desenvolvimento da
normalização e é responsável pela publicação das normas internacionais.
c) Identificador de Objeto Digital (DOI): é um sistema de identificação numérico para conteúdo
digital.
d) International Standart Book Number (ISBN): é um sistema internacional padronizado que
identifica numericamente os livros.
53ª Questão: A década de 90 marcou o início de uma expansão vertiginosa do volume de
informações disponíveis na Internet. Qual alternativa reúne fontes pessoais de informação,
considerados serviços que facilitam e agilizam o processo de comunicação informal entre
especialistas:
a) Transferência de Informação Remota (FTP).
b) Correio eletrônico, Listas de Discussão, Grupos de Discussão.
c) World Wide Web, Google Acadêmico.
d) Google, Correio eletrônico.
54ª Questão: Em relação às fontes de informação disponibilizadas no Portal de Periódicos da
CAPES, assinale a alternativa que NÃO está correta.
a) Textos completos de artigos de revistas internacionais, nacionais e estrangeiras.
b) Bases de dados referenciais com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento.
c) Diretórios, normas técnicas, enciclopédias, fontes de informação geográficas.
d) Obras de referência, arquivos abertos, patentes, livros eletrônicos, teses, dissertações.
55ª Questão: O serviço de referência é uma das atividades da biblioteca que vem utilizando as
facilidades oferecidas pela tecnologia, principalmente da Internet. Considerando o serviço de
referência digital, analise as alternativas abaixo.
I. Surgiu no final da década de 40, quando as bibliotecas começaram a disponibilizar seus
catálogos na rede, facilitando a localização dos documentos.
II. No serviço do tipo pergunta–resposta os usuários podem fazer perguntas à Biblioteca através de
e-mail ou de formulários próprios e também receber as respostas pela web.
III. Dentre os serviços digitais de referência considerados privados destacam-se: SciELO, Portal
CAPES, BDTD e CCN.
IV. Utiliza computador e tecnologia da comunicação para prover serviços de referência para
usuários a qualquer hora e em qualquer lugar, por meio das ferramentas da web.
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Está(ão) correta(s) a(s)
a) Apenas as alternativas II e IV
b) Apenas as alternativas I, II e IV
c) Apenas as alternativas I e III
d) Apenas a alternativa IV
56ª Questão: Qual das alternativas abaixo NÃO corresponde a obras de referência?
a) Dicionários, enciclopédias, glossários.
b) Tesauros, enciclopédias, manuais.
c) Bibliografias, guias.
d) ONG’s, Telnet, guias.
57ª Questão: Assinale a alternativa que reúne serviços de alerta.
a) Disseminação seletiva da informação, comutação bibliográfica.
b) Comutação bibliográfica, boletim informativo.
c) Disseminação seletiva de informação, sumários correntes.
d) Sumários correntes, levantamento bibliográfico.
58ª Questão: A biblioteca jurídica, que é um repositório comentado de informações disponíveis na
Internet, composta por uma seleção abrangente de links jurídicos nacionais e estrangeiros,
classificados por categorias, é a:
a) Biblioteca Nacional.
b) Biblioteca do Advogado.
c) Biblioteca Digital de Textos Jurídicos.
d) Biblioteca Jurídica Virtual do Programa Prossiga.
59ª Questão: As organizações constituem importantes fontes de informação. O acesso às
informações de uma organização pode se dar através dos indivíduos a ela ligados ou através dos
documentos que ela gera. Nesse contexto, qual das alternativas NÃO está correta?
a) As páginas amarelas das listas telefônicas não são consideradas fontes de informação para
identificação de organizações.
b) Os diretórios são as fontes tradicionais para a identificação de organizações.
c) Os diretórios listam os nomes das organizações, fornecendo em geral informações como
endereço, telefone, fax, e-mail, nomes e cargos dos dirigentes, serviços e produtos.
d) A natureza mutante das informações sobre organizações torna a Internet a fonte mais adequada
para buscas.
