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          ESTADO DO MARANHA O 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA O DE GRAJAU  - MA 
          CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

BIBLIOTECÁRIO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. 

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

 

TEXTO 

 

Desde a Revolução Industrial do século XVIII, o homem convive com a ameaça 1 
permanente de ter a sua força de trabalho ou profissão substituída pela máquina ou por processos 2 
automatizados. A evolução da tecnologia é irresistível e extremamente dinâmica. Ao mesmo 3 
tempo em que extingue profissões, faz surgir demandas por novas qualificações e competências. 4 

Esse movimento impulsiona uma nova realidade nas relações de trabalho. Haverá 5 

emprego para todos? Quais são as profissões de futuro? Estas parecem ser questões de difícil 6 
solução. Mesmo assim, não são todos os especialistas que apostam em mudanças muito radicais. 7 

[...] 8 
Os sinais mais recentes desse processo no Brasil foram detectados na última revisão da 9 

Classificação  Brasileira de Ocupações (CBO), documento utilizado para reconhecer o conteúdo 10 
das ocupações do mercado brasileiro. Entre as novas ocupações descritas estão as relativas a 11 
áreas com perfil claramente tecnológico, como biotecnologia, mecatrônica e informática. 12 

[...] 13 

 Segundo o professor Wilson Menezes, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da 14 

USP, São Paulo,  a tecnologia deve ser encarada como uma comodidade necessária, mesmo que 15 
possa trazer algum prejuízo. 16 

[...] 17 
Ele ressalta que o grande desafio para um    desenvolvimento sustentável é associar 18 

tecnologia à geração de empregos. "As grandes empresas possuem recursos para enfrentar a 19 

competição tecnológica, mas as pequenas podem ter dificuldade de acompanhar essas mudanças, 20 
situação que pode provocar mais desemprego", enfatiza. 21 

João Mauro Uchôa  
 

 

01) A leitura do texto permite concluir: 
 

(A) A previsão do futuro invariavelmente se baseia 
em dados concretos, razão por que nunca falha. 

(B) A probabilidade de mudanças de empregos e 
profissões é muito remota, apesar dos avanços 
tecnológicos. 

(C) O crescimento da automação não significa, 
necessariamente, a substituição do homem pela 
máquina. 

(D) A revolução tecnológica tem mudado o 
panorama do mercado de trabalho, mas não se 
tem constituído uma ameaça ao trabalhador. 

 

02) Quanto aos parágrafos que compõem o texto, é 
correto afirmar que o 

 

(A) primeiro parte da hipótese de que, um dia, o 
homem perderá para a máquina o seu espaço no 
mercado de trabalho. 

(B) terceiro limita-se a responder aos 
questionamentos feitos no segundo. 

(C) quarto vale-se do discurso de outro enunciador 

em defesa da tecnologia, que é isentada de 
qualquer malefício. 

(D) quinto aponta uma possibilidade de manutenção 
do trabalho humano no mercado, ressalvando, 
contudo, a existência de situações adversas. 

03) Exerce a mesma função sintática que a 

expressão “de trabalho” (L.2) o termo: 
 
(A) “de futuro” (L.6). 
(B) “da Classificação  Brasileira de Ocupações 

(CBO),” (L.9/10). 
(C) “relativas a áreas” (L.11/12). 
(D) “de empregos.” (L.19). 

 
04) A oração “que apostam em mudanças muito 

radicais“ (L.7) tem valor morfológico de: 
 
(A) substantivo 
(B) adjetivo 
(C) advérbio 

(D) conjunção 
 
05) A expressão verbal “possa trazer” (L.16) indica 

uma ação: 
 
(A) Hipotética 

(B) concluída 
(C) habitual 
(D) contínua 
 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

06) A alternativa em que há correspondência entre 

o termo transcrito e a ideia por ele expressa é: 
 

(A) “com”  (L.1) - conformidade. 

