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língua portuguesa 

Para responder às questões de números 01 a 06, leia parte de uma entrevista 
publicada na revista AMANHÃ, edição de agosto de 2003. 

O entrevistado é Washington Olivetto, reconhecido publicitário brasileiro, e o título do texto é 
O riso é a alma do negócio. 

1 <AMANHÃ> Como anda o humor na propaganda? 
<Olivetto> O humor na propaganda começa a ganhar brilho, visibilidade e a ser percebido como 
essencial. Durante um grande período, a propaganda foi feita só de informação: "Existe este produto e 
ele faz isso, faz aquilo e custa tanto." Depois, a propaganda passou a conter, também, a persuasão. As 

5 primeiras peças persuasivas foram aquelas que demonstravam o produto com uma conotação 
dramática. O primeiro comercial que fez isso foi da Volkswagwn. Debaixo de muita neve, um cara ia 
pegar um trator pra limpar o lugar, que estava intransitável, mas aí subia num VW. Isso é demonstração 
do produto com uma conotação emocional, buscando a persuasão. Logo depois, surgiram peças 
antológicas com a presença do humor. 

10 
<AMANHÃ> Situa um pouco a época... 
<Olivetto> Estamos falando dos anos 60. Essa cultura da persuasão invadiu fortemente a publicidade 
americana e foi transportada pelo mundo, particularmente para a Inglaterra e o Brasil. (...) O povo 
inglês, assim como o brasileiro, é muito amigo da publicidade comercial. Ele repete as piadas, 

15 encanta-se com aquilo, transforma os personagens da publicidade em personagens do cotidiano. Isso 
vem de uma descoberta quase simplória: assim como as pessoas preferem conviver com indivíduos 
bem-humorados, elas também preferem ver comerciais bem-humorados. 

<AMANHÃ> Não sou muito ligado em propaganda, mas gosto quando é bem-humorada. Com  
20 bom humor, eu lucro, mesmo que não compre nada ... 

<Olivetto> E se isso já representa muito para você, que tem uma vida boa, representa muito mais para 
aquele sujeito que tomou um ônibus lotado às seis e quinze da manhã, trabalhou feito um condenado, 
levou bronca do patrão ... Ele vai chegar em casa e querer, no mínimo, que aquela mensagem 
acrescente um sorriso na vida dele. A mensagem vira um serviço de utilidade pública. 

25 
<AMANHÃ> O humor cresceu mundialmente. Apareceu na década de 80 como matéria de 
investigação de antropólogos, historiadores, etc, inseriu-se na propaganda, surgiram 
coletâneas... O que provocou tudo isso? 
<Olivetto> Acho que o quadro social foi ficando cada vez mais difícil e mais tenso e, por isso, foi 

30 precisando de elementos de neutralização. No caso da propaganda, existe uma razão a mais: 
propaganda é basicamente intromissão. Você não liga o televisor pra ver comerciais, não compra 
revistas em busca de anúncios, não sai na rua pra ver os outdoors. Isso tudo é intromissão na sua vida. 
A partir do momento em que propaganda é intromissão, o intrometido é um invasor. E o mínimo que o 
invasor tem de fazer é ser agradável, simpático. 

35 
<AMANHÃ> Temos visto o sucesso do programa Os Normais, que tem um humor mais fino e 
que se contrapõe a programas como Zorra Total, que são mais pastelão. Mas não vemos muito 
o pastelão na propaganda. Está mais para Os Normais. Como é que funciona? Teoricamente, a 
massa consumidora curte mais o Zorra Total. 

40 <Olivetto> Tem uma segmentação aí. No caso da publicidade, existe um detalhe curioso: na verdade, 
a gente vende só para 50% da população. O problema da distribuição de renda no Brasil é muito sério. 
Então, o humor que é feito na propaganda é um humor para os consumidores. Já o humor feito na 
televisão é para os telespectadores. É diferente. (adaptado) 
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01 Marque verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afirmativa, considerando o que 
o entrevistado, Washington Olivetto, respondeu. 

) Na primeira resposta (1.2-9), situando historicamente o tema, Olivetto evidenciou as 
quatro fases pelas quais, segundo ele, passou a publicidade. 