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60ª Questão: Qual das alternativas abaixo NÃO corresponde a um software para gerenciamento de
periódicos eletrônicos?
a) Open Journal Systems (OJS).
b) Article System.
c) International Standard Serial Number.
d) BioMed Central.
61ª Questão: Assinale a alternativa que indica as funções básicas que devem ser contempladas
pelos sistemas de gerenciamento e informatização de bibliotecas.
a) Empréstimo, treinamento, manutenção, consulta e pesquisa.
b) Revisão de literatura, contatos com fabricantes de softwares e capacidade tecnológica da
instituição.
c) Catalogação, controle de circulação, aquisição e informações gerenciais.
d) Formato MARC, interface gráfica e parametrização
62ª Questão: Redes de serviços de apoio institucional visam o compartilhamento de dados, o
desenvolvimento de padrões comuns e a comutação bibliográfica entre bibliotecas. Qual das
alternativas refere-se a redes de serviços de apoio institucional?
a) MARC 21, AACR2, Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil.
b) Rede Bibliodata, COMUT, Catálogo Coletivo Nacional (CNN).
c) LILACS, MEDLINE, Science Citation Index.
d) Directory of Open Access Journal, COMUT, CDS/ISIS.
63ª Questão: Entende-se como e-marketing o uso da Internet e das tecnologias digitais relacionadas
para a realização das atividades de marketing. Assinale a alternativa que indica recursos
promocionais que podem ser utilizados nas ações de e-marketing da informação.
a) Boletim eletrônico, folder eletrônico, correio eletrônico, anúncios na web.
b) Lista de discussão, correio eletrônico, comutação, feedback.
c) Informativo, folder, banner.
d) Visita virtual, teleconferência, boletim bibliográfico.
64ª Questão: As formas de gestão, hoje, estão sendo repensadas devido à complexidade da
sociedade e à globalização da economia. Com relação à gestão da informação e do
conhecimento, assinale a alternativa que NÃO está correta.
a) Muitos dos escritores e palestrantes que hoje tratam da gestão do conhecimento, já haviam
escrito e falado sobre a gestão da informação.
b) Dados, informação e conhecimento são pontos em um continuum de valores e contribuição
humanos crescentes.
c) Hoje, o conhecimento é uma fonte essencial e sustentável de vantagem competitiva para as
empresas.
d) Implementar programas de gestão do conhecimento em bibliotecas significa planejar novos
serviços e produtos.
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65ª Questão: Analise as afirmativas abaixo.
I. A Administração por Objetivos (APO) requer o comprometimento e o apoio da alta
administração.
II. A APO requer a participação verdadeira de todos os níveis hierárquicos no estabelecimento de
objetivos e espírito de equipe no trabalho.
III. A APO melhora a comunicação e os relacionamentos interpessoais e encoraja a motivação para
o aperfeiçoamento do desempenho individual.
IV. Na APO, para evitar conflitos entre objetivos individuais e objetivos organizacionais, o
supervisor estabelece os objetivos e os repassa aos subordinados, que devem encontrar o
caminho mais adequado para alcançá-los.
Está(ão) correta(s) a(s)
a) Apenas as afirmativas II e III
b) Apenas as afirmativas I, II e III
c) Apenas a afirmativa IV
d) Apenas as afirmativas I, II e IV
66ª Questão: Diversos sistemas de medição do clima organizacional por meio de estudos do estilo
de liderança têm sido desenvolvidos. O mais conhecido e utilizado é o sistema de Likert, que
identificou quatro tipos básicos de estilos de liderança: autoritário coercitivo, autoritário
benevolente, consultivo e participativo. Acerca desses Sistemas, assinale a alternativa que NÃO
está correta.
a) O estilo de liderança autoritário benevolente é baseado num clima de confiança condescendente,
poucas comunicações, algumas decisões descentralizadas, pouca interação pessoal e castigos
potenciais.