(B) “mas” (L.20) - explicação 
(C) “mesmo” (L.15) - concessão. 
(D) “Segundo” (L.14) - comparação. 
 
07) Com referência ao texto, pode-se afirmar: 
 

(A) “que” (L.18) e “que” (L.21) pertencem à 
mesma classe gramática. 

(B) “Ciências” (L.14) e “sustentável” (L.18) são 
acentuadas em obediência aos mesmos 
princípios. 

(C) “Segundo” (L.14) indica ordem. 
(D) “como uma comodidade necessária” (L.15) tem 

valor sintático de predicativo. 
 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 
central da frase-declaração em: 

 

(A) “o homem convive com a ameaça permanente” 
(L.1/2) 

(B) “A evolução da tecnologia é irresistível e 

extremamente dinâmica” (L.3) 
(C)  “a tecnologia deve ser encarada como uma 

comodidade necessária” (L.15). 
(D) “Esse movimento impulsiona uma nova 

realidade nas relações de trabalho.” (L.5). 
 
09) A alternativa em que há correspondência entre 

o fragmento transcrito e a ideia indicada ao 
lado é: 

(A) “para” (L.10) - finalidade. 
(B) “com a ameaça permanente” (L.1/2) - causa. 
(C) “Desde a Revolução Industrial do século XVIII” 

(L.1) - lugar. 
(D) “mais” (L.21) - oposição. 

 
10) A alternativa em que o termo transcrito em 

negrito constitui um modificador do 
substantivo, expressando uma ideia de tempo, 
é a: 

 

(A) “extremamente dinâmica” (L.3). 
(B) “claramente tecnológico” (L.12). 
(C) “ameaça permanente” (L.1/2). 
(D) “mudanças muito radicais” (L.7). 
 

11) Possui o mesmo valor morfológico do vocábulo 
“as”, em “estão as relativas” (L.11), a palavra 
na alternativa: 

 

(A) “a” em “com a ameaça” (L.1) 

(B) “todos” (L.6). 
(C) “claramente” (L.12). 
(D) “Esse” (L.5) 
 
12) Funciona, no texto, como agente da ação verbal 

a expressão: 

 
(A) “A evolução da tecnologia” (L.3). 
(B) “por processos automatizados” (L.2/3). 
(C) “desemprego” (L.21). 
(D) “como biotecnologia” (L.12). 

13) A alternativa em que o fragmento transcrito 

contém uma ideia de estado do sujeito é: 
 
(A) “é irresistível” (L.3). 
(B) “impulsiona uma nova realidade” (L.5). 
(C) “apostam em mudanças muito radicais” (L.7). 
(D) “pode provocar mais desemprego” (L.21). 
 

14)  

“...a tecnologia deve ser encarada como uma 
comodidade necessária” (L.15) 

 
No fragmento transcrito, transpondo a oração para a 
voz ativa, a estrutura verbal ficará da seguinte 

forma: 
 
(A) Encara 
(B) Encararão 

(C) Encararia 
(D) Encaram 
 

15) No texto, é  correto o que se afirma em: 
 
(A) “ou” (L.2) tem valor excludente. 
(B) “à geração de empregos” (L. 19) completa o 

sentido de uma nome. 
(C) “por novas qualificações” (L.4) completa o 

sentido de um nome. 

(D)  “emprego” (L.6) exerce função sintática de 
sujeito. 
 

 

 
 

16) Com relação aos conhecimentos da introdução 

de computadores analise os itens abaixo: 

 

I. A Segunda Geração foi marcada pelos 

transistores, onde as válvulas foram trocadas 

por transistores de silício, diminuindo o 

tamanho do computador, além de mais baratos, 

mais rápidos e muito mais resistentes que a 

válvula. 

II. A Terceira Geração foi marcada pelos 

computadores invisíveis, onde os computadores 

estão presentes em todos os lugares, como 

luzes, geladeiras, televisores e em vários outros 

eletrônicos. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) As afirmativas I e II são falsas. 

