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PORTUGUÊS 
 

 

Texto  
 

EUA descortinam tesouros do Brasil 
 

Infra-estrutura frágil dificulta preservação de principal acervo de livros do século 19 sobre o país 
 

IURI DANTAS  
DE WASHINGTON  

 
Falta de material e pessoal, precariedade na segurança e na infra-estrutura e, 

principalmente, pouco dinheiro são os vilões que ameaçam o principal acervo existente sobre 
Brasil do século 19, fora do país. Esses fatores podem ser responsáveis pela perda de uma 
coleção que nem sequer os responsáveis por ela conhecem integralmente. Trata-se da 
Biblioteca Oliveira Lima, uma coleção de mais de 58 mil volumes, alguns raríssimos e únicos 
no mundo, localizada no subsolo de um prédio da Universidade Católica de Washington 
(EUA). 

Além dos livros, a coleção possui 400 quadros, mais de 600 manuscritos, 200 mil 
páginas da intensa correspondência mantida por Manuel de Oliveira Lima com 1.400 pessoas 
durante mais de 50 anos de trabalho, quando exerceu as funções de jornalista, servidor do 
Itamaraty e professor visitante, na então obscura Universidade de Harvard. A biblioteca leva o 
mesmo nome do proprietário dos livros, que, em 1913, doou toda a sua coleção de obras 
raríssimas sobre o Brasil do século 19, à universidade, por medo de que os livros não fossem 
bem cuidados em seu país. A doação foi feita 15 anos antes de sua morte.  

Quando assinou os papéis, impôs duas condições: que coubesse à instituição os 
custos para transporte dos livros - parte estava no Brasil, outra em Londres e outra em Lisboa 
- e que ele fosse o primeiro bibliotecário a organizar os volumes antes da abertura ao público. 
Foram quatro anos de minucioso trabalho.  Entre as milhares de pequenas coleções feitas por 
Oliveira Lima, a que mais pede conservação é a de recortes de jornais, de seus artigos. O 
principal fator de conservação desse material, contudo, é a sorte. Além disso, o papel 
utilizado na confecção dos periódicos era basicamente algodão, o que prolongava a vida útil 
das publicações. Os exemplares mais novos, elaborados com "papel ácido", se perdem em 
poucos anos. "Ele fazia álbuns com os recortes e tentava completar com um índice. O bom é 
que o papel não era ácido, como hoje, por isso ainda está conservada. Mas é uma coleção 
que merece ser microfilmada logo", diz a curadora Maria Ângela Leal.  

As duas funcionárias da biblioteca passam o dia atendendo a pedidos de 
historiadores brasileiros e organizando a coleção, mas muito do acervo permanece 
desconhecido. Não se sabe, por exemplo, quem são todas as pessoas com quem Oliveira 
Lima manteve correspondência. Nas estantes, os livros são mantidos ao alcance de qualquer 
consulente, e a segurança do acervo se resume a uma tranca na porta e a uma campainha. 
Os milhares de volumes ainda parecem pertencer ao único dono, e não parte de uma das três 
principais bibliotecas sobre o Brasil no mundo. Aguns livros ostentam marcadores, há folhas 
soltas no interior de alguns, e muitos aguardam, na imensa mesa da sala de leitura, o tempo 
de receberem atenção.  

Enquanto conta as curiosidades e descreve os tesouros do acervo, Leal sublinha que 
"algum dia" terá respostas para perguntas simples como: quantas cartas existem? que 
daguerreótipos há? que são os livros mais raros? que livros existem somente aqui? A 
manutenção da biblioteca custa à universidade mais de US$ 100 mil (R$ 238,2 mil) ao ano, e 
a catalogação dá preferência aos livros portugueses ou brasileiros, por falta de recursos para 
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a manutenção de livros escritos em todas as línguas. "O arquivo representa o caos da vida de 
uma pessoa, mesmo que tenha se esforçado em organizar a coleção."  

Também, uma raridade que está em risco atualmente é um busto em bronze de dom 
Pedro 1º, esculpido, na presença do imperador, pelo francês Marc Ferrez. Além dele, há 
apenas outros dois no mundo, ambos no Brasil. Uma avaliação técnica mostrou que o busto 
está torto e precisa de conserto. Um reparo, que custaria cerca de US$ 10 mil (R$ 23,8 mil), 
barato, considerados os padrões das principais bibliotecas do mundo, é caro, nesse caso, por 
representar 10% de tudo o que a instituição gasta num ano.  