b) O estilo de liderança autoritário coercitivo consiste num ambiente de desconfiança nos
subordinados, pouca comunicação, ênfase nas punições com poucas recompensas materiais,
mas, apesar disso, as decisões são descentralizadas em todos os níveis da organização.
c) O estilo de liderança consultivo é constituído de um clima de confiança não completo, mas com
algumas recompensas e um pequeno envolvimento pessoal, interação moderada e alargamento
de políticas objetivando algumas decisões na base.
d) O estilo de liderança participativo tem um ambiente de completa confiança, onde os
subordinados se sentem livres para agir, com idéias de uso construtivo, com participação e
envolvimento grupal, e responsabilidade pessoal em todos os níveis. As recompensas são sociais
e poucas as punições aplicadas.
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67ª Questão: As funções da administração são um conjunto de atividades dirigidas à utilização
eficiente e eficaz dos recursos, no sentido de alcançar os objetivos e as metas organizacionais, ou
seja, planejar, organizar, liderar e controlar. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo.
I. Planejar é o processo de arrumar e alocar o trabalho, a autoridade e os recursos entre os
membros da organização, de modo que eles possam alcançar eficientemente os objetivos da
mesma.
II. Organizar significa que os gestores pensam antecipadamente em seus objetivos e ações, e que
seus atos são baseados em algum método, plano ou lógica.
III. Liderar significa dirigir, influenciar e motivar os empregados a realizar tarefas essenciais.
IV. Controlar significa estabelecer padrões de desempenho, medir o desempenho atual, comparar
esse desempenho com os padrões estabelecidos e, caso sejam detectados desvios, executar
ações corretivas.
Está(ão) correta(s) a(s)
a) Apenas as afirmativas III e IV
b) Apenas as afirmativas I e III
c) Apenas as afirmativas I, II e III
d) Apenas a afirmativa IV
68ª Questão: A eficiência, a eficácia e a efetividade são critérios de desempenho administrativo
cujos conceitos são precisos. Acerca desses conceitos, assinale a alternativa que NÃO está correta.
a) A eficiência é o critério econômico que revela a capacidade administrativa de produzir o
máximo de resultados com o mínimo de recursos, energia e tempo.
b) A eficiência é o critério cultural que revela a capacidade administrativa para proporcionar
desenvolvimento humano e qualidade de vida aos trabalhadores.
c) A eficácia é o critério institucional que revela a capacidade administrativa para alcançar as
metas estabelecidas ou os resultados propostos.
d) A efetividade é o critério político que reflete a capacidade administrativa para satisfazer as
demandas concretas feitas pela comunidade externa.
69ª Questão: As funções de um sistema podem ser agrupadas em dois tipos de áreas funcionais:
fim e meio. Nessa linha, têm-se atividades-fim e atividades-meio. Considerando uma unidade de
informação, analise as alternativas abaixo.
I. O processamento técnico do acervo é uma atividade fim.
II. O empréstimo domiciliar é uma atividade meio.
III. O serviço de referência é uma atividade fim.
IV. O serviço de disseminação seletiva da informação é uma atividade fim.
Está(ão) correta(s) a(s)
a) Apenas as alternativas I e IV
b) Apenas as alternativas II e III
c) Apenas as alternativas III e IV
d) Apenas a alternativa IV
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70ª Questão: Do ponto de vista das instâncias hierárquicas de uma organização, pode-se identificar
três tipos de planejamento: estratégico, tático e operacional. A propósito desses tipos de
planejamento, julgue as asserções a seguir.
I. O planejamento estratégico de uma unidade de informação deve ser coerente com os objetivos
e estratégias definidos pela direção da organização a que pertence.
II. Uma unidade de informação não pode planejar de maneira estratégica, pois essa é uma
prerrogativa exclusiva de sua instituição mantenedora.
III. O planejamento tático está ligado aos procedimentos, detalhando tarefas e operações, e deve
estar sempre voltado à otimização dos resultados da unidade de informação.