(D) As afirmativas I e II são verdadeiras. 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

17) Com relação à Unidade de Processamento 

analise os itens abaixo: 

 

I. O Processador pode conter uma ou mais UCPs 

encapsuladas. 

II. A Unidade de Controle controla o fluxo de dados 

dentro da UCP, verificando se há necessidade 

da informação passar pela ULA ou se deve ser 

enviada para a memória. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

18) Analise os itens abaixo com relação ao Microsoft 

Word 2010: 

 

I. O botão “Impressão Rápida”, que pode ser 

inserido e acessado através da barra de 

ferramentas de acesso rápido envia 

diretamente todas as páginas para a impressora 

padrão, independente de seção ou seleção. 

II. Ao passar o ponteiro do mouse sobre os 

diferentes tipos de colagem (referentes a itens 

do Colar Especial) obtém-se uma visualização 

prévia de como ficará o item colado no ponto de 

inserção do documento. 

III. Ao utilizar o comando Ctrl+= , aplica a função 

Sobrescrito. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

19) Um usuário digitou no Microsoft Excel 2010 na 

célula C2 a fórmula =$E2+F$3 , ao selecionar 

a célula C2 ele utilizou o atalho Ctrl+X e logo 

sem seguida clicou na célula C6 e utilizou o 

comando Ctrl+V. O resultado obtido na célula 

C6 após colar é: 

 

(A) =$E6+F$3 

(B) =$E2+F$3 

(C) =$E5+F$3 

(D) =$E3+F$3 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) Com relação aos tipos de memória analise os 

itens abaixo: 

 

I. A quantidade de memória RAM influencia no 

desempenho da máquina no que tange à 

velocidade de processamento. 

II. Apesar de alguns tipos de memória ROM ter a 

função de ter seus dados apagados e escritos 

novamente, isso não transforma uma memória 

ROM e RAM. 

III. A memória Cache é um tipo de memória RAM 

dinâmica (DRAM). 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

 

 

 

  

21) Em relação ao conceito de Documentos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Constitui o que se chama de documento, 

definido tecnicamente, como o conjunto da 

informação e seu suporte.  

(B) É documento o livro, o artigo de revista, o 

prontuário médico, a carta, o cartaz de um 

seminário, o vídeo de uma conferência, a 

legislação, os objetos utilizados etc.  

(C) Para que os documentos cumpram sua função 

social, administrativa, jurídica, técnica, 

científica, cultural, artística e/ou histórica é 

necessário que estejam preservados, 

organizados e inacessíveis.  

(D) Não é a condição de um documento – 

manuscrito ou impresso, avulso ou 

encadernado, papel ou disquete, objeto ou não 

– que o define como um documento de arquivo, 

biblioteca, museu ou centro de documentação, 

mas sim a sua origem e função. 

 

22) Sobre planejamento bibliotecário, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

(A) O planejamento em bibliotecas é uma pratica 

que deve ser incorporada ao cotidiano dos 

bibliotecários, pois é necessário para que se 

possa organizar as funções e tarefas a serem 

realizadas. É um processo temporário e 

dinâmico, que fixa objetivos, define linhas de 

ação. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

(B) As linhas de ação usadas referem-se ao que 

será realizado em um determinado período de 

tempo, visando ainda eventuais problemas que 

poderão ocorrer.  

(C) O objetivo do planejamento deve adequar-se a 

missão da instituição à qual a biblioteca está 

ligada, e também a comunidade que a 

frequenta, através de estudos de usuários, pois 

o planejamento deve possuir uma visão bem 

restrita correspondendo a todos que a 

integram.  

(D) No mais há dois outros itens que são 

prescindíveis no planejamento: pesquisa e 

avaliação, o primeiro deve ser realizado no 

início dos trabalhos de uma biblioteca, fazendo 

pesquisas com os usuários, e vistoriando 

antigos planos e objetivos, para assim por em 

prática o segundo item, a avaliação de serviços 

de informação. 