Para o presidente da Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro, Pedro Corrêa do Lago, a 
biblioteca Oliveira Lima fica em terceiro lugar em importância, no mundo, num ranking sobre 
os acervos a respeito do Brasil. Em primeiro estaria a própria BN, com seus 50 mil volumes, 
e, em segundo, a coleção do bibliófilo José Mindlin, que neste ano doou seus cerca de 35 mil 
livros para a USP. "Há grande coincidência entre as três bibliotecas, cerca de 80% do acervo 
é o mesmo. Os mais importantes têm boa coincidência, mas todas se complementam. O ideal 
é que fossem uma só, mas neste mundo globalizado, podemos fazer um catálogo virtual e 
torná-lo disponível na internet." 

Apesar de conhecida no meio acadêmico, a biblioteca permanece desconhecida do 
público. E são curiosos os amigos dos livros. Conhecedor da Oliveira Lima, Lago tenta 
desfazer a impressão de que há risco para o material atualmente. "A Universidade Católica 
cuida de forma adequada, não chegam a estar em perigo, não estão se deteriorando. Se 
houvesse liberdade, o que não há, e verba para compensar a universidade, o ideal seria 
voltar com tudo para o Brasil. Para a Biblioteca Nacional ou para Pernambuco. Mas isso seria 
num mundo ideal."  

Legalmente, o acervo deve permanecer na universidade, como prevê o testamento 
de Oliveira Lima. A única possibilidade de levá-lo para o Brasil seria uma compensação 
financeira à Universidade Católica, dinheiro de que o governo brasileiro não dispõe. Além do 
acervo, Oliveira Lima também deu ordens sobre seus despojos. Em hipótese nenhuma, eles 
deveriam ser transladados ao Brasil. Enterrado em 1928, numa cova anônima em Mount 
Olivet, em Washington, ele só pode ser reconhecido pela única inscrição na lápide: "Aqui jaz 
um amigo dos livros". E dos mais curiosos. 

Disponível em www.folha.com.br , Folha Ilustrada, quinta-feira, 30 de junho de 2005. 

 
 
Questão 1 
 

O gênero do texto lido é: 
 

a) artigo. 
b) ensaio. 
c) crônica. 
d) reportagem. 
e) notícia. 

 
 
Questão 2 
 

Os trechos destacados em itálico no texto representam o: 
 

a) discurso indireto. 
b) discurso direto. 
c) diálogo. 
d) discurso indireto livre. 
e) discurso reconstruído. 
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Questão 3 
 

O trecho "Quando assinou os papéis, impôs duas condições: que coubesse à 
instituição os custos para transporte dos livros" apresenta o seguinte problema gramatical: 
 

a) ordem de elementos na frase. 
b) regência verbal. 
c) colocação pronominal. 
d) concordância nominal. 
e) concordância verbal. 

 
 
Questão 4 
 

A segunda vírgula existente na frase "Alguns livros ostentam marcadores, há 
folhas soltas no interior de alguns, e muitos outros aguardam, na imensa mesa da sala de 
leitura, o tempo de receberem atenção." está posta: 
 

a) de modo correto, porque separa orações equivalentes. 
b) de modo correto, porque separa orações de diferente classificação. 
c) de modo incorreto, porque separa orações com sujeitos idênticos. 
d) de modo correto, porque separa orações com sujeitos diferentes. 
e) de modo correto, porque é opcional, nesse caso. 

 
 
Questão 5 
 

No texto "O arquivo representa o caos da vida de uma pessoa, mesmo que tenha 
se esforçado em organizar a coleção." o elemento destacado tem a função de: 
 

a) partícula de realce. 
b) objeto indireto. 
c) adjunto adverbial. 
d) partícula apassivadora. 
e) objeto direto. 

 
 
Questão 6 
 

Quanto à classificação sintática, a oração grifada "Quando assinou os papéis, 
impôs duas condições" é: 
 

a) subordinada adverbial temporal. 
b) subordinada adverbial causal. 
c) subordinada adverbial condicional. 
d) subordinada adverbial concessiva. 
e) subordinada adverbial consecutiva. 