IV. O planejamento operacional decide “o que fazer” e “como fazer”.
Está(ão) correta(s) a(s)
a) Apenas as alternativas I e IV
b) Apenas as alternativas II e IV
c) Apenas as alternativas II e III
d) Apenas a alternativa IV
71ª Questão: Entre os objetivos do diagnóstico em unidades de informação, inclui-se:
I. Identificar pontos fortes e fracos na estrutura e no funcionamento da unidade de informação.
II. Compreender a natureza e as causas dos problemas ou desafios apresentados.
III. Auxiliar a prestação de contas de projetos realizados e a elaboração de relatórios anuais.
IV. Evitar resistência as regras e aos regulamentos da unidade de informação.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) Apenas as alternativas I e III
b) Apenas as alternativas II e III
c) Apenas as alternativas I e II
d) Apenas a alternativa IV
72ª Questão: Com a explosão da informação é necessário que haja um bom planejamento para o
desenvolvimento dos acervos jurídicos, estabelecendo-se critérios e diretrizes que garantam a
adequação dos acervos às necessidades dos usuários e aos objetivos da instituição. O documento
que deve explicitar essas diretrizes denomina-se:
a) Procedimento operacional.
b) Regimento da biblioteca.
c) Planejamento estratégico.
d) Política de desenvolvimento de coleção.
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73ª Questão: Uma política de desenvolvimento de coleções deve informar impreterivelmente:
I. Que material fará parte da coleção, quando e sob quais condições este material poderá ingressar
no acervo.
II. Os sistemas de classificação, de catalogação e de recuperação da informação utilizados pela
biblioteca.
III. Os responsáveis pela tomada de decisão quanto ao desenvolvimento do acervo, bem como a
extensão e a profundidade na cobertura temática da coleção, segundo os diferentes níveis da
comunidade a ser atendida.
IV. Como será avaliada a importância do material para a biblioteca e quando e sob quais condições
ele será retirado do acervo.
Está(ão) correta(s) a(s)
a) Apenas as alternativas I e III
b) Apenas as alternativas II e IV
c) Apenas as alternativas I, III e IV
d) Apenas a alternativa III
74ª Questão: Bibliotecas especializadas são centros de informações com acervos específicos,
voltados principalmente para a área de atuação da organização. Seus objetivos derivam dos
objetivos das organizações privadas ou públicas em que se inserem. No desenvolvimento dos
estoques informacionais dessas unidades de informação, você:
I. Deve considerar a presença de materiais não convencionais, como relatórios, patentes,
publicações oficiais, legislação, normas, folhetos, obras de referência especializadas, bases de
dados e outros materiais publicados em separata.
II. Deve considerar a qualidade das obras quanto à adequação do material aos objetivos da
Instituição.
III. Deve desconsiderar as limitações idiomáticas visto que os usuários têm elevado nível de
formação e são exigentes nas suas pesquisas.
IV. Deve dar prioridade à aquisição dos materiais solicitados pelos usuários que compõem o
escalão mais alto da hierarquia da organização, pois são eles que tomam as decisões mais
importantes.
Está(ão) correta(s) a(s)
a) Apenas as alternativas I, II e IV
b) Apenas as alternativas I e II
c) Apenas as alternativas II e III
d) Apenas a alternativa II
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75ª Questão: Os relatórios técnico-científicos devem apresentar a seguinte estrutura: elementos prétextuais, elementos textuais, e elementos pós-textuais. Os elementos textuais são:
a) Introdução, discussão, conclusão, recomendações.
b) Introdução, desenvolvimento, conclusão.
c) Dedicatória, referências, anexos.
d) Introdução, conclusão, referências.
76ª Questão: As citações são trechos transcritos ou informações retiradas das publicações
consultadas para a produção de um texto. São introduzidas no texto com o propósito de esclarecer
ou complementar as idéias do autor. Analise as afirmativas abaixo.