 

23) A política deve descrever a estrutura para a 

formação das coleções, isto é, sob qual lógica 

as coleções serão colecionadas. Nesse sentido, 

a missão e os objetivos da biblioteca e da 

instituição que a mantêm orientarão a formação 

e o desenvolvimento de coleções. Sobre os 

principais modelos de estrutura para coleções 

conhecidos no Brasil, julgue os itens e assinale 

a alternativa CORRETA: 

 

I. Dimensões: os temas e os assuntos das 

coleções são determinados pela concentração 

de exemplares em classes e subclasses de um 

esquema de classificação (International 

Federation of Library Associations and 

Institution, 2001). 

II. Modelo Conspectus: os temas e assuntos das 

coleções são agrupados em cinco níveis: 

completeza, pesquisa, estudo, básico e mínimo 

(Figueiredo, 1998).  

III. Níveis de coleção da American Library 

Association (ALA): os temas e os assuntos das 

coleções são agrupados em: coleção de 

referência, coleção de lastro, coleção didática e 

literatura corrente (Miranda, 1980).  

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

 

 

 

 

24) Sobre o sistema de classificação documentária, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A palavra classificação originou-se do latim 

classis e facere usado para representar uma 

divisão de apelações do Direito civil romano. 

Somente no final do século XVIII passou a ser 

usada para ordenar as ciências. O termo 

classificar vem de reunir, agrupar coisas ou 

ideias semelhantes, ou seja, pertencentes à 

mesma classe.  

(B) Para a Biblioteconomia, a classificação é o 

agrupamento de documentos semelhantes, 

distribuídos em classes e representados por 

símbolos (números, letras, sinais gráficos) 

dentro de vários sistemas de classificação, seja 

CDD, CDU. Assim, os documentos de um 

assunto deverão estar reunidos em vários 

locais. A CDD e CDU são as classificações 

documentárias menos utilizadas no mundo.  

(C) O ato de classificar torna evidente que uma da 

melhores formas de se recuperar as 

informações é dar a elas uma classificação, 

possibilitando assim, uma busca rápida. 

(D) Classificar é dividir em grupos ou classes, 

segundo as diferenças e semelhanças.  

 

25) Em relação às semelhanças e diferenças das 

tabelas sistemáticas de classificação da CDD e 

CDU, assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) Cada classe possui quinze divisões, mas a 

primeira classe é destinada aos assuntos gerais, 

no qual as outras serão subdivididas para 

assuntos mais específicos.  

(B) No caso da CDU, os novos números serão 

colocados nos lugares dos zeros e na CDD serão 

acrescentados dois algarismos.  

(C) É possível observar entre as tabelas 

sistemáticas de cada classificação, percebendo-

se que os assuntos de cada classe são quase 

todos diferentes.  

(D) Uma das diferenças facilmente perceptível nas 

tabelas, são o corte dos zeros da CDU e a 

classe 4 (quatro) que está vaga. O corte dos 

zeros foram umas das modificações feitas na 

classificação de Dewey para criar a CDU, a 

classe quatro compreendia o assunto de 

Filologia, mas desde 1964 esta foi transferida 

para a classe oito. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

26) Quanto à estrutura e à notação de classificação 

da CDD, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A CDD se caracteriza por ser um sistema de 

classificação, hierárquico, decimal, bibliográfico, 

estruturado e enumerativo. É considerado por 

todos, na verdade, como a primeira 

classificação verdadeiramente bibliográfica no 

sentido moderno. 

(B) A CDD possui 7 tabelas auxiliares: a Tabela 1 

Subdivisões standart, a Tabela 2 Áreas, a 

Tabela 3 subdivisões para literatura individuais, 

a Tabela 4 subdivisões para línguas individuais, 

a Tabela 5 Grupos raciais, étnicos, nacionais, a 

Tabela 6 Línguas, a Tabela 7 Pessoas. É 

importante destacar que as tabelas 1 e 2 não 

são aplicáveis a qualquer classe das tabelas 

principais.  