 
 
 



 4

 
Questão 7 
 

No seguinte trecho de Dom Casmurro (Machado de Assis), "Catei os próprios 
vermes dos livros, para que me dissessem o que havia nos textos roídos por eles." o 
sintagma grifado exerce a função de:  
 

a) objeto indireto. 
b) objeto direto. 
c) agente da passiva. 
d) adjunto adverbial. 
e) aposto. 

 
 
Questão 8 
 

Na oração "Convém preservar os livros" a parte grifada funciona sintaticamente 
como: 
 

a) objeto direto. 
b) predicado. 
c) sujeito. 
d) objeto indireto.  
e) predicativo. 

 
 
Questão 9 
 

Na oração "As duas funcionárias da biblioteca passam o dia atendendo a 
pedidos de historiadores brasileiros e organizando a coleção, mas muito do acervo 
permanece desconhecido" os termos grifados têm em comum o fato de serem: 
 

a) adjetivos. 
b) substantivos. 
c) sujeitos. 
d) adjuntos adnominais. 
e) determinantes. 
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Questão 10 
 

Observe a tirinha de Quino: 
 

 
 

Agora escolha a alternativa correta sobre a interpretação do uso da linguagem 
que a integra: 
 

a) o texto se constrói sobre elementos situacionais, dêiticos, cujos sentidos são 
preenchidos no contexto. 

b) o texto é vazio de significado, já que não se sabe a que as personagens se 
referem quando usam certas palavras. 

c) o texto é vazio de significado, mas a figura não é, porque a imagem é mais 
forte que as palavras. 

d) o texto é significativo somente porque a televisão apresenta a imagem sobre o 
que as personagens discutem. 

e) o texto só tem sentido porque o título situa o leitor sobre o que as personagens 
falam enquanto vêem a TV. 

 
 

MATEMÁTICA 
 
 

Questão 11 
 

Paulo costuma carregar uma mochila nas costas com o material escolar. Seu 
médico aconselhou-o a não carregar mais que 1/15 do seu próprio peso na mochila. 
Paulo fez as contas e observou que só poderia carregar 4,2 kg. Então Paulo pesa: 
 

a) 66 kg. 
b) 42 kg. 
c) 83 kg. 
d) 63 kg. 
e) 56 kg. 
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Questão 12 
 

A seguinte notícia era manchete no Diário de Brejo Seco: “A estrada ligando Brejo 
Seco à Toca Molhada que tem 60 km de extensão está sendo inaugurada novamente. 
Esta é a terceira inauguração. Na primeira inauguração, apenas 1/3 da estrada havia sido 
asfaltada; na segunda haviam asfaltado mais 1/5 da estrada. E desta vez, o asfaltamento 
de mais 4/15 foi motivo desta inauguração.”Quantos quilômetros da estrada ainda estão 
sem asfalto? 
 

a) 10 km. 
b) 12 km. 
c)   8 km. 
d) 15 km. 
e) 20 km. 

 
 
Questão 13 
 

Professores e alunos, num total de 96 pessoas foram à Pinacoteca no sábado. O 
número de alunos era múltiplo do número de professores e assim cada professor ficou 
responsável por 15 alunos. Então o número de professores era: 
 

a) 10 
b)   8 
c)   6 
d) 12 
e) 15 

 
 
Questão 14 
 

Um urna contém 10 bolas numeradas de 1 a 10. São retiradas 3 bolas, uma após 
a outra, repondo-se cada bola retirada. Então a probabilidade de um mesmo número ser 
retirado 3 vezes é: 
 

a) 
240

1
 

b)  
100

1
 

c) 
1000

3
 

d)  
720

1
 

e)  
1000

1
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Questão 15 
 

O plano de saúde A cobra R$ 100,00 de taxa de inscrição e R$ 60,00 por consulta 
durante um ano. O plano B cobra R$ 200,00 de taxa de inscrição e R$ 40,00 por consulta 
durante um ano. Paulo optou pelo plano B que para ele seria o mais vantajoso, i. é, seu 
gasto anual com saúde seria menor. Então qual é o número mínimo de consultas que 
Paulo faz num ano? 
 

a) 6 
b) 5 
c) 4 
d) 3 
e) 2 

 
 