( ) Ao comentar a declaração (1.19 e 20) de que, embora não se consuma o produto, 
lucra-se com o bom humor dos comerciais, Olivetto defendeu o uso da publicidade 
com humor como estratégia para a persuasão do eleitor, o que evidenciou o potencial 
político da propaganda como utilidade pública (1.24 ) . 

( ) Na parte final da entrevista (1.40-43), o publicitário esclareceu que a distinção entre o 
humor explorado na publicidade e o humor voltado para o público telespectador tem 
uma motivação socioeconômica. 

A sequência correta é 

V — F — V. 
F — F — V. 
V — V — F. 
F — V — V. 
V — F — F. 

02 Analise o que se afirma sobre o fragmento destacado a seguir, baseando-se na expressão 
linguística e na contribuição dessa frase para a dinâmica da entrevista. 

<AMANHÃ> Situa um pouco a época... (1.11) 

1) 	Solicita-se a colaboração do entrevistado através de uma frase no modo imperativo. 
A terceira pessoa do singular foi o tratamento escolhido para o entrevistador se dirigir 
ao publicitário, seu interlocutor. 
Com a frase, o entrevistador mantém seu interlocutor no papel de fornecedor de 
informações sobre as quais o publicitário demonstra ter bom conhecimento. 

Está (ão) correta (s) 

apenas 1. 
apenas II. 
apenas I e III. 
apenas II e 111. 
1, II e III. 

03 Nas alternativas a seguir, as circunstâncias gue os adjuntos adverbiais expressam no texto 
estão identificadas corretamente, À EXCEÇAO DE 

Debaixo de muita neve, um cara ia pegar um trator (1.6-7) 	Instrumento 
(...) foi transportada pelo mundo (1.13) 	 Lugar 
(...) representa muito mais para aquele sujeito (1.21-22) 	Intensidade 
(...) tomou um ônibus lotado às seis e quinze da manhã (1.22) 	Tempo 
(...) não compra revistas em busca de anúncios (1.31-32) 	Finalidade 
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04 	O humor na propaganda começa a ganhar brilho, visibilidade e a ser percebido 	 960 

como essencial. Durante um grande período, a propaganda foi feita só de informação: 
Existe este produto e ele faz isso, faz aquilo e custa tanto. (1.2-4) 

Na análise do fragmento, considere as seguintes orientações para o uso da vírgula: 

A vírgula separa o aposto; 
A vírgula separa termos de mesma função sintática; 
A vírgula separa o adjunto adverbial de certa extensão deslocado; 
A vírgula separa a oração adverbial temporal deslocada; 
A vírgula separa orações coordenadas assindéticas ou justapostas. 

No fragmento destacado, as três vírgulas foram empregadas em conformidade com as 
orientações apresentadas, respectivamente, em 

a) (1), (2) e (3). 
b) (1), (3) e (4). 
c) (2), (3) e (5). 
d) (2), (4) e (5). 
e) (3), (4) e (5). 

05 Em Com bom humor, eu lucro, mesmo que não compre nada ... (1.19-20 ), o segmento 
mesmo que poderia ser substituído, sem alteração do sentido, por todas as construções 
apresentadas a seguir, À EXCEÇÃO DE 

ainda que. 
embora. 
apesar de que. 
se bem que. 
contanto que. 

o6 Marque verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afirmativa sobre a organização linguística dos 
fragmentos analisados a seguir. 

Em Logo depois, surgiram peças antológicas com a presença do humor. (1.8-9 ), 
organizou-se o período mantendo-se a ordem direta de colocação dos termos na 
oração, isto é, Sujeito + Verbo + Objeto Direto. 
Em trabalhou feito um condenado (1.22) , o segmento feito um condenado confere 
expressividade ao texto , expressando a intensidade com a qual é praticada a ação 
de trabalhar. 
Em No caso da propaganda, existe uma razão a mais: propaganda é basicamente 
intromissão (1.30-31), as duas orações têm o substantivo propaganda como núcleo do 
sujeito. 

A sequência correta é 
F — F — V. 
V — V — V. 
F — F — F. 
F — V — F. 
V — F — V. 
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Para responder às questões de números 07 a 09, leia parte do artigo 
Realidade ou Fantasia segundo a Publicidade, publicado na revista Discutindo 
a Língua Portuguesa, n° 14, ano 3. 

