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Descrição: 

r. A televisão realmente manipula os telespectadores? Os programas 
2 de tevê incitam à violência? Assistir à tevê é uma forma de fuga 
3 da realidade? A propaganda e os telejornais usam técnicas 
4 subliminares de comunicação, impondo determinadas mensagens 
s ao público? Televisão educa ou deseduca? Qual é, afinal, o 
6 verdadeiro poder da televisão? Questães corno essas são 
7 discutidas neste livro, que reúne o resultado de mais de sessenta 
8 pesquisas em comunicação realizadas no mundo inteiro. 
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Para responder às questões de números 01 a 04, leia o texto a seguir, uma página eletrônica apresentando a 
descrição de uma obra sobre televisão. 

TEXTO I 

Disponível em <http://www.livrariagalileu.com.bridetalhe.aspid_livroz--20812>. Acesso em 05 de junho, 2006 
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Ziehilita 01 

Considerando as informações da ficha técnica e do último período (I. 6-8), pode-se afirmar que 

Marcondes Filho deve ser referenciado na ficha como tradutor da obra, pois Televisão: a vida pelo vídeo 
apresenta "o resultado de mais de sessenta pesquisas realizadas no mundo inteiro". 
a análise feita no livro baseia-se em estudos já realizados, o que permite atribuir à obra caráter científico. 
o leitor encontrará a descrição minuciosa de pesquisas sobre comunicação, visto ter a obra 120 páginas. 

Está(o) correta(s) 

apenas I. 
apenas II. 
apenas I e III. 
apenas II e III. 
I, II e III. 

ez  02 

Na descrição do livro, as perguntas são uma estratégia para apresentar ao leitor alguns tópicos tratados na obra. 

Julgue verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas feitas sobre essa parte do texto. 

( ) As quatro perguntas iniciais destacam aspectos negativos associados à televisão. 
( ) 
( ) 

sem o autor se engajar na defesa de um dos lados dessa polemica. 

Com a conjunção ou, na quinta pergunta, articulam-se dois pontos de vista opostos sobre a tevê. 
Na última pergunta, fica implícito que, na discussão de um tema tão controverso, o livro pretende contribuir 

A seqüência correta é 

V-F-E 
F-F-V 

e) V-V-F 
V-V-V 
F-V-E 

200444 03 	  

Ao se formular uma das perguntas, empregou-se um verbo transitivo completado tanto por objeto direto quanto 
por objeto indireto. Qual é esse verbo? 

"manipula" (I. 1). 
"incitam" (I. 2). 
"Assistir" (I. 2). 
"usam" (I. 3). 
"impondo" (h 4). 

Saga 04 
Em qual alternativa o verbo correspondente 

a) 

 
 
 

pesquisa - pesqui....ar 
dose - do.,..ar 
análise - anali....ar 
resenha - re....enhar 
ênfase - enfati....ar 

ao substantivo apresentado na coluna da esquerda é grafado com z? 

chamada: 
	

FOLHETO COLETANEA 67 
cod barras: 
	

E08766 
BC 

inclusão: 
	

12/9/2008 
n controle: 
	

00036249 

O texto a seguir integra o capítulo 3 do livro apresentado na página eletrônica de que trataram 
as questões anteriores. O capítulo chama-se Os gêneros da TV, e nele se discorre sobre telejornais, 
novelas, programas humorísticos e de entrevista, entre outros. Acompanhe o que se discute sobre um 
desses gêneros. 

2 
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TEXTO II 

Programas esportivos 

1 	O futebol, no Brasil, é o esporte predileto das massas e está fortemente arraigado em nossa cultura. 
É através do futebol que a população simples e humilde, especialmente os homens, sublima suas 
frustrações. 

Num jogo de futebol, evidenciam-se rivalidades, disputas e desafios entre torcedores. 

