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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. De acordo com a NBR 6023/2002 como deve 

ser referenciado um artigo científico disponível 

em meio eletrônico. 

RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma 

análise sociojurídica. Dataveni@, São Paulo, ano 

3, n. 18, ago. 1998. Disponível em: 

<http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html>. 

Acesso em: 10 set. 1998. 
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análise sociojurídica. Dataveni@, São Paulo, ano 

3, n. 18, ago. 1998. Disponível em: 

<http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html>. 

Acesso em: 10 set. 1998. 
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3, n. 18, ago. 1998. Disponível em: 

<http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html>. 

Acesso em: 10/09/1998. 

 

RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma 

análise sociojurídica. Dataveni@, São Paulo, ano 

3, n. 18, ago. 1998. Disponível em: 

<http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html>. 

Acessado: 10 set. 1998. 

 

Ribeiro, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise 

sociojurídica. Dataveni@, São Paulo, ano 3, n. 

18, ago. 1998. Disponível em: 

<http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html>. 

Acesso em: 10 set. 1998. 

 

2. (ENADE, 2009) Analise os itens a seguir em 

relação ao serviço de referência digital 

 

I. uma rede de conhecimentos e recursos à 

disposição de pessoas que procuram informação 

em ambiente  digital. 

 

II. uma transação face a face com o usuário , 

possibilitando a identificação de suas 

necessidades informacionais. 

 

III. consultas enviadas por correio eletrônico, 

telefone ou formulário na web, exigindo  um 

trabalho de pesquisa. 

 

É CORRETO o que indica em:  

a) I. 

b) II 

c) III. 

d) I e II 

e) I e III 

 

3. (ENADE, 2009) Um aluno de doutorado da 

área biomédica de uma universidade pública 

brasileira necessita de um artigo de periódico em 

sua área de estudo. 

 

Qual fonte de informação você indica para que ele 

tenha acesso ao texto completo do referido artigo, 

sem ônus algum? 

 

a) BDTD 

b) CCN 

c) COMUT 

d) Portal CAPES 

e) Prossiga 

 



4. (ENADE, 2009) Um bibliotecário precisa 

reduzir custos com assinatura de periódicos e, 

portanto, tomar decisões relativas aos títulos que 

deve manter e os que deve cancelar. Com esse 

objetivo, ele pode desenvolver estudos de diversos 

tipos. 

 

Que análise o bibliotecário deve fazer caso opte 

por um estudo bibliométrico? 

 

a) análise de contagem de citações recebidas 

b) análise de dados de uso real 

c) análise de indicadores de acesso 

d) análise de medidas de uso e eficácia 

e) análise de opiniões de especialistas 

 

5. (ENADE, 2009) Ao se fazer o diagnóstico de 

uma biblioteca, é importante que se conheça a sua 

realidade, visando a atender, com mais qualidade, 

seus usuários. 

 

Considerando-se essas informações, analise o 

gráfico que representa o número de matrículas de 

leitores em uma biblioteca nos últimos cinco anos: 

 

 

 
 

Com base na análise e interpretação desse gráfico, 

conclui-se que: 

 

a) a situação encontrada corresponde à expectativa 

dos administradores. 

b) a(s) causa(s) do decréscimo de usuários reais 

deve(m) ser investigada(s). 

c) o número de usuários inscritos em 2008 é 

aceitável. 

d) o número de usuários potenciais da biblioteca 

decresceu de modo regular. 

e) os usuários estão insatisfeitos com o 

atendimento da biblioteca. 

 

6. (ESAF, 2006) Segundo a NBR 6023, na 

referenciação de uma monografia no todo, os 

elementos essenciais, são: 

 

a) autor(es), título, local, data de publicação, 

paginação e ISBN.  

b) autor(es), título, local, editora, paginação e 

notas. 

c) autor(es), título, tradução, local, data de 

publicação e índice. 

d) autor(es), título, edição, local, editora e data de 

publicação. 

e) autor(es), título, edição, tradução, local, data de 

publicação e paginação. 