I. NBR 10520/2002 Fixa as condições exigíveis de apresentação de citações em documentos.
II. Citação direta, literal ou textual é a transcrição de parte da obra de outros autores.
III. Citação livre ou indireta ocorre quando se reproduzem idéias e informações de um documento,
entretanto, sem transcrever as próprias palavras do autor.
IV. Para textos ensaísticos ou literários permite-se uma apresentação mais livre das citações de
forma a não comprometer a harmonia do texto.
Está(ão) correta(s) a(s)
a) Todas as afirmativas estão corretas
b) Nenhuma das afirmativas estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, III e IV
d) Apenas a afirmativa I
77ª Questão: Referência é o conjunto padronizado de elementos descritivos de documentos
impressos ou registrados em outro tipo de suporte, permitindo sua identificação no todo ou em
parte. É constituída de elementos essenciais e, quando necessário, acrescida de elementos
complementares. Quais são os elementos essenciais para referenciar legislação e textos legais?
a) Título, numeração, data, dados da publicação.
b) Jurisdição, título, data, dados da publicação.
c) Nenhuma das alternativas está correta.
d) Jurisdição, título, numeração, data, dados da publicação.
78ª Questão: De acordo com a ABNT, NBR 6023/2002, se nenhuma data de publicação,
distribuição, copyright, impressão etc. puder ser determinada, registra-se uma data aproximada
entre colchetes. Considerando essa norma, analise as alternativas abaixo.
I. [ca.1960] data aproximada.
II. [1999?] data provável.
III. [18-?] século certo.
IV. [2005] data certa indicada no item.
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Está(ão) correta(s) a(s)
a) Todas as alternativas estão corretas
b) Apenas as alternativas II, III e IV
c) Apenas a alternativa III
d) Apenas as alternativas I e II
79ª Questão: Assinale a referência correta, de acordo com ABNT, NBR 6023/2002.
a) Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. 292 p.
b) CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. 292 p.
c) Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado
Federal, 1988. 292 p.
d) Brasil (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.
292 p.
80ª Questão: De acordo com a ABNT, NBR 6023/2002, assinale a referência correta.
a) Lei n. 11.428, de 22 de dez. de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa
do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Lex: Coletânea de Legislação e
Jurisprudência, São Paulo, v. 70, p. 3145, dez. 2006.
b) Brasil. Lei n. 11.428, de 22 de dez. de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação
nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Lex: Coletânea de Legislação e
Jurisprudência, São Paulo, v. 70, p. 3145, dez. 2006.
c) Brasil (Lei n. 11.428, de 22 de dez. de 2006). Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação
nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Lex: Coletânea de Legislação e
Jurisprudência, São Paulo, v. 70, p. 3145, dez. 2006.
d) Brasil. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá
outras providências: Lei n. 11.428, de 22 de dez. de 2006. Lex: Coletânea de Legislação e
Jurisprudência, São Paulo, v. 70, p. 3145, dez. 2006.
81ª Questão: Classificar é dividir um universo de determinadas coisas ou idéias em classes,
segundo diferenças e/ou semelhanças. Com base nessas características foram desenvolvidos vários
Sistemas de Classificação Bibliográfica, como o Sistema de Classificação Decimal de Dewey
(CDD). Acerca da CDD, assinale a alternativa correta.
a) Melville Louis Kossuth Dewey, criador da CDD, representou o conhecimento humano em 09
(nove) grandes áreas ou classes. Também reuniu em outra classe assuntos gerais, como
enciclopédias gerais, revistas e jornais.
b) A notação da CDD é constituída de números decimais, incluindo o zero (0) e a vírgula (,).
c) A CDD segue os predicados de Porfírio, permitindo que qualquer área do conhecimento possa
ter diferentes tipos de relacionamento, tais como gênero/espécie e todo/parte.
d) A CDD não tem nenhuma tabela auxiliar aplicável a todas às classes.
