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Texto: Lembrança de morrer,  
Álvares de Azevedo  
 
Quando em meu peito rebentar-se a fibra,  
Que o espírito enlaça à dor vivente,  
Não derramem por mim nenhuma lágrima  
Em pálpebra demente. 

 
E nem desfolhem na matéria impura  
A flor do vale que adormece ao vento:  
Não quero que uma nota de alegria  
Se cale por meu triste passamento.  
 
Eu deixo a vida como deixa o tédio  
Do deserto, o poento caminheiro,  
– Como as horas de um longo pesadelo  
Que se desfaz ao dobre de um sineiro;  

 
Como o desterro de minh’alma errante,  
Onde fogo insensato a consumia:  
Só levo uma saudade – é desses tempos  
Que amorosa ilusão embelecia. 

 
Só levo uma saudade – é dessas sombras  
Que eu sentia velar nas noites minhas…  
De ti, ó minha mãe, pobre coitada,  
Que por minha tristeza te definhas! 

 
De meu pai… de meus únicos amigos,  
Poucos - bem poucos – e que não zombavam  
Quando, em noites de febre endoidecido,  
Minhas pálidas crenças duvidavam. 

 
Se uma lágrima as pálpebras me inunda,  
Se um suspiro nos seios treme ainda,  
É pela virgem que sonhei… que nunca  
Aos lábios me encostou a face linda! 

 
Só tu à mocidade sonhadora  
Do pálido poeta deste flores…  
Se viveu, foi por ti! e de esperança  
De na vida gozar de teus amores. 

 
Beijarei a verdade santa e nua,  
Verei cristalizar-se o sonho amigo…  
Ó minha virgem dos errantes sonhos,  
Filha do céu, eu vou amar contigo! 

 
 

 
 
 
Descansem o meu leito solitário  
Na floresta dos homens esquecida,  
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:  
Foi poeta - sonhou - e amou na vida. 

 
Sombras do vale, noites da montanha  
Que minha alma cantou e amava tanto,  
Protegei o meu corpo abandonado,  
E no silêncio derramai-lhe canto! 

 
Mas quando preludia ave d’aurora  
E quando à meia-noite o céu repousa,  
Arvoredos do bosque, abri os ramos…  
Deixai a lua pratear-me a lousa! 
Autor: (Álvares de Azevedo) 
 



QUESTÃO: A vontade do poeta é a de que após sua morte: 
RESPOSTA: não se cale a alegria. 

QUESTÃO: A partir da leitura das primeiras estrofes do poema, conclui-se que a morte para o poeta significa: 
RESPOSTA: libertação 

QUESTÃO: O sentimento que os poucos amigos e os pais do poeta despertam nele no momento da morte é 
de:  
RESPOSTA: saudade  

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde todas as palavras estão grafadas corretamente. 
RESPOSTA: queixa, paixão, desleixo, rouxinol, baixela, eixo, abaixo  

QUESTÃO: Observando o uso correto do acento gráfico, qual das alternativas abaixo está correta? 
RESPOSTA: inócuo 

QUESTÕES: Palavra é um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma 
grafia, formada por uma reunião de letras, que quando agrupadas formam as frases. Marque a alternativa 
onde o significado da palavra está correto. 
RESPOSTA: Empedernido - aquele que não se deixa persuadir ou não se comove. 

QUESTÃO: Assinale a afirmativa correta: 
RESPOSTA: O til serve para indicar nasalidade e é empregado com as vogais a e o. 

QUESTÃO: Ponto, dois-pontos e travessão são exemplos de sinais de pontuação que utilizamos. Assinale a 
frase com pontuação correta. 
RESPOSTA: Embora lisonjeada, não fiz muita fé no oferecimento. Um homem tão importante, pensei comigo 
mesma, com tantos compromissos, vai lá se lembrar de um aprendiz de poeta? 

QUESTÃO: Adverbio é palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Assinale a frase 
onde apresenta um adverbio de tempo: 
RESPOSTA: Sempre estamos juntos, em todos os momentos 

QUESTÃO: Textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de 
comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida.  
Denominamos de: 
RESPOSTA: Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO: Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como: 
definição, conceituação, informação, descrição e comparação. 
Assinale a opção que não corresponde a um texto expositivo: 
RESPOSTA: Biografia e autobiografia 

QUESTÃO: De acordo com a regência do verbo implicar, preencha a frase abaixo. 
Tio Adolfo ________com o filme na televisão. 
Marise ___________ em contrabando de ouro. 
Trabalho ________ em grande responsabilidade. 
RESPOSTA: Implicou, implicou-se e implica 

QUESTÃO: Qual das frases abaixo você identifica um adjunto adverbial de modo. 
RESPOSTA: Aqui, nesta cidade chove intensamente. 