(C) Quanto à estrutura física, a CDD possui 4 

volumes e um guia prático. O volume 1 trata da 

introdução, volume 2 e 3 é a Tabela sistemática 

ou de assunto e o volume 4 é o Índice Relativo. 

(D) A CDD apresenta ainda notas que orientam na 

construção dos números de classificação, suas 

posições, limites alcance da vários assuntos, as 

notas são: classifique aqui, classifique em outra 

parte, veja, não use, dividir como, número 

entre parênteses, entradas centradas. 

 

27) Quanto à estrutura e à notação de classificação 

da CDU, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Como sistema de classificação, a CDU exibe 

quatro grandes características estruturais de 

que derivam outras menos evidentes: a 

decimalidade, a universalidade, a estrutura 

hierárquica e a síntese dos contrários, 

representados pelos sistemas rigorosamente 

enumerativo do passado.  

(B) A CDU apresenta-se em dois volumes parte 1- 

tabela sistemática e parte 2- índice alfabético. A 

tabela sistemática, por sua vez, subdivide-se 

em outras duas: a tabela principal e as tabelas 

auxiliares, as quais exemplificam os elementos 

enumerativos e analítico-sintéticos em todas as 

classes da CDU.  

(C) A tabela principal da CDU contém todo o 

conhecimento humano, arranjado em dez 

classes e hierarquicamente subdividido, é 

identificada como notação primária, constituída 

por nove classes específicas e uma geral, os 

assuntos são subdivididos sucessivamente, 

tornando-se cada vez mais específicos, ou seja, 

quanto maior a extensão dos números de 

classificação, maior o detalhamento da 

informação.  

(D) A CDU se difere da CDD na pontuação de suas 

notações, na medida em que a CDD acrescenta 

um ponto a cada grupo de três dígitos para 

facilitar a leitura, não tendo, portanto, valor 

classificatório. 

 

28) Conforme a Catalogação AACR2, quando a 

escolha é feita entre nomes diferentes (22.2), 

se o autor é conhecido por mais de um nome, 

ou se um mesmo nome variar em extensão, 

língua, alfabeto, ou grafia, a escolha não será 

pelo: 

 

(A) Nome ou forma do nome mais frequente e, 

consequentemente, mais conhecido, 

obedecendo de preferência. 

(B) Nome mais frequente na fonte principal de 

informação das obras do autor.  

(C) Nome mais frequente em fontes de referência 

publicadas na língua do autor ou de seu país de 

residência ou atuação.  

(D) O nome mais antigo. 

 

29) Os cabeçalhos de entrada de entidades 

coletivas são elaborados de acordo com o 

capítulo 24 do AACR2. Em relação a esse 

assunto, assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) No caso de Conferências, Congressos, etc. 

(24.7 – 24.8) Omita do nome de uma 

conferência, etc. palavras que indiquem seu 

número, frequência ou ano de convocação. Não 

acrescente ao cabeçalho, entre parênteses, o 

número da conferência, em arábico, o ano e o 

local onde foi realizada. 

(B) No caso de Entidades subordinadas e 

relacionadas não governamentais (24.12 – 

24.15) Entre diretamente pelo seu nome, a 

menos que seja uma repartição pública ou 

pertença a um ou mais dos tipos relacionados 

abaixo. Ex.: Centro Cultural Cândido Mendes. 

(C) No caso de Igrejas locais, etc. (24.10B) Não 

acrescente ao nome de uma igreja o nome do 

lugar ou da jurisdição eclesiástica local, a não 

ser que a localização esteja clara no próprio 

nome. 