5 	Psicologicamente, o torcedor da equipe vitoriosa coloca-se em superioridade perante a equipe perdedora 
e seus fãs. Pelo menos nessa hora, o Zé-ninguém é alguma coisa. Pelo menos o seu time pode demonstrar 
sua glória, sua virtude e oferecer a vantagem de se torcer por uma equipe que só traz felicidade. Através 
dela, ele poderá rir de seu colega de trabalho, infeliz torcedor de times ruins, um pobre diabo. Sua equipe 
campeã vinga por ele os dissabores da vida. 

10 	Nos jogos internacionais— e especialmente a Copa do Mundo — o processo assume dimensões 
nacionais e patrióticas: o prazer da vitória se realiza, aqui, associado a um "ajuste de contas". O Brasil se 
vinga batendo, surrando o adversário, pois nós, como um país explorado, dominado, ameaçado pelas 
nações mais ricas, vingamo-nos através do futebol. O esporte, que, na ordem económica e política da 
sociedade, não tem grande importância, faz o homem simples recriar a hierarquia e as diferenças sociais, 

15 transformando seu dia-a-dia para melhor, mesmo durante um curto espaço de tempo. 
Na televisão, o esporte acentua essas características, apenas adaptando-as à linguagem esportiva. 

Mais do que a telenovela ou qualquer outro programa, é por meio da TV que o futebol adquire um peso 
excepcional a cada quatro anos, por ocasião da Copa do Mundo. Promovido intensamente pelos programas 
de esporte, pelos jornais e pelas próprias expectativas populares, o futebol assume uma carga emocional 

20 (e agressiva) equivalente à dos desafios militares sofridos por um país em época de guerra. Nenhum outro 
objeto concentra tanta energia de massas como esse esporte, nessas épocas. Na ausência de um fato 
que sintetize, que condense as aspirações por nacionalidade, por unidade, por revolta (cultural e até 
política), o futebol funciona como um oportuno (e inofensivo) substituto. 

MARCONDES FILHO, C. Te/Mato: a vida pelo vídeo. Coleção Polêmica. São Paulo: Moderna, 1988. p. 71-72. (adaptado 

~tal 
"É tempo de fazer amigos" é o slogan da Copa do Mundo que se realiza neste ano, na Alemanha. 
Indiretamente, esse slogan alude a problemas vivenciados no futebol: a agressividade, a violência, a discriminação. 
Na análise feita no texto, esse aspecto também é evidenciado, pois, segundo o que se afirma no capítulo 3, o 
futebol adquire a dimensão de 

um confronto. 
uma celebração. 
um comércio. 
um espetáculo. 
uma revolta. 

Leia atentamente o período destacado para responder às questões de números 06 e 07. 

62"4--,  06 

Num jogo de futebol, evidenciam-se rivalidades, disputas 

e desafios entre torcedores (I. 4). 

Na estrutura lingüística do período acima, NÃO se encontra 

índice de apassivação. 
adjunto adverbial deslocado. 
objeto direto. 
verbo transitivo. 
sujeito. 
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2aatas 117 Considere os períodos apresentados a seguir como possibilidades de reescrita para o período do texto. 

Num jogo de futebol, assiste-
se a rivalidades, disputas e desafios entre torcedores. 

Fica evidente, num jogo de futebol, rivalidades, disputas e desafios entre torcedores. 
Rivalidades, disputas e desafios são evidenciados num jogo de futebol. 

A(s) reescrita(s) que apresenta(m) adequação à norma culta quanto à concordância está(ãø) 

 
 
 
 

apenas em I. 
apenas em I e III. 
apenas em II. 
apenas em II e III. 
em I, II e III. 

Steatiá 08 "Através dela, ele poderá rir de seu colega de trabalho, Infeliz torcedor de times ruins, um pobre diaba" (I. 7-8). 