Questão 16 
 

Uma cabeleireira cobra R$ 20,00 pelo corte de cabelo com hora marcada, sem 
cobrar multa em caso de falta, e R$ 15,00 sem hora marcada. Ela atende, por dia, 5 
clientes com hora marcada e um número variável de clientes sem hora marcada. Quantos 
clientes atendeu no último sábado se neste dia uma cliente de hora marcada faltou e ela 
recebeu R$ 335,00 só com os cortes de cabelo? 
 

a) 17 
b) 21 
c) 19 
d) 23 
e) 18 

 
 

Questão 17 
 

Um terreno tem a forma de um trapézio retângulo cujos lados paralelos medem 50 
metros e 30 metros e cuja distância entre os lados paralelos mede 40 m. Então a área 
deste terreno é: 
 

a) 2400 m² 
b) 2000 m² 
c) 3200 m² 
d) 1250 m² 
e) 1600 m² 

 
 

Questão 18 
 

Paulo gastou R$ 480,00 na compra de um lote de DVDs. Ele vai revender cada 
DVD por R$ 12,00 e deseja saber qual é o número mínimo que deve vender para 
recuperar o valor gasto e ainda ter um lucro de 30% sobre o valor investido nesta compra. 
 

a) 52 
b) 40 
c) 12 
d) 54 
e) 60 
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Questão 19 
 

Paulo, Pedro e Antonio formaram uma sociedade e entraram respectivamente 
com os capitais de R$ 5 000,00, R$ 6 000,00 e R$ 4 000,00. Ao final do primeiro ano, 
dividiram o lucro de R$ 3 000,00 em partes diretamente proporcionais aos capitais 
empregados. Então a parte do lucro que coube a Pedro foi de: 
 

a) R$ 2 000,00 
b) R$    800,00 
c) R$ 1 000,00 
d) R$ 1 200,00 
e) R$ 1 500,00 

 
 
Questão 20 
 

Os valores reais que satisfazem a desigualdade: ( x-4 ) ( 1 – 2x)  ≤  0     são: 
 

a) x  ≤  4  ou  x  ≥  
2

1
 

b) x  ≥  4  e  x  >  
2

1
 

c) x  ≥  4  ou  x  ≤  
2

1
 

d) x  ≤  4  ou  x  ≤  
2

1
 

e) 
2

1
  ≤   x  ≤  4 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

Questão 21 
 

O formato de intercâmbio de dados bibliográficos mais utilizado nas bibliotecas 
universitárias brasileiras é:  

 
a) UNIMARC 
b) CCF 
c) MARC 
d) IBICT 
e) BIBLIODATA 
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Questão 22 
 

A maior base de dados bibliográficos e catalográficos legíveis por computador do 
mundo é: 
 

a) OCLC  
b) CALCO 
c) BIBLIODATA 
d) SciELO 
e) IBICT 

 
 

Questão 23 
 

Base de dados catalográficos é aquela que: 
 

a) fornece ao usuário indicações do catálogo de autor, possibilitando acesso ao 
conteúdo de documentos. 

b) apresenta a descrição temática de uma Unidade de Informação. 
c) representa o acervo de uma determinada biblioteca ou de uma rede de 

bibliotecas, sem indicação do conteúdo do documento. 
d) possui textos integrais do acervo de uma biblioteca. 
e) possui textos dos periódicos de uma biblioteca. 

 
 

Questão 24 
 

Formato de intercâmbio de dados é composto pelos formatos de: 
 

a) entrada, processamento e armazenamento. 
b) entrada, armazenamento e saída. 
c) processamento, recuperação e saída. 
d) organização, armazenamento e disseminação. 
e) processamento, armazenamento e saída. 

 
 

Questão 25 
 

Qual o código de catalogação de referência para a utilização do formato MARC 21? 
 

a) NBr 10520 
b) NBr 6023 
c) ISBDm 
d) Código da Vaticana 
e) AACR2 

 
Questão 26 
 

As etapas da catalogação são: 
 

a) descritiva e inventário. 
b) seleção, aquisição e descarte. 
c) tombamento e descritiva. 
d) descritiva, analítica e ordenadora. 
e) tombamento e inventário. 
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Questão 27 
 

O formato MARC é composto por duas partes, sendo elas: 
 

a) a estrutura e os designadores de conteúdo (ou etiquetas).  
b) as áreas e a pontuação. 
c) as etiquetas e os códigos.  
d) a entrada e a saída.  
e) as etiquetas e a pontuação. 

