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QUESTÃO: Observe: “Os carros novos estão aqui há dois anos”. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, a classificação das palavras destacadas. 
 
RESPOSTA: Artigo definido, adjetivo, numeral.  

QUESTÃO: Indique a frase que há erro de concordância: 
 
RESPOSTA: As fotos estão anexos. 

QUESTÃO: Na frase “Fernandinho fora avisado dos perigos daquele empreendimento”, tem-se um verbo no tempo: 
 
RESPOSTA: Pretérito mais que perfeito. 

QUESTÃO: “De volta, com a garrafa na mão, apenas chuviscava”. Observando-se esta oração, constata-se que: 
 
RESPOSTA: É uma oração sem sujeito. 

QUESTÃO: Analise sintaticamente a frase abaixo e marque a resposta correta. 
 
“Carla, minha tia, é professora.” 
 
I. “Carla” é o sujeito da oração; 
II. “professora” é predicativo do sujeito; 
III. “é” um verbo de ação; 
 
RESPOSTA: Apenas III está incorreta. 

QUESTÃO ANULADA: Na frase “Crianças, não comam todos os doces”, o termo em destaque exerce função sintática 
de: 
 
RESPOSTA: Vocativo. 

QUESTÃO: Aponte a alternativa em que todos as palavras estão acentuadas por serem proparoxítonas: 
 
RESPOSTA: Pântano, míope, cônjuge. 

QUESTÃO: Leia: 
 
INGREDIENTES 
3 ovos 
1 lata de leite condensado 
1 lata de leite (use a mesma medida da lata de leite condensado) 
4 xícaras de café de açúcar 
 
MODO DE PREPARO 
Em uma frigideira, coloque o açúcar e esquente-o até caramelizar. 
Despeje no fundo da forma (que tem o buraco no meio), e espere endurecer. 
No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado e o leite por 5 minutos. 
Despeje a mistura por cima do açúcar caramelizado e coloque a forma para assar em banho-maria por 
aproximadamente 50 minutos à 200°C. 
Tire do forno e espere esfriar um pouco. 
Depois, coloque a forma no freezer por 40 minutos. 
Passe a faquinha nas bordas do pudim e desenforme. 
 
Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/receita/85318-pudim-facil.html 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo: 
( ) A receita não pode ser considerada um texto. 



( ) A tipologia textual não é a injunção. 
( ) A tipologia textual é a descrição 
( ) O gênero textual é receita. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
RESPOSTA: F-F-F-V 

QUESTÃO: Texto: 
A MISÉRIA É DE TODOS NÓS... 
 
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização? No 
decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do mesmo tamanho, todos os 
indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas atualmente do que 
em qualquer outro período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores 
desde que se passou a registrá-las nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do 
mundo. No campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando uma inconteste liderança política 
regional na América Latina, ao mesmo tempo que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte 
oponente das injustas políticas de comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos 
dos brasileiros mais bem posicionados na escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com 
aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta. A mais assustadora 
dessas manifestações é a criminalidade, que, se não tem na pobreza sua única causa, certamente em razão dela se 
tornou mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema entre milhões de habitantes não é uma 
empreitada simples. 
 
Quando no texto diz que “ a miséria é onipresente”, significa dizer que: 
 
RESPOSTA: está presente em todos lugares, em todas as partes. 

QUESTÃO ANULADA: Relacione e marque a alternativa correspondente: 
1 Pronome  
2 Adverbio 
3 Verbo 
4 Substantivo 
5 Adjetivo 
 
( ) Outrora 
( ) Vossa Senhoria 
( ) Carioca 
( ) Sapato 
( ) Hei 
 
RESPOSTA: 1,3,4,5,2 

QUESTÃO: De acordo com as regras da pontuação, o emprego da virgula não está correto em: 
 
RESPOSTA: Os funcionários que se empenharam, alcançaram bons resultados. 

QUESTÃO: A entrada para a partida de futebol foi _____, mas o jogo e o resultado _____ compensaram, pois saímos 
todos _____. 
 
RESPOSTA: cara – apresentados – alegres 

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde a crase foi utilizada de forma incorreta: 
 
RESPOSTA: Estamos viajando em direção à Roma. 

QUESTÃO: Representação verbal de um objeto sensível (ser, coisa, paisagem), através da indicação dos seus aspectos 
mais característicos, dos pormenores que o individualizam, que o distinguem.” 
Caracteriza-se assim o texto: 



 
RESPOSTA: descritivo. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa em que há erro de concordância verbal: 
 
RESPOSTA: Nós é feliz. 
 