 

7. (ESAF, 2006) Na Seção de Referência, é 

importante que o bibliotecário que lá atua, saiba 

identificar seus usuários, a fim de estar preparado 

para lhes oferecer os serviços que necessitam. 

Assim, as seguintes características individuais: 

“aquele que por necessidade de serviço ou por 

curiosidade mental se iniciou num assunto, lê por 

vezes, sem sistematização, tudo o que lhe cai nas 

mãos sobre a matéria”, se referem ao usuário 

 

a) prático. 

b) perfeccionista. 

c) especialista. 

d) angustiado. 

e) autodidata. 

 

8. (ENADE, 2009) Nos últimos anos, tem-se 

observado o desenvolvimento muito rápido das 

tecnologias da informação, bem como o 

desenvolvimento de softwares. Decidir qual 

software adquirir é uma responsabilidade de 

Bibliotecários, que estão pretendendo desenvolver 

sistemas informatizados e alguns têm feito opção 

por software livre. Analise as seguintes 

afirmativas concernentes a tal tipo de software. 

 

I. São protegidos por direitos autorais. 

II. Têm custo livre pra aquisição. 

III. Podem ser modificados para atender a 

situações específicas. 

IV. Possibilitam desenvolvimento cooperativo. 

 

Em relação às afirmativas acima, é correto: 

a) I e III são verdadeiras, apenas. 

b) II e IV são verdadeiras, apenas. 

c) I, IV e V são verdadeiras, apenas. 

d) III, IV e V são verdadeiras, apenas. 

e) II, III e IV são verdadeiras, apenas. 

 



9. (ENADE, 2009) Observe o conjunto de termos 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Nas linguagens de indexação, a palavra registrada 

entre parênteses, que tenha a função de distinguir 

termos que possuem formas externas idênticas 

com significados diferentes, é chamada: 

 

a) Categoria 

b) Descritor 

c) Espécie 

d) Qualificador  

e) Símbolo 

 

10. (ENADE, 2009) A biblioteca é uma 

organização que presta serviços informacionais a 

uma clientela específica, pertencente à 

organização na qual está inserida. Para tanto, 

precisa estar equipada com recursos de naturezas 

diversas, para prestar um serviço de qualidade, a 

fim de atender às necessidades de seus usuários e 

fazer com que as informações cheguem a eles.  

 

Que ação deve preceder a elaboração de 

instrumentos de divulgação em bibliotecas? 

 

a) Análise de instrumentos utilizados em outras 

unidades de informação, a fim de que sejam 

copiados. 

b) Aquisição de equipamento próprio, com a 

finalidade de elaborar o instrumento. 

c) Consulta ao pessoal especializado em artes 

gráficas, com o objetivo de pesquisar o custo 

do trabalho. 

d) Contrato com firma especializada, para 

elaborar esses instrumentos, observando o 

menor preço. 

e) Estudo de conveniência e de viabilidade, para 

determinar o formato mais adequado dos 

instrumentos a serem utilizados. 

 

11. A Classificação Decimal Universal (CDU) 

divide o universo da informação em 10 classes 

principais, sendo uma vaga. Qual é a classe vaga? 

 

(A) Classe 2 

(B) Classe 4 

(C) Classe 6 

(D) Classe 8 

(E) Classe 10 

12. (ENADE, 2009) O relatório de atividades das 

unidades informacionais constitui-se em um 

documento que contém informações diversas 

sobre elas, como: acervo, serviços prestados, 

usuários, recursos humanos, entre outros, 

ordenados de modo que possam mostrar a sua 

situação em determinado espaço de tempo.  

Para que esses dados se transformem em 

informação e possam ser úteis ao planejamento, 

no caso de bibliotecas, é necessário que sejam: 

 

a) Analisados nos seus respectivos contextos. 

b) Contabilizados com a ajuda de computadores. 

c) Espelhados no comportamento dos usuários 

potenciais. 

d) Registrados em formulários criados para esse 

fim. 

e) Representados por números extraídos por 

amostragem. 