 
 
Questão 28 
 

Existem vários meios aos quais o bibliotecário pode recorrer a fim de facilitar o 
seu serviço e um deles é a utilização de índices. Em indexação, palavras-chave tornam-
se pontos de acesso ou são usadas como cabeçalho de assuntos quando é utilizado o: 
 

a) KWIC 
b) KWAC 
c) KWOC 
d) KWAIT 
e) KWAT 

 
 
Questão 29 
 

A Classificação Decimal de Dewey – CDD em cada nova edição publica lista de 
troca de assuntos, que quando necessita ser utilizada traz em seu corpo esquemático 
uma nota explicativa direcionando para o uso de: 
 

a) scope notes. 
b) drip notes. 
c) cross references notes. 
d) relocations notes. 
e) book notes. 

 
 
Questão 30 
 

Que sistema de classificação possui as seguintes características: 
 

Todo/Parte; Propriedade/Possuidor; Ação/Agente 
 

a) Classificação Decimal Universal - CDU 
b) Colon Classification - CC 
c) Library of Crongress Classification – LCC 
d) Bliss Bibliographic Classification - BC 
e) National Library Medicine Classification - NLM 
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Questão 31 
 

Deve-se a Calímaco – grande bibliotecário da Biblioteca de Alexandria (260-240 a.C.) 
o primeiro esquema de classificação de livros inspirado na classificação de Aristóteles. Seu 
sistema consistia em um catálogo em que as obras eram divididas pelas profissões dos seus 
respectivos autores (poetas, oradores, filósofos, etc). O título desse catálogo era: 
 

a) Pinakes. 
b) Bibliotheca Universalis. 
c) Trivium e Quatrivium. 
d) Pandectarium. 
e) Pandemonium. 

 
 

Questão 32 
 

Facetas de um assunto são: 
 

I- grupos isolados que possuem características comuns. 
II- conceitos que possuem características comuns. 
III- manifestações das categorias fundamentais em cada campo (classe) do 

conhecimento humano. 
 

a) I, II e III estão corretas. 
b) somente II e III estão erradas. 
c) somente I e II estão corretas. 
d) I, II e III estão erradas. 
e) somente I e III estão corretas. 

 
 

Questão 33 
 

Assinale a alternativa que contém dados que são mais adequados para se 
realizar um estudo de uso de uma coleção:  

 

a) dados provenientes do controle da circulação de materiais. 
b) dados sobre a idade média dos itens da coleção. 
c) dados sobre as solicitações atendidas pelo COMUT. 
d) dados sobre empréstimo entre biblioteca realizados. 
e) dados provenientes de solicitações não atendidas pelo COMUT. 

 
Questão 34 
 

Leia o trecho abaixo: 
 

“Suprir as necessidades de conhecimento da população, através da implantação 
de projetos de educação, lazer e cultura (...) e contribuir para a melhoria de vida da 
comunidade.” 
 

Esses pontos correspondem: 
 

a) às metas da unidade de informação. 
b) aos objetivos da unidade de informação. 
c) à missão da unidade de informação. 
d) aos objetivos e metas da unidade de informação. 
e) à missão e objetivos da unidade de informação. 
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Questão 35 
 

Uma unidade de informação deve fazer levantamentos periódicos a fim de 
promover seus produtos e serviços. Esse levantamento faz parte: 
 

a) da rotina da biblioteca. 
b) do Planejamento estratégico. 
c) da Administração estratégica. 
d) do controle estatístico. 
e) do Marketing. 

 
 
Questão 36 
 

A Ciência da Informação, termo que engloba a Arquivologia, Biblioteconomia e 
Museologia, dentre outras áreas do conhecimento, teve sua origem (como campo 
interdisciplinar) no auge da revolução científica e técnica que se seguiu à: 
 

a) Primeira Guerra Mundial. 
b) Revolução Francesa. 
c) Segunda Guerra Mundial. 
d) Guerra dos Cem Anos. 
e) Batalha de Altemburg. 