QUESTÃO: Qual das alternativas é um programa de informática desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar 
Malware de computador? 
 
RESPOSTA: Antivírus. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa que apresenta corretamente o editor de planilhas produzido pela Microsoft. 
 
RESPOSTA: Microsoft Office Excel. 

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

QUESTÃO: Navegador de internet é: 
 
RESPOSTA: um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um 
servidor da rede. 

QUESTÃO: Os antivírus ou antimalwares são: 
 
RESPOSTA: programas desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador e outros tipos de 
softwares nocivos ao sistema operacional. 

QUESTÃO: No projeto do MARC 21 foi estabelecido que normas internacionais fossem adotadas para a padronização 
e maior facilidade de trabalho com o MARC. 
As normas essenciais são: 
 
RESPOSTA: AACR2, Norma ISO 2709, Norma ANSI Z39.2 e o Protocolo de Comunicação Z39.50. 

QUESTÃO: Cada campo do formato MARC é associado à uma etiqueta que identifica e informa o tipo de dado que se 
segue, tendo esta etiqueta um número de: 
 
RESPOSTA: Três dígitos. 

QUESTÃO: “Uma série de entradas que contém a posição e o tamanho inicial de cada etiqueta (TAG) dentro do registro 
bibliográfico”. Essa descrição é utilizada por Ferreira (2002, p. iv), para definir o: 
 
RESPOSTA: O Diretório 

QUESTÃO: O sistema MARC 21 ________ os métodos de as instituições _____ suas informações bibliográficas, pois 
evita que o trabalho seja repetido e permite que haja um ________ dos dados bibliográficos, confiável e previsível. 
 
Complete respectivamente as lacunas: 
 
RESPOSTA: uniformizou, organizarem, compartilhamento. 

QUESTÃO: Além das principais divisões que definem a estrutura do registro MARC 21, temos outros três componentes 
importantes. São eles: 
 
RESPOSTA: O Líder, o Diretório e os Campos Variáveis. 

QUESTÃO: Dentre as alternativas abaixo qual apresenta 3 (três) elementos que constituem a estrutura do formato 
MARC 21. 
 
RESPOSTA: A estrutura do registro, a indicação de conteúdo e o conteúdo dos elementos que compõe o registro 
MARC.  



QUESTÃO: A catalogação gera um conjunto normatizado de dados, extraídos de acordo com regras fixas para se 
identificar e descrever documentos. A catalogação é conhecida também como: 
 
RESPOSTA: Representação Descritiva da Informação. 

QUESTÃO: A documentação é entendida como o processo de reunir, classificar e difundir documentos em todos os 
campos da atividade humana. Ela surge da necessidade de cuidar de vultosas quantidades de documentos, ficando 
conhecida como explosão documentaria. Em qual período surgiu esse processo? 
 
RESPOSTA: Pós Segunda Guerra Mundial. 

QUESTÃO: Em 1934 Uma nova ciência foi constituída e sistematizada por Paul Otlet, através da publicação da sua obra, 
que foi extremamente significativa e anos depois foi considerada a primeira obra da Ciência da Informação. Qual o 
nome dado por Otlet a sua publicação? 
 
RESPOSTA:  Traité de Documentation. 

QUESTÃO: A Biblioteconomia sempre teve como matéria principal textos impressos, livros ou revistas. A 
Documentação se interessou por documentos de qualquer natureza, documentos esses chamados de: 
 
RESPOSTA: Documentos não convencionais. 

QUESTÃO: Em sua história, a ciência da Informação sofreu influências marcantes de duas disciplinas, que contribuíram 
para seu surgimento e para seu desenvolvimento. 
Podemos afirmar que são elas: 
 
RESPOSTA: Documentação e Recuperação da Informação.   

QUESTÃO: Ciência da Informação surge no bojo da revolução científica e técnica que se seguiu da Segunda Guerra 
Mundial. Nesse âmbito a Ciência da Informação nasceu para resolver a problemática de: 
 
RESPOSTA: reunir, organizar e tornar acessível o conhecimento cultural, científico e tecnológico produzido em 
todo o mundo. 

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: 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 ANULADA: De acordo com a tabela de Classificação Decimal Universal (CDU), relacione os itens a seguir: 
 
RESPOSTA: 1-A, 2-B, 3-C. 

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: 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: 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: 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: 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 tecedendo resumos. 

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

QUESTÃO: 43. 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: 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.  

 