Ao se analisar o período acima, constata-se que as duas últimas vírgulas separam dois 
	 pelos 

quais se manifesta a voz do Zé-ninguém 	
, o qual, por meio da derrota da equipe adversária, 

sublima suas frustrações. 
A seqüência que completa corretamente as lacunas é 

apostos - perdedor. 
predicativos - perdedor. 
vocativos - vencedor. 
apostos - vencedor. 
vocativos - perdedor. 

Para responder às questões de números 09 e 10, analise o período a seguir. 

Nos jogos Internacionais — e especialmente na Copa do Mundo— o processo assume dimensões 
\  nacionais e patrióticas: o prazer da vitória se realiza, aqui, associado a um "ajuste de contas" (I. 10-11). 

Zoais 09 
Escolha a alternativa que completa corretamente a lacuna, levando em conta o sentido 

a 

contexto e a presença da crase que aparece após a lacuna. 

O dramaturgo Nélson Rodrigues criou a expressão A pátria de chuteiras para expressar a 

que o futebol adquire no país, em época de Copa do Mundo. 
No período, a afirmação de que"o processo assume dimensões nacionais e patrióticas" 	

 destacada importância 

dequado do verbo ao 

de Nélson Rodrigues. 

ratifica 
opõe-se 
ajusta-se 
retifica 
amplia 

Orearão 10 
Julgue se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas sobre o emprego expressivo e argumentativo da 

pontuação no período acima. 

( 	
) Os travess5es destacam o evento esportivo que serve de base para as reflexões apresentadas no segundo 

e terceiro parágrafos. 
( ) As vírgulas enfatizam a referência ao contexto para o qual a análise é desenvolvida no texto. 
( ) As aspas destacam o tom irônico que se quer imprimir à expressão ajuste de contas. 

A seqüência correta é 

V - V - V. 
F - F - V. 
V - V - F. 
F - F - F. 
V - F - V. 
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eldecimenece E~ 
2ueetio 11 

São fatores pessoais que influenciam a entrevista de referência: 

localização da biblioteca e acervo. 

conhecimento do serviço e postura de cooperação por parte do bibliotecário. 
acesso à biblioteca e sinalização da seção de referência. 
horário de funcionamento da biblioteca e condições materiais de atendimento. 
meios de comunicação de que dispõe a biblioteca. 

gade. 

É(São) elemento(s) que deve(m) ser explicitado(s) na política de aquisição: 

os processos de seleção, aquisição e catalogação. 
a administração superior da entidade a que pertence a biblioteca com suas instalações. 
os recursos financeiros, os usuários e os bibliotecários. 
os usuários, os bibliotecários e a administração superior. 
os objetivos da biblioteca, sua dotação orçamentária e os recursos financeiros. 

2,ance 13 

As modalidades de compra de uma biblioteca pública podem ser 

por carne', por licitação e por adiantamento. 
à vista, por licitação e por carnê. 
por licitação, sem licitação e por adiantamento. 
à vista, a prazo e por empenho. 
por adiantamento, por empenho e à vista. 

2atersis 14 

Preferencialmente, o indexador deve escolher como descritores 
apenas substantivos. - 
substantivos e frases substantivas. 
apenas adjetivos. 
apenas verbos. 
substantivos e adjetivos. 

Zagal-   15 

Analise os descritores citados abaixo e indique em que caso é recomendável a fatoração sintática. 
Hospitais para crianças. 
Alimento para plantas. 
Ovos de chocolate. 
Processamento de dados. 
Saídas de incêndio. 

o 

070•Asja  16 
A formação de usuários compreende 

estudos sistemáticos de uso da informação por um determinado público. 
levantamentos sobre a idade do acervo da biblioteca. 
a disseminação seletiva da informação. 

a orientação individual ou coletiva, proporcionando-lhes o conhecimento dos recursos e serviços da biblioteca. 
estudos de caso, com a finalidade de identificar lacunas no acervo da biblioteca. 