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82ª Questão: Assinale a alternativa que corresponde à notação correta da Classificação Decimal de
Dewey (CDD) para classificar a Constituição Federal (341.24) do Brasil (81).
a) 341.24081
b) 341.2481
c) 341.24(81)
d) 341.24:81
83ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO está correta quanto à Classificação Decimal
Universal (CDU) e seus auxiliares comuns.
a) Os auxiliares comuns só devem ser utilizados quando as tabelas principais não oferecem
classificação adequada.
b) O auxiliar comum de lugar identifica uma subdivisão geográfica do assunto principal.
c) No auxiliar comum de tempo, os anos são expressos por quatro dígitos.
d) O auxiliar comum de tempo é utilizado para indicar a data de publicação da obra.
84ª Questão: Na catalogação de leis de jurisdições antigas e de leis consuetudinárias:
I. A entrada principal pode ser pelo título uniforme, consistindo do título pelo qual é conhecida a
lei ou a antiga compilação de leis (preferencialmente).
II. A entrada principal pode ser o título principal do item que está sendo catalogado.
III. A entrada principal deve ser feita pelo compilador.
IV. Deve-se fazer a entrada secundária sob o cabeçalho estabelecido para promulgadores (se
houver um, dois ou três) de tais leis, mencionados com destaque no item ou associados à obra
em fontes de referência.
Está(ão) correta(s) a(s)
a) Apenas a alternativa II
b) Apenas a alternativa III
c) Apenas as alternativas I, II e IV
d) Apenas as alternativas III e IV
85ª Questão: Ao catalogar regulamentos que regem um único Tribunal, desconsiderando a natureza
oficial desses documentos, assinale a alternativa correta.
a) A Entrada Principal é sob o cabeçalho estabelecido para esse Tribunal.
b) A Entrada Principal nunca é sob o cabeçalho estabelecido para esse Tribunal.
c) Somente é possível, quando for o caso, fazer uma única Entrada Secundária para esse Tribunal.
d) Nenhuma das alternativas acima está correta.
86ª Questão: A entrada principal para a obra “Anais da 1ª Conferência Internacional de Direitos
Humanos, realizada no Recife em 1997”, de acordo com o Código de Catalogação Anglo
Americano (AACR2), é:
a) Conferência Internacional de Direitos Humanos (1.: 1997 : Recife).
b) Conferência Internacional de Direitos Humanos, 1. : Recife, 1997.
c) I Conferência Internacional de Direitos Humanos, Recife, 1997.
d) I Conferência Internacional de Direitos Humanos (1.: 1997 : Recife).
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87ª Questão: Na catalogação, a entrada que se refere à parte de um item é a:
a) Entrada subordinada.
b) Entrada analítica.
c) Entrada principal.
d) Entrada secundária.
88ª Questão: Segundo o Código de Catalogação Anglo Americano (AACR2), o título particular
sob o qual uma obra que apareceu sob títulos variantes deve ser identificado para fins de
catalogação é o:
a) Título equivalente.
b) Título uniforme.
c) Título coletivo.
d) Título alternativo.
89ª Questão: De acordo com o Código de Catalogação Anglo Americano (AACR2), as
Constituições e outras leis fundamentais têm como entrada principal:
a) Jurisdição governada e entidade subordinada.
b) Entidade e título uniforme.
c) Entidade e jurisdição governada.
d) Jurisdição governada e título uniforme apropriado.
90ª Questão: O formato MARC é um conjunto de padrões para identificar, armazenar, e comunicar
informações bibliográficas em formato legível por máquina. Acerca do MARC, analise as
afirmativas abaixo.
I. O MARC é utilizado para Comutação Bibliográfica.
II. O MARC utiliza a estrutura de campos fixos e variáveis.
III. Cada registro MARC é dividido logicamente em campos.
IV. O MARC possibilita a descrição bibliográfica de diferentes tipos de documentos.
Está(ão) correta(s) a(s)
a) Apenas as alternativas II e III
b) Apenas as alternativas II, III e IV
c) Apenas a alternativa I
d) Todas as alternativas estão corretas