 

13. (TRF 2 - FCC - 2012) Observe as seguintes 

notações da Classificação Decimal Universal:  

 

347.6 Direito de família  

347.6(81) Direito de família no Brasil  

347.61 Família  

347.61(81) Família no Brasil  

347.62 Casamento 347.62(81) Casamento no 

Brasil 

 

No arranjo acima, os documentos que tratam do 

direito de família brasileiro e de seus temas 

correlatos ficam separados ao longo da classe 

347.6. Para reunir todos os documentos relativos 

ao direito de família no Brasil, mantendo a 

classificação por assunto, a solução é usar o  

 

a) sinal de ordenação, indicando a ordem de um 

subgrupo de números em uma notação simples, 

modificado pelo auxiliar de lugar: 

[347.6::347.61::347.62](81).  

b) recurso da inversão, fixando o auxiliar de lugar 

como primeiro ponto de acesso da notação: 

(81)347.6, (81)347.61 e (81)347.62.  

c) princípio de hierarquia, classificando todos os 

documentos no número mais geral da tabela, 

acrescido do auxiliar de lugar: 347.6(81).  

d) mecanismo da intercalação, inserindo o auxiliar 

de lugar nas subdivisões diretas do número 

principal: 347.6(81)1 e 347.6(81)2.  

e) sinal de extensão, unindo números consecutivos 

da tabela para formar um conceito mais específico 

e adicionando o auxiliar de lugar: 347.6/.62(81). 

 

 banco (instituição) / banco (móvel) 

 folha (árvore) / folha (livro) 

 índice (economia) / índice (biblioteconomia) 



14. Com relação a MARC 21, qual campo deve 

ser DESCONSIDERADO quando se cataloga um 

livro cuja entrada principal se dá pelo título do 

mesmo?  

 

a) 090 

b) 100 

c) 240 

d) 245 

e) 500 

 

15. O Cutter correspondente ao livro O mundo de 

Sofia de Jostein Gaarder é: 

 

a) G111o  

b) G111  

c) M111j  

d) G111m  

e) J111m 

 

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

16. (FUNCAB, 2012) Ao clicar no botão de 

uma janela, o Windows XP irá:  

 

a) minimizar a janela. 

b) maximizar a janela. 

c) fechar a janela. 

d) salvar o conteúdo da janela. 

e) restaurar a janela a seu tamanho original. 

 

 

17. (VUNESP, 2015) Considere o texto a seguir, 

editado no Word do MS-Office 2010, estando 

ativado o modo de exibição de símbolos de 

formatação. Nesse contexto, o símbolo “¶” 

significa  

 

 
 

a) formatação em baixo relevo. 

b) marca de parágrafo. 

c) fim de uma seção do documento. 

d) ponto de inserção de um desenho. 

e) quebra de página do documento. 

 

 

 

 

18. (FUNCAB, 2012) No Microsoft Office Excel 

2003, é INCORRETO afirmar que:  

 

a) a Autosoma exibe a soma das células 

selecionadas. 

b) a função Classificar permite classificar os 

dados em ordem crescente ou decrescente.  

c) a função Localizar permite localizar, 

simultaneamente, um texto em todos os 

documentos Microsoft Office que estejam abertos 

no seu computador. 

d) a combinação de teclas CTRL + V corresponde 

à função Colar. 

e) o ícone  aplica o negrito sobre o texto 

selecionado. 

 

19. (GESTÃO CONCURSOS, 2018) Assinale a 

alternativa que apresenta corretamente um tipo de 

programa que habilita seus usuários a interagirem 

com documentos HTML hospedados em um 

servidor da rede.  

 

a) Mozilla Firefox 

b) Bloco de Notas  

c) Paint 

d) Media Player 

e) Windows Explorer 

 

20. (DETRAN, 2010) No Microsoft Word (versão 

2003 – configuração padrão), as teclas de atalho 

para acesso ao recurso “Imprimir” são: 

 

a) Ctrl + I 

b) Alt + I 

c) Alt + L 

d) Shift + S 

e) Ctrl + P 

 