— CONCURSO PUBUCO 2006 
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Zgaiao 17 

     

     

Em geral, uma obra de referência é caracterizada por 

exposição contínua. 
sentenças longas, formando parágrafos. 
entradas breves, arranjadas segundo o binômio pensamento-seqüência. 
parágrafos formando capítulos. 
entradas breves, determinadas pelo arranjo escolhido 

2a.nc.., 18 	  
5. R.. Ranganathan, ao conceber sua Colon Classifica tion, influenciou profundamente o desenvolvimento 
subsequente dos sistemas de classificação e indexação, especialmente nos seguintes países: 

índia e Inglaterra. 
Inglaterra e Estados Unidos da América. 
França e índia. 
França e Inglaterra. 
índia e Estados Unidos da América. 

 

2 

2....e,74  1 

      

      

Segundo Lancaster, a qualidade da indexação é afetada pelos seguintes fatores ligados ao indexador: 

experiência, conhecimento do assunto e disponibilidade de instrumentos auxiliares afins. 
produtividade, exigibilidade, experiência e disponibilidade de instrumentos auxiliares afins. 
conhecimento do assunto, capacidade de leitura e compreensão. 
conhecimento do assunto, produtividade e exaustivIdade da Indexação. 
capacidade de leitura e compreensão, tipo de indexação e conhecimento do assunto. 

2,,,Aa• 20 	  

O processo de recuperação da informação abrange as seguintes etapas: 

determinação do assunto, seleção dos conceitos e tradução dos mesmos para os termos de uma linguagem 
documentaria. 
formulação da pergunta, definição da estratégia de busca e recuperação da informação, 
indexação, armazenamento e recuperação da informação. 
entrevista com o usuário, identificação de sua necessidade de informação e montagem da estratégia de 
busca. 
análise de conteúdo, entrevista com o usuário e recuperação da informação. 

  

nieeStis.  21 

      

      

Características, renques, cadeias e facetas são elementos da estrutura classificatária segundo 

Henry Evelyn Bliss, 
Melvil Dewey. 
Henri La Fontaine. 
Francis Bacon. 
S. R. Ranganathan. 

  

Zoais 22 

      

      

Segundo alguns autores, a forma mais elevada das atividades bibliotecárias é 

a classificação. 
o serviço de referência. 
a catalogação. 
a indexação. 
o processamento técnico. 
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~aia 23 
A N8R6023 é uma norma que tem como objetivo: 

Fixar a ordem dos elementos das referências e estabelecer convenções para transcrição e apresentação da 
informação originada do documento e/ou outras fontes de informação. 
Compilar referências de material bibliográfico, observando diretrizes emanadas do IBICT. 
Disciplinar a atribuição de entradas de assunto no processo de indexação. 
Fixar a ordem dos elementos da catalogação e estabelecer convenções para transcrição e apresentação da 

informação. 
Orientar a apresentação dos elementos que constituem um artigo científico. 

o 

11 

le 

2.44 24 
Segundo Jennifer Rowley, 

a biblioteca eletrônica lndepende de local e é acessada e fornecida pelas redes de comunicações. 
a biblioteca virtual tem como característica fundamental ser formada por material primário em formato 

digital. 
a biblioteca virtual pode ser acessada através de uma biblioteca eletrônica. 
a característica essencial de uma biblioteca eletrônica é ser formada por material primário em formato 

eletrônico. 
para acossar a informação na biblioteca virtual, o usuário precisa dirigir-se a uma biblioteca eletrônica. 

42,,nris  25 
A literatura cinzenta é formada, majoritariamente, por publicações de obras 

raras. 
sigilosas. 
comerciais. 
esgotadas. 
não-comerciais. 

?agia 26 
No esquema Metadados para Descrição de Objetos (MODS), as 

recomendações de uso se restringem às bibliotecas e museus. 
etiquetas numéricas dos campos MARC são substituídas por marcas baseadas nas linguagens de marcação. 
etiquetas numéricas identificadoras de campos são obrigatórias. 
aplicações documentais são nulas. 
áreas da descrição bibliográfica se modificam. 