QUESTÃO: Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. 
Identifique na frase o verbo no modo indicativo, tempo pretérito perfeito composto na 1ª Conjugação. 
RESPOSTA: Eu tenho estudado muito.  

Assinale a alternativa correta dos verbos ESTUDAR, ESCREVER E DIVIDIR no particípio (forma nominal simples). 
RESPOSTA: estudado, escrito, dividido. 

 
 



QUESTÃO: Ambientes operacionais são os conjuntos de programas que permitam o elo de ligação entre o 
usuário e a máquina. Marque a alternativa que apresenta alguns dos sistemas operacionais mais utilizados 
atualmente. 
RESPOSTA: Windows, Android, Linux e iOS. 

QUESTÃO: A tecla de atalho F5, no sistema operacional Windows, permite ao usuário: 
RESPOSTA: Atualizar a janela ativa. 

QUESTÃO: No sistema operacional Windows, quais são as teclas de atalhos utilizadas para realizar a ação de 
recortar o item selecionado? 
RESPOSTA: Ctrl + x 

QUESTÃO: Acerca da internet, marque a alternativa CORRETA. 
I. A internet é um sistema de redes mundial de computadores, todos ligados uns aos outros. 

II. A internet dificultou a criação de novas formas de interações humanas, que poderiam ser realizadas 
através de mensagens instantâneas, fóruns de discussão e redes sociais. 

III. Ao se ligar à internet, tem-se acesso à World Wide Web (WWW). 
IV. As palavras “internet” e “world wide web” são usadas frequentemente como sinônimos, mas internet 

é uma rede mundial de computadores conectando milhões de dispositivos de computação, e World 
Wide Web é um dos vários serviços que funcionam dentro da internet. 

RESPOSTA: I, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO: O formato padrão de extensão de arquivo .docx e .pdf pertencem respectivamente aos programas: 
RESPOSTA: Microsoft word e adobe acrobat. 

QUESTÃO: Questão 06) O Microsoft Word é um: 
RESPOSTA: Processador de texto. 

QUESTÃO: Marque a alternativa que contém corretamente o programa elaborado para permitir a navegação 
pela web e processar diversas linguagens. 
RESPOSTA: Navegador. 

QUESTÃO: A internet representa a rede mundial de todos os computadores, ela é aberta para o acesso de 
todos, diferente da intranet que, também é uma forma de internet, mas: 
RESPOSTA: É utilizada por um grupo específico de empresas ou pessoas e não está aberto para aqueles 
que estão fora do seleto grupo. 

QUESTÃO: Os motores de busca foram criados logo após o surgimento da internet, com o objetivo de realizar 
buscas de qualquer informação na rede, apresentando os resultados de uma forma organizada. Entre as 
maiores empresas prestadoras desses serviços encontra-se: 
RESPOSTA: O Google. 

QUESTÃO: Na área da criptografia, existe uma técnica de autenticação de informação digital tratada como 
substituta à assinatura física, visto que elimina a necessidade de ter uma versão em papel do documento que 
necessita ser assinado. Qual nome atribuído a essa técnica: 
RESPOSTA: Assinatura digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO: Acerca da documentação, leia atentamente as assertivas e assinale a alternativa CORRETA. 
I. A documentação é conceituada como o processo de reunir, classificar e difundir documentos em todos 

os campos da atividade humana.   
II. A documentação surgiu da necessidade de cuidar de vultosas quantidades de documentos, ficando 

conhecida como explosão documentaria 
III. As atividades nas bibliotecas especializadas exigem a aplicação de princípios e processos que são 

extraídos exclusivamente documentação. 
IV. A documentação pode ser entendida como um agrupamento de técnicas voltadas para reunir, organizar 

e difundir a informação contida em qualquer formato de documento. 
RESPOSTA: I, II e IV estão corretas. 

QUESTÃO: No ano de 1937, em Paris, importantes discussões acerca das normalizações catalográficas e 
bibliográficas, bem como, a padronização de sistemas de classificação, elaboração terminológica da área, 
adoção de novos suportes e outros tipos de informação, foram realizadas no: 
RESPOSTA: Congresso Mundial de Documentação Universal. 