Consumindo sonhos 

1 	A linguagem publicitária que se estabeleceu como norma competente, sobretudo a partir 
dos anos 1950, caprichosamente não procurou dar primazia às competências funcionais 
dos produtos, bens e serviços anunciados, e sim enfatizar as supostas propriedades 
simbólicas, mágicas, verdadeiros fetiches ilusionistas. Sem deixar de se referir à utilidade 

5 	e à qualidade dos produtos anunciados, as mensagens publicitárias passaram a buscar 
especialmente construir atmosferas fantasiosas para sua apresentação, de modo a 
prevalecer sobre a face material das coisas um substrato onírico, sonho fabricado. (...) A 
linguagem publicitária corresponde, 	 , a uma espécie de 
tratamento onírico dos objetos a serem adquiridos, de maneira que o consumidor, antes 

10 de comprar materialmente um produto, primeiro o faça de maneira simbólica, aceitando-o 
como um auxiliar-mágico que o ajudará a transpor os umbrais sobrenaturais, patamares 
abstratos carregados de afetividade, emoção, prazer e sonho. E ao produtor da 
mensagem competirá encontrar os mais adequados atributos simbólicos a serem 
agregados aos produtos, de forma a montar um desvio, algo próprio da retórica, que é 

15 alavancar o discurso mais pelo sentido figurado do que pelo sentido próprio. 

07 Qual das alternativas apresenta a conjunção ou locução que preenche corretamente a lacuna 
no fragmento? 

no entanto 
portanto 
apesar disso 
além disso 
porém 

o8 Sem deixar de se referir à utilidade e à qualidade dos produtos anunciados, as mensagens 
publicitárias passaram a buscar especialmente construir atmosferas fantasiosas para sua 
apresentação, de modo a prevalecer sobre a face material das coisas um substrato onírico, 
sonho fabricado. (1.4-8) 
Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afirmativa sobre o fragmento destacado. 
( ) O segmento Sem deixar de agrega à oração o sentido de exclusão, reforçando-se a 

ideia de que, nas mensagens publicitárias, não há mais lugar para a face material das 
coisas. 
Se o segmento à utilidade e à qualidade dos produtos anunciados for reescrito como 
as vantagens dos produtos anunciados, as condições para o emprego da crase 
permanecem. 
O segmento passaram a auxilia a expressar a ideia de mudança de foco, de 
reorientação do objetivo das mensagens publicitárias. 

A sequência correta é 
F — V — V. 
V — V — V. 
F — F — F. 
V — F — F. 
V — F — V. 
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09 (..) de maneira que o consumidor, antes de comprar materialmente um produto, 	960 

primeiro o faça de maneira simbólica, aceitando-o como um auxiliar-mágico 
(1) 	 (2) 

que o ajudará a transpor os umbrais sobrenaturais, patamares abstratos carregados de 
(3) (4) 
afetividade, emoção, prazer e sonho. (1.9-12) 

Os segmentos o consumidor e um produto foram retomados, na progressão do fragmento, 
pelos mecanismos coesivos identificados, respectivamente, em 

a) (2) e (1). 
b) (3) e (2). 
c) (2) e (3). 
d) (4) e (1). 
e) (4) e (2). 

io Para responder à questão, leia os quadrinhos a seguir, que foram publicados na edição de 
03/10/2002 do Jornal Folha de S. Paulo. 

ROBÔ -fim Meddick 

A sequência que completa corretamente as lacunas no primeiro e no último quadrinho é, 
respectivamente, 

Porque - por quê. 
Por que - porque. 
Por quê - por que. 
Porque - porque. 
Por que - por que. 

s 
'1/4) 	cRio 
soA 
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conhecimentos específicos 
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11 O desenvolvimento de coleções é um processo composto por seis etapas 
interdependentes. Entre elas estão: 

referência, avaliação, descarte. 
políticas de seleção, seleção, aquisição. 
aquisição, descarte, referência. 
estudo da comunidade, processamento técnico, avaliação. 
aquisição, processamento técnico, descarte. 

12 Os acervos podem ser divididos em 5 dimensões conhecidas como fatores que auxiliam 
na elaboração de uma política de seleção, apoiando formação e desenvolvimento de 
coleções. 
Considerando essa afirmação, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das 
dimensões apresentadas. 