 
 
Questão 37 
 

Uma das primeiras instituições brasileiras a se preocupar com a implantação dos 
estudos da Ciência da Informação, na década de 70 foi: 
 

a) IBICT 
b) ECA/USP 
c) SNICT 
d) IBBD 
e) UFRJ 

 
 
Questão 38 
 

Em um texto acadêmico de que maneira o trecho abaixo deve ser apresentado 
segundo a NBr 10520? 
 

“Ainda de acordo com Kuenzer, a organização flexível, para se concretizar, 
precisa contar com um núcleo central motivado, envolvido e disposto a internalizar os 
objetivos e as metas da organização. O capital humano passa a ser o fator diferencial de 
ganho, uma vez que o máximo de produtividade calcado em máquinas tem um. As 
organizações passam a preferir modelos e ferramentas organizacionais que privilegiem a 
integração funcional e organizacional, assim como trabalhadores aptos a articular seu 
conhecimento em função do novo padrão produtivo.” 
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a) com aspas, recuado 4cm a partir da margem e espaço simples. 
b) sem aspas, recuado 4cm a partir da margem esquerda, fonte menor que a do 

texto original. 
c) sem aspas, deslocado 4cm a partir da margem direita e em itálico. 
d) com aspas, deslocado 4cm a partir da margem esquerda e com espaço duplo. 
e) em negrito, recuado 4cm a partir da margem e fonte menor que a do texto 

original. 
 
 
Questão 39 
 

De acordo com a norma NBr 6023, como deve ser a apresentação dos dados a 
seguir? 
 

Título: Reengenharia mental: reeducação de hábitos e programação de metas. 
Autor: E. Schutz. Local de publicação: Florianópolis, ed. Insular. 104 páginas. Ano 

de 1997. 
 

a) SCHÜTZ, E. Reengenharia mental: reeducação de hábitos e programação de 
metas. Florianópolis: Insular, 1997. 104 p.  

 
b) SCHÜTZ, E. Reengenharia mental: reeducação de hábitos e programação de 

metas. Florianópolis: Insular, 1997. 104 p.  
 

c) SCHÜTZ, E. Reengenharia mental: reeducação de hábitos e programação de 
metas. Florianópolis: Ed. Insular, 104 p. 1997 

 
d) SCHÜTZ, E. Reengenharia mental: reeducação de hábitos e programação de 

metas. Florianópolis: Ed.Insular, 1997. 104 p. 
 

e) SCHÜTZ, E. Reengenharia mental: reeducação de hábitos e programação de 
metas. Florianópolis: Insular, 1997. 104 p. 

 
 
Questão 40 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação. Sistema de Bibliotecas da UFSC : guia do aluno. Florianópolis: UFSC, 1994.  
 

A referência acima é um exemplo de: 
 

a) autoria coletiva. 
b) instituição responsável. 
c) autor da obra. 
d) entidade responsável. 
e) entidade coletiva. 
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Questão 41 
 

Certificado digital é um:  
 

a) Documento emitido e assinado digitalmente. 
b) Documento em formato PDF gerado pelo emissor que contêm unicamente 

metadados que localizam o receptor. 
c) Documento emitido digitalmente por uma instituição que contêm dados 

semânticos. 
d) Documento assinado por uma autoridade certificadora que contêm dados que 

identificam unicamente seu receptor. 
e) Documento emitido e assinado digitalmente por uma autoridade certificadora 

que contêm dados que identificam seu titular. 
 
 
Questão 42 
 

Digitalização deve ser entendida como:  
 

a) Processo de digitação de um documento em formato DOC. 
b) Processo de conversão de um documento analógico para um formato digital. 
c) Processo de conversão de um documento digital para um formato analógico. 
d) Processo de digitação de um recurso ou objeto para a transmissão em formato 

de frames. 
e) Processo de conversão de um documento digital para um formato analógico-

digital. 
 
 
Questão 43 
 

A Web Semântica visa principalmente a: 
 

a) fornecer estruturas e dar significado aos e-mails da World Wide Web. 
b) fornecer estruturas aos protocolos da World Wide Web. 
c) dar significado semântico aos URLs da World Wide Web. 
d) fornecer estruturas e dar significado semântico aos conteúdos da World Wide 

Web. 
e) dar estruturas de recuperação dos objetos digitais da Web utilizando VRML. 