QUESTÃO:  A Ciência da Informação tem o objetivo de: 
RESPOSTA: Analisar, coletar, classificar, manusear, armazenar, recuperar e disseminar a informação, ou 
seja, analisar o processo de informação desde a sua formação até o processo em que os dados são 
transformados em conhecimento. 

QUESTÃO: A ciência da informação originou-se para solucionar um grande problema, o de reunir, organizar e 
tornar acessível o conhecimento cultural, científico e tecnológico produzindo em todo mundo. A ciência da 
informação é originária da: 
RESPOSTA: Biblioteconomia 

QUESTÃO: Sobre Classificação Decimal Universal (CDU), responda V, se verdadeiro e F, se falso. 
( ) A CDU é um estrutura de agrupamento de documentos que foi desenvolvido pelos bibliógrafos Paul 
Otlet e Henri la Fontaine. 
(  ) As classificações CDU usam numerais indo-arábicos e são baseados no sistema decimal. 
( ) A Classificação Decimal Universal é um esquema de classificação uniformizado e normalizado, que visa 
cobrir e organizar a totalidade do conhecimento humano. 
( ) A CDU baseia-se no conceito de que o conhecimento pode ser dividido em 11 classes principais, e estas 
podem ser subdivididas em subclasses, numa hierarquia decimal. 
RESPOSTA: V, V, V, F. 

QUESTÃO: Analise as afirmativas abaixo sobre a Classificação Decimal Universal (CDU): 
I. Os documentos classificados pela CDU devem estar em suporte de papel impresso. 

II. A Classificação Decimal Universal é um dos sistemas de classificação mais utilizados internacionalmente 
para a indexação e recuperação por assunto em sistemas de informação bibliográfica. 

III. A Classificação Decimal Universal é um esquema de classificação uniformizado e normalizado, que visa 
cobrir e organizar a totalidade do conhecimento humano.  

IV. A CDU é um sistema que possibilita variação dos critérios de classificação dos documentos. 
Fundamenta-se na concepção de que o conhecimento pode ser dividido em 10 subclasses. 

Podemos afirmar que estão corretas as afirmativas: 
RESPOSTA: 2 e 3. 

QUESTÃO: De acordo com a tabela de Classificação Decimal Universal (CDU), relacione os itens a seguir:  
1) 17 A) Filosofia moral. Ética. Filosofia prática 
2) 330 B) Economia em Geral 
3) 80 C) Filosofia 
RESPOSTA: 1-A, 2-B, 3-C. 

 



QUESTÃO: A catalogação pode ser definida como um processo no qual o documento é identificado por 
elementos bibliográficos, tais como autores, títulos, fontes de publicação, etc., e outros dados julgados 
necessários. São funções da catalogação:  
RESPOSTA: Permitir ao usuário localizar um item específico, permitir a um item encontrar seu usuário e 
permitir a outra biblioteca localizar um item específico e saber quais os itens existentes em acervos que não 
o seu próprio. 

QUESTÃO: O estudo, preparação e organização de mensagens codificadas, com base em itens existentes ou 
passíveis de inclusão em um ou vários acervos, de forma a permitir interseção entre as mensagens contidas 
nos itens e as mensagens internas dos usuários, são características da: 
RESPOSTA: Catalogação. 

QUESTÃO: Os primeiros indícios de uma normalização para a catalogação ocorreram no final do século XIX, na 
Inglaterra, onde Anthony Panizzi, em 1831, elaborou as noventa e uma regras de catalogação, episódio que 
ficou conhecido como: 
RESPOSTA: A Batalha das Regras. 

QUESTÃO: Catálogo é um canal de comunicação estruturado, que veicula mensagens contidas nos itens, e 
sobre os itens, de um ou vários acervos, apresentando-as sob forma codificada e organizada, agrupadas por 
semelhanças, aos usuários desse(s) acervo(s). Por sua vez a catalogação em uma biblioteca tem a finalidade 
de: 
RESPOSTA: Representar um item, tornando visíveis suas características e levando em consideração as 
características do usuário e da instituição. 

QUESTÃO: Um registro bibliográfico em formato MARC é composto de três elementos principais: o Líder, o 
Diretório e os Campos Variáveis. Marque a alternativa correta. 
RESPOSTA: O Líder contém informações que possibilitam o processamento do registro; apresenta números 
e códigos que são identificáveis pela sua posição; compreende as 24 primeiras posições de um registro. O 
Diretório vem em seguida ao Líder e está localizado na posição 24 do registro, sendo gerado 
automaticamente.  