( ) coleção de referência — caracterizada por serviços orientados para o usuário e 
disseminação da informação, entre outros. 

( ) coleção de lastro ou básica — coleção fundamental com títulos consagrados nas 
áreas ou disciplinas oferecidas pela universidade e citadas em listas básicas ou 
oficiais do MEC. 

( ) coleção didática — são obras recomendadas para leitura obrigatória elaborada 
pelos professores. 

( ) literatura corrente — materiais que chegam recentemente para processamento. 
( ) literatura cinzenta — obras não-publicadas nos meios editoriais formais. 
A sequência correta é 

V—V—V—F—F. 
V—F—V—F—V. 
F—F—F—V—F. 
V—V—F—F—V. 
F—V—V—V—F. 

13 Assinale a alternativa que apresenta medida preventiva de conservação das coleções 
em bibliotecas. 

Limitar o empréstimo do acervo geral para evitar o manuseio excessivo, pois o 
desgaste é o maior inimigo da coleção. 
Proibir exposições do acervo. 
Manter a biblioteca escura e com janelas fechadas para evitar a poluição do ar 
vindo do ambiente externo. 
Fazer dedetização periodicamente para evitar o aparecimento de insetos no acervo. 
Monitorar temperatura e umidade do ambiente. 

concursopúblico2©09 
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14 A respeito de diretrizes de preservação de acervos em bibliotecas, 
considere as afirmativas. 

O manuseio indevido por parte de usuários e de funcionários, é uma das principais 
causas dos danos em acervos, motivando o investimento em educação e treinamento 
a esses grupos, como forma de preservação. 
Simples, seguro e eficiente para destruir a infestação de insetos e fungos é submeter o 
material ao congelamento, mantendo-o a uma temperatura abaixo de 30°C por 36 horas. 
A higienização do acervo consiste em fazer a limpeza com a trincha e a oxigenação 
volume a volume. Essa oxigenação consiste em segurar o miolo do livro, soltando 
delicadamente suas folhas. 

Está (ão) correta (s) 
apenas I. 
apenas II. 
apenas I e III. 
apenas II e III. 
I, II e III. 

15 São exemplos de fontes primárias aplicadas à ciência e tecnologia: 

Legislação básica de ciência e tecnologia, publicada pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia. 
INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 
Revista Brasileira de Inovação. 

Está (ão) correta (s) 
apenas I e II. 
apenas I e III. 
apenas II. 
apenas III. 
I, II e III. 

concursopúblico2009 
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16 Numere a 2a  coluna de acordo com a 1a. 
1960 

1 	ISSN 
2 CIP 
3 CODEN 
4 ISBN 
5 DOI 

( ) código de 6 caracteres, alfanumérico que fornece identificação 
única para publicações seriadas e não-seriadas em todas as áreas 
do conhecimento. 

( ) identificador internacionalmente aceito para individualizar o título 
de uma determinada publicação, tornando-o único e definitivo. 

( ) recentemente alterado é um sistema internacional cujo sistema 
numérico é convertido em código de barras, o que elimina barreiras 
linguisticas e facilita a circulação e comercialização de seu produto. 

( ) facilita o registro bibliográfico em qualquer suporte, contribuindo 
para a uniformização de catálogos e outras listas. 

A sequência correta é 
a) 3 - 1 - 4 - 2. 
b) 1 - 3 - 5 - 2. 
c) 3 - 5 - 2 - 4. 
d) 5 - 1 - 4 - 2. 
e) 3 - 1 - 4 - 5. 

17 Projeto elaborado a partir de uma parceria entre BIREME e FAPESP, objetivando a inclusão 
dos periódicos científicos que publicam artigos resultantes de pesquisas científicas originais 
e outras significativas para a área específica do periódico. Esse projeto é conhecido como 

COMUT. 
SEER. 
Portal de Periódicos da Capes. 
SciElo. 
ISSN. 

18 Em 1998, a IFLA apresentou uma nova proposta para registros bibliográficos, com dois 
objetivos: 	

"... primeiro, fornecer um quadro estruturado, claramente definido, para relacionar 
dados registrados em registros bibliográficos às necessidades dos usuários destes 
registros. O segundo objetivo é recomendar um nível básico de funcionalidade para 
registros criados por entidades bibliográficas nacionais. (IFLA, 1998, p. 7)". 