 
 
Questão 44 
 

Servidor Web é aquele que: 
 

a) posto à disposição dos computadores centralizados (clientes), processa os 
serviços solicitados. 

b) posto à disposição dos computadores descentralizados (clientes), processa os 
serviços e envia o documento solicitado. 

c) especifica a comunicação e o padrão internacional de definição das estruturas 
e conteúdos informacionais. 

d) descentraliza o intercâmbio de dados na Web. 
e) processo a digitalização das informações na Web. 
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Questão 45 
 

Open source refere-se ao: 
 

a) software cuja distribuição acompanha o seu código fonte, o que possibilita a 
sua alteração segundo necessidades específicas. 

b) pacote de fontes abertas para a segurança dos registros informacionais. 
c) pacote de software cuja distribuição acompanha o seu código fonte, mas que 

não possibilita a sua alteração. 
d) pacote de fontes abertas que contêm as imagens dos recursos da Web. 
e) software livre para coleta de recursos ou objetos digitais. 

 
 
Questão 46 
 

Os operadores booleanos são utilizados em expressões de busca para:  
 

a) especificar exclusivamente os tipos de documentos a serem recuperados. 
b) especificar em que campos a busca deve ser realizada. 
c) especificar os sistemas onde a busca deve ser executada.  
d) especificar combinações de termos que devem coincidir para se obter uma 

recuperação bem sucedida. 
e) auxiliar na escolha dos termos mais adequados para realização de uma busca 

utilizando um vocabulário controlado.  
 
 
Questão 47 
 

A entrevista de referência é necessária para:  
 

a) Melhor conhecer os usuários da biblioteca e suas necessidades. 
b) Identificar, esclarecer e delimitar um tema de busca. 
c) Identificar a imagem da biblioteca junto a seus usuários. 
d) Conhecer os comportamentos de busca e uso da informação pelos usuários. 
e) Verificar se o tema de busca apresentado pelo usuário é pertinente.  

 
 
Questão 48 
 

A principal função dos operadores de proximidade em uma expressão de busca é:  
 

a) possibilitar a recuperação de documentos em que haja grande incidência das 
palavras indicadas. 

b) possibilitar a recuperação de documentos em que as duas palavras indicadas 
estejam próximas semanticamente, ou sejam sinônimas. 

c) possibilitar a recuperação de documentos em que duas palavras indicadas 
estejam próximas, mas não necessariamente no mesmo campo. 

d) possibilitar a recuperação de documentos em que duas palavras se encontrem 
em seguida uma da outra no mesmo campo ou no mesmo parágrafo. 

e) possibilitar a recuperação de documentos em que as palavras indicadas 
estejam em campos próximos. 
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Questão 49 
 

O CCN (Catálogo Coletivo Nacional) possibilita o acesso: 
 

a) ao texto completo de periódicos eletrônicos das coleções das bibliotecas 
conveniadas gratuitamente. 

b) ao sumário de todos os periódicos das coleções das bibliotecas conveniadas. 
c) à informações sobre o estado das coleções de periódicos das bibliotecas 

conveniadas. 
d) ao texto completo de periódicos eletrônicos das coleções das bibliotecas 

conveniadas mediante pagamento. 
e) à informações sobre o estado das coleções de periódicos das bibliotecas 

conveniadas e ao sumário dos títulos de cada coleção. 
 
Questão 50 
 

Considere as afirmações abaixo sobre pacotes para escritório, conhecidos como 
pacotes office: 
 

I- O BROffice.org é um pacote de uso livre e código aberto. 
II- O Microsoft Office é um pacote de uso livre, mas código proprietário (e, 

portanto, fechado). 
III- Todos os pacotes tipo office disponíveis são de uso livre, mas alguns possuem 

código aberto, enquanto outros não. 
IV- O BROffice.org é pacote de código aberto, mas é necessária a compra de 

uma licença de uso. 
V- Do pacote Microsoft Office, somente os programas Word e Excel exigem a 

compra de licença, enquanto os demais programas do pacote são de uso livre 
(e exigem apenas que o usuário faça um cadastro). 

 
Assinale a afirmação correta: 

 
a) Nenhuma afirmação é verdadeira. 
b) São verdadeiras apenas as afirmações I, III e IV. 
c) São verdadeiras apenas as afirmações IV e V. 
d) É verdadeira apenas a afirmação I. 
e) É verdadeira apenas a afirmação IV. 