QUESTÃO: Em relação ao Formato MARC, considere as assertivas abaixo. 
I. O formato MARC 21 (Machine Readable Catalogin) é uma linguagem padrão nacional para intercâmbio 

de informações bibliográficas. 
II. O formato MARC para dados bibliográficos é um suporte para informação que normalmente inclui 

título, nomes, assuntos, notas, dados de publicação e descrição física. 
III. O formato MARC 21 é um é composto por códigos e designações de conteúdo definido para codificar 

registros legíveis por máquina. 
IV. Este formato é ferramenta de domínio exclusivo do bibliotecário que o utiliza em suas atividades 

de descrição bibliográfica. 
Está correto o que se afirmar APENAS em: 
RESPOSTA: II, III e IV. 

QUESTÃO: No formato MARC21 para dados bibliográficos, os campos 240 e 510 representam respectivamente 
às seguintes informações: 
RESPOSTA: Título uniforme (NR) e Nota se citação/referência. 

QUESTÃO: O formato bibliográfico MARC21 padroniza a representação descritiva automatizada de acervos 
bibliográficos. Na catalogação em formato MARC, o campo que identifica a Edição (NR) é:  
RESPOSTA: 250 

QUESTÃO: No formato MARC21 para dados bibliográficos a repetitividade ou não de um campo ou subcampo 
está representada pelas abreviaturas R e NR, apresentadas ao lado de cada campo e subcampo. Onde R e NR 
corresponde respectivamente: 
RESPOSTA: R (Repetitivo) e NR (Não Repetitivo). 

 



QUESTÃO: Na catalogação em formato MARC21, a etiqueta 245 marca a: 
RESPOSTA: Informação de título. 

QUESTÃO: De acordo com as especificações do Código de catalogação Anglo-Americano, na catalogação de 
monografias, as principais informações estão contidas: 
RESPOSTA: Na página de rosto. 

QUESTÃO: O título uniforme para a obra: A Tempestade do autor William Shakespeare, conforme normas 
previstas código de catalogação Anglo-Americano em vigor, é: 
RESPOSTA: Shakespeare, William ... A Tempestade 

QUESTÃO: De acordo com as regras de pontuação prescrita do AACR2, está correta apenas a alternativa:  
RESPOSTA: [2. ed.]. - [Maceió] : UFAL, 2010. 

QUESTÃO: A ficha catalográfica é um agrupamento de dados sistematicamente ordenados, que traz o 
detalhamento físico e temático do trabalho. Sabendo-se disso, marque verdadeiro (V) ou falso (F). 
( ) A ficha catalográfica deve ser impressa no verso da página de rosto, na parte inferior da folha com o 
tamanho padrão de 7,5 cm X 12,5 cm. 
( ) Quando houver mais de um autor na obra, a entrada deve ser dada pelo primeiro autor e os demais 
mencionados no corpo da ficha catalográfica. 
( ) Na ficha catalográfica deve-se iniciar o título abaixo da 2ª letra do último sobrenome do autor, se houver 
subtítulo deve iniciar após o título, precedido de ponto virgula (;). 
( ) Na ficha catalográfica a entrada principal é pelo último sobrenome do autor. 
RESPOSTA: V, V, F, V. 

QUESTÃO: A NBR 6023 da ABNT dispõe acerca da localização das referências. Marque a opção correta.  
RESPOSTA: No rodapé do texto, no fim do texto ou de capitulo, em lista de referência ou tecendo resumos.  

QUESTÃO: A NBR 6023 da ABNT detalha a elaboração do sumário. Acerca da estrutura do sumário é 
INCORRETO afirmar: 
RESPOSTA: Recomenda-se que sejam alinhados pela margem do título do indicativo menos extenso, 
inclusive os elementos pré-textuais. 

QUESTÃO: Conforme NBR 6028 da ABNT, quanto a sua extensão os resumos devem ter: 
RESPOSTA: De 100 a 350 palavras os trabalhos acadêmicos, periódicos, dissertações e relatórios técnico-
científicos. 

QUESTÃO: A cerca da NBR 6028 da ABNT que dispõem sobre elaboração de resumos. Assinale a alternativa 
incorreta.  
RESPOSTA: A primeira frase do resumo deve ser significativa, explicando o subtema do documento. A seguir, 
deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento. 