Trata-se, especificamente, de 
ISBDs. 
MARC. 
UNIMARC. 
FRBR. 
XML. 

19 Para recuperação da informação, atualmente utilizam-se bases e bancos de dados. 
No Brasil, existem diversos serviços bibliográficos on-line, entre eles, destacam-se: 

BIREME, CNEM, LISA. 
GOPHER, PRODASEN, PROSSIGA. 
INPI, ISI, EMBRATEL. 
EMBRAPA, FGV, IBICT. 
WAIS, SERPRO, IBGE. 
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20 A respeito de metadados, pode-se afirmar que 

I. 	Os metadados tornaram-se elementos essenciais para uma satisfatória recuperação 
de informações na internet. 

Il. 	A linguagem XML é o padrão proposto e homologado pelo W3C como mecanismo para 
codificar metadados, associado a um documento eletrônico para ser legível a pessoas 

e programas. 
III. O padrão de metadados Dublin Core é mais simples e tende a ser autoexplicativo se 

comparado ao MARC que precisa de profissionais de informação treinados. 

Está (ão) correta(s) 
apenas I e II. 
apenas I e III. 
apenas Il. 
apenas III. 
I, II e III. 

21 Oficialmente instalada em 2002 pelo IBICT, tem, em sua missão, viabilizar a criação de um 
consórcio de publicações eletrônicas, com a finalidade de localizar e disponibilizar teses e 
dissertações produzidas no Brasil. Trata-se de 

TEDE. 
RIDI. 
SEER. 
BDB. 
BDTD. 

22 Devem ser características do bibliotecário: 

capacidade técnica de referência. 
habilidade para comunicar-se eficientemente com os usuários. 
conhecimento das fontes de referência. 
curiosidade intelectual. 
boa formação acadêmica. 

Estão corretas 
apenas I, III, V. 
apenas I, II, III. 
apenas II, III, IV. 
apenas II e V. 
apenas III, IV, V. 

23 Considerando o processo de referência que envolve oito etapas, assinale a alternativa 
correta. 

Questão inicial e questão negociada são as primeiras etapas desse processo. 
A estratégia de busca e o processo de busca são sinônimos de uma mesma ação: 
responder à questão apresentada. 
A questão inicial compreende duas fases: a análise do problema e a localização das 
respostas às questões apresentadas. 
A resposta constitui-se no fim do processo de referência. 
A entrevista de referência se dá na fase da estratégia de busca. 

ittik 
C, 4., ..\4 

o. 
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24 Relacione as colunas a respeito dos integrantes do Portal de Periódicos da 
Capes: 
1 WOS ( ) 
2 JSTOR 
3 LAPTOC 
4 Projeto Gutemberg ( ) 
5 Prossiga 
6 LILACS ( ) 

A sequência correta é  
a) 4 - 1 - 3 - 2 - 5. 
b) 4 - 6 - 3 - 5 - 4. 
c) 2 - 3 - 6 - 1 -2. 
d) 2 - 6 - 3 - 1 - 4. 
e) 5 - 3 - 4 - 1 - 4. 

Possibilita busca retrospectiva (sec. XVII) em periódicos e 
monografias selecionados, principalmente nas áreas de 
ciências humanas e sociais aplicadas. 
Base de dados cooperativa do Sistema BIREME que 
compreende a literatura relativa às Ciências da Saúde. 
Mantido pelo LANIC, promove o acesso a periódicos 
publicados na América Latina e Caribe. 
Base multidisciplinar e índice de citações que informam 
para cada artigo os documentos por ele citados e os 
documentos que o citaram. 
É o mais antigo produtor de livros eletrônicos gratuitos. 

25 Considerando o marketing em bibliotecas universitárias, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) 
em cada uma das afirmações. 

( ) Marketing mix é um conceito composto por produto, ponto, preço e promoção, sendo 
que promoção pode ser representada como propaganda, publicidade, atmosfera, 
contato pessoal e incentivos na visão de Kotler. 
Entre os objetivos da promoção e do marketing em bibliotecas estão, respectivamente, 
desenvolver políticas de informação e delinear perfis de usuário. 
A biblioteca orientada ao produto concentra-se na geração de produtos e serviços de 
informação, enquanto a biblioteca com orientação ao marketing ajusta-se às 
necessidades informacionais dos usuários. 
As bibliotecas devem planejar serviços para os usuários que realmente as frequentam. 