Zieeas 27 
A duração de 7 (sete) anos, aplicada ao planejamento, indica um plano de 

curto prazo. 
longo prazo. 
reduzido prazo. 
médio prazo. 
excessivo prazo. 

Seda, 28 
Na redação de um projeto, o item JUSTIFICATIVA compreende: 

diagnóstico, prognóstico e diretrizes. 
metas, previsão de recursos e diretrizes. 
requisitos, objetivos e metas. 
plano de custos, financiamento e recursos. 
diagnóstico, objetivos e metas. 

I" CONCURSO PÚBLICO 2006 UFSM 
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2g. 

2g.e4t4á 29 
A expressão e-divide significa 

ensino a distância. 
exclusão digital. 
recursos compartilhados. 
conteúdo de blog. 
concorrência na Internet. 

2rd 

.2.4a. 30 
Na bibliotecas, o repositório representativo e o seu 

catálogo. 
usuário. 
projeto. 
planejamento. 
mercado. 

2 

2<tatizo" 31 
HiPetteXt0 é um(a) 

base experimental para a transmissão de dados. 
conjunto de plataformas e ambientes bidimensionais. 
documento digital com informações inter-relacionadas. 

aplicação restrita do formato MARC. 
linguagem para usuários corporativos. 

2unta 32 
Ao utilizarmos um scanner 

para digitalizar fotografias com certa qualidade, devemos utilizar resolução de 

300 dpi. 
1200 dpi. 
600 dpi. 
200 dpi. 
100 dpi. 

2g•Atitt 33 
Nas bibliotecas, o Código de Barras é usado em 

catálogos auxiliares. 
listagens de usuários. 
regras para empréstimo de documentos. 
planilhas de entrada de dados. 
etiquetas com dados patrimoniais. 

Sua. 34 
A edição brasileira do CCAA2-R 2002, na sua INTRODUÇÃO GERAL, recomenda o uso das regras em bibliotecas 

especializadas. 
gerais e especializadas, 
gerais e arquivos. 
especializadas e arquivos. 
gerais. 

CONCURSO PÚBLICO 201 C  
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2agatia 35 

A filosofia de uma organização nas suas relações com seus mercados e públicos é reconhecida como 

projeto. 
marketing. 
estudo de usuário. 
avaliação de coleções. 
manual de procedimentos. 

4  36 

O CCAA2R 2000 admite a adoção de critério individual quando 

indicado na regra a ser aplicada. 
tratar de regras referentes à área 1. 
for utilizado o nível intermediário para a descrição. 
aplicado ao conjunto geral das suas regras. 
a catalogação não obedecer a nenhum formato bibliográfico. 

.2meda. 37 

Os editores de dados bibliográficos baseados no MARC21 são 

programas para o gerenciamento completo de bibliotecas. 
independentes dos atributos do nível lógico da descrição. 
informações codificadas em protocolo de comunicação. 
dedicados à entrada de dados. 
utilizados nas 24 primeiras posições de um campo do registro. 

2aaao 38 

O Leader, no MARC21, é um 

subcampo. 
campo variável. 
código de subcampo. 
campo fixo. 
subdivisor de campo. 

Saras 39 

Estão, dentre os elementos essenciais citados na NBR 6023: 

paginação e série. 
indicação de responsabilidade e características físicas. 
autor e paginação. 
dimensões e ISBN. 
título e subtítulo. 

2~443 40 

O fator de impacto relacionado a um recurso contínuo é o 

processo de revisão sistemática da metanálise do seu conteúdo. 
número de vezes que uma publicação é citada num índice. 
gerenciador bibliográfico utilizado na sua confecção, 
número de dígitos requerido pelo MARC21. 
canal de acesso à sua distribuição. 

aças 
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