A sequência correta é 
V — F — V — F. 
F — F — V — F. 
V — F — F — F. 
F — V — V — V. 
F — V — F — V. 

26 Segundo a Lei no 4.084, de 30 de junho de 1962, que dispõe sobre a profissão de 
Bibliotecário e regula seu exercício, NÀO é atribuição dos bacharéis em biblioteconomia: 

ensino de Métodos e Técnicas de Pesquisa no ensino superior. 
ensino de Biblioteconomia. 

a administração de bibliotecas. 
a organização de serviços de documentação. 
a fiscalização de estabelecimentos de ensino de Biblioteconomia reconhecidos. 
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27 A indexação compreende as seguintes etapas: 

Escolha dos conceitos 
Conhecimento do conteúdo do documento 

111. Incorporação dos elementos sintáticos 
IV. 	Tradução dos conceitos escolhidos 

A alternativa que apresenta a sequência correta dessas etapas é 

11,111,1,1V. 
1,11,111, IV. 
11,1, IV, III. 
1, II, IV, III. 
I, IV, II, III. 

28 Considerando o MARC (Machine Readable Cataloging Record), numere a 2a  coluna 
de acordo com a 1'. 
1 020 ( ) Entrada principal - autor pessoal 
2 300 ( ) Título - indicação de título 
3 245 ( ) 	Publicação, distribuição, etc. 
4 100 ( ) 	Descrição física 
5 260 ( ) Número Internacional Normalizado para Livros - ISBN 
6 240 
A sequência correta é 
a) 3 - 4 - 5 - 1 - 2. 
b) 4 - 3 - 5 - 2 - 1. 
c) 4 - 3 - 6 - 2 - 1. 
d) 3 - 4 - 6 - 2 - 1. 
e) 4 - 3 - 5 - 6 - 2. 

29 Existem capacidades requeridas para um gestor, dentre essas, estão: 

1. 	compartilhar visão, missão, objetivos, metas, estruturas, tecnologias e estratégias 
II. 	fazer da informação sua ferramenta de trabalho 
111. conhecer apenas seus pontos fortes 

viabilizar a comunicação 
pensar e agir localmente 

Estão corretas 
apenas I, II e V. 
apenas I, II e IV. 
apenas!, II e 111. 
apenas III e IV. 
apenas III, IV e V. 
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bibliotecário documentalista 

30 Segundo a NBR6029 da ABNT, são considerados elementos pós-textuais 
de um livro ou folheto: 

glossário, apêndice e lista de símbolos. 
glossário, referências e índice. 
lista de tabelas, lista de símbolos e apêndice. 
lista de abreviaturas e siglas, apêndice e glossário. 
colofão, apêndice e lista de tabelas. 

1960 

31 Segundo a NBR6029 da ABNT, "o texto ou documento não elaborado pelo autor, que 
serve de fundamentação, comprovação e ilustração", é 

apêndice. 
separata. 
epígrafe. 
anexo. 
errata. 

32 Segundo a NBR 6028 da ABNT, o resumo que informa suficientemente ao leitor, para que 
ele possa decidir sobre a conveniência da leitura do texto inteiro, expondo finalidades, 
metodologia, resultados e conclusões, é 

crítico. 
indicativo. 
informativo. 
sumário. 
analítico. 

33 Conforme a NBR10520 da ABNT, a seguinte afirmativa: "quando tiver mais de três linhas, 
devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do 
texto utilizado e sem as aspas", refere-se à 

nota de referência. 
citação indireta. 
nota explicativa. 
nota de rodapé. 
citação direta. 

34 O livro cujo título é "Guia das bibliotecas em Braille no Brasil" estará corretamente 
classificado pela CDU na notação: 
027.6 	Bibliotecas para categorias especiais de usuários.Inclusive Bibliotecas de prisões, 
hospitais, fábricas, para deficientes físicos 
-056.262 Pessoas cegas 
(81) Brasil 
(036) guias 

 027.6(036)(81)-056.262 
 027.6(81)(036)-056.262 
 027.6-056.262(036)(81) 
 027.6-056.262(81)(036) 
 036)(81)027.6-056.262 
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bibliotecário documentalista 

35 Uma dissertação de mestrado, apresentada para a obtenção do titulo de 
mestre, na Universidade Federal de Santa Maria, em 2007, pode ser descrita 
na área das notas, segundo o CCAA2, por: 

Dissertação de mestrado. Santa Maria, Universidade Federal , 2007. 
Universidade Federal de Santa Maria. Dissertação de mestrado, 2007. 
Dissertação ( mestrado) - Universidade Federal de Santa Maria, 2007. 
Santa Maria: Universidade Federal, 2007. Dissertação de mestrado. 
Dissertação de mestrado defendida na UFSM, em 2007. 

1950 

36 Procura representar, de maneira dinâmica e analítica etapas ou passos de um trabalho 
desenvolvido dentro da organização. Trata-se do 

funcionograma. 
fluxograma. 
organograma. 
manual de procedimentos. 
diagrama. 

37 Descrição do que a unidade de informação deveria fazer em conformidade com as 
obrigações institucionais estabelecidas nos documentos que a formalizam (estatutos, 
regimentos, etc.). Dentro do planejamento estratégico, este estágio do processo 
denomina-se 

obstáculos. 
missão. 
questões estratégicas. 
mandato. 
propostas estratégicas. 

38 NÃO se constitui em ação do CBBU (Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias): 

oferecer apoio institucional a eventos que promovam a educação continuada de 
bibliotecários das bibliotecas universitárias. 
promover o compartilhamento dos recursos bibliográficos. 
incentivar o cadastramento das bibliotecas na base de dados BIBLI. 
colaborar para o fim das disparidades regionais entre as bibliotecas universitárias 
do Brasil. 
utilizar a experiência de implantação de sistemas automatizados. 

39 Uma obra com quatro autores, não tendo a responsabilidade principal atribuída a um, 
dois ou três desses autores, possuindo um titulo, um coordenador e tendo sido editada pela 
UFSM, em 2006, deve ter como entrada principal, de acordo com o CCAA2, o (a) 

primeiro autor seguido de et al.. 
primeiro autor. 
UFSM. 
coordenador. 
titulo. 
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bibliotecário documentalista 

40 Conforme a NBR 6023 da ABNT, assinale a referência correta. 	
1960 

GURGEL, C. Reforma do estado e segurança pública. Política e Administração, 
Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 15-21, set. 1997. 
Boletim Geográfico.Rio de Janeiro: IBGE, 1943-1978. Trimestral 
GOMES, L. G. E F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói, EdUFF, 1998. 
LEAL, L. N. MP fiscaliza com autonomia total. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 3, 25 
abr. 1999. 
ARRANJO tributário. Diário do Nordeste Online. Fortaleza, 27 nov. 1998. Disponível 
em http://www.diarionordeste.com.br, acesso em 28 de novembro de 1998. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CONCURSO PÚBLICO 2009 

Edital n° 001/2009—PRRH 

GABARITO OFICIAL 
1960 

BIBLIOTECÁRIO- 
DOCUMENTALISTA 

Questões Alternativas 
01 B 
02 C 
03 A 
04 C 
05 E 
06 D 
07 B 
08 A 
09 E 
10 E 
11 B 
12 A 
13 E 
14 C 
15 E 
16 A 
17 D 
18 D 
19 D 
20 E 
21 E 
22 B 
23 C 
24 D 
25 A 
26 A 
27 C 
28 13 
29 B 
30 B 
31 D 
32 C 
33 E 
34 A 
35 C 
36 B 
37 D 
38 C 
39 E 
40 A 

BIÓLOGO 

Questões Alternativas 
01 E 
02 13 
03 E 
04 ANULADA 
05 C 
06 A 
07 A 
08 D 
09 E 
10 B 
11 A 
12 13 
13 E 
14 D 
15 D 
16 C 
17 A 
18 D 
19 C 
20 D 
21 E 
22 C 
23 A 
24 A 
25 E 
26 C 
27 C 
28 C 
29 El 
30 D 
31 D 
32 C 
33 A 
34 E 
35 B 
36 A 
37 C 
38 A 
39 5 
40 D 

Santa Maria, 19 de maio de 2009 
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