(D) No caso de Filiais, ramais, etc. (24.9) Não 

acrescente ao nome de uma filial, que execute 

as atividades de uma entidade em uma 

determinada localidade, o nome deste local, 

caso este não faça parte do nome. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

30) O formato MARC para dados bibliográficos é um 

suporte para informação que normalmente 

inclui título, nomes, assuntos, notas, dados de 

publicação e descrição física. O formato 

bibliográfico contém indicação de conteúdo para 

dados que apareçam em algumas 

especificações. A especificação usada para 

material textual impresso, eletrônico, 

manuscritos e microformas, por natureza 

monográfico, por exemplo: livros, teses, etc. é:  
 

(A) Livro (BK)  

(B) Recurso Contínuo (CR)  

(C) Arquivo de Computador (CF)  

(D) Material Visual (VM)  

  

31) Sobre as Convenções tipográficas utilizadas no 

formato MARC, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) 0 representa o dígito zero nas etiquetas, 

campos fixos e indicadores e outros lugares 

numéricos. 

(B) = é usado para espaço em branco em campos 

codificados e em outras situações especiais, 

onde a existência do espaço em branco poderia 

ser ambígua.  

(C) $ indicador de subcampo – utilizado como 

delimitador de código de subcampo. No texto, 

os códigos de subcampo são indicados como 

subcampo $a, por exemplo.  

(D) / (barra diagonal) – posições específicas de 

caracteres do Líder, Diretório, campo 007 e 

008, subcampo $7 dos campos de entradas de 

ligação são expressas utilizando-se uma barra e 

o número da posição do caractere. Exemplo: 

Líder/06, 007/00, 008/12 

 

32) Um registro bibliográfico em formato MARC é 

composto de três elementos principais: o líder, 

o diretório e os campos variáveis. Em relação a 

isso, julgue os itens e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. 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.  

II. Diretório: apresenta uma série de entradas de 

tamanho fixo, uma para cada campo variável do 

registro. Cada entrada possui 15 posições e 

apresenta três partes: a tag ou etiqueta do 

campo, o tamanho do campo e a posição inicial 

do campo. O Diretório vem em seguida ao Líder 

e está localizado na posição 24 do registro, 

sendo gerado automaticamente.  

III. Campos Variáveis: os dados ou informação do 

registro estão organizados em campos variáveis 

ou de conteúdo variável, cada um identificado 

por uma tag ou etiqueta composta por quatro 

caracteres numéricos. Existem dois tipos de 

campos variáveis: campos de controle e 

campos de dados. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

33) Acerca do Serviço de Referência e Informação, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A concepção original de Serviço de Referência e 

Informação (SRI) é uma projeção da união e 

harmonia de todos os setores, serviços e 

pessoas existentes na biblioteca, para garantir 

informações que atendam as necessidades 

informacionais dos usuários, “considera-se pois 

o SRI como o esforço final da Biblioteca para 

oferecimento da informação desejada ao 

usuário final.” 

(B) Serviço de Referência pode ser descrito como o 

processo de identificar as necessidades de 

informação de um utilizador, facultar-lhe o 

acesso aos recursos e fornecer-lhe apoio 

apropriado para satisfação das suas 

necessidades. 

(C) As atividades desenvolvidas pelo Serviço de 

Referência foram sendo alteradas e 

incrementadas em virtude do aparecimento de 

novas tecnologias. Deste modo, como uma 

alternativa aos meios e necessidades atuais 

surge o SRID, realizado por bibliotecas digitais, 

disponibilizado via World Wide Web e que 

possibilita consulta a um profissional da 

informação com respostas mais elaboradas aos 

questionamentos do público potencial. 

(D) Serviço de Referência e Informação Digital 

procura não transpor para o ambiente digital, o 

Serviço de Referência e Informação realizado 

tradicionalmente em bibliotecas, com a ajuda 

de recursos apropriados, e utilizando-se dos 

benefícios das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC´s) para otimizar seus 

serviços e atender às necessidades 

informacionais dos usuários da unidade de 

informação. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

34) Em relação aos objetivos centrais das Redes de 

informação, julgue os itens a seguir e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

( ) Mostrar o conteúdo de um grande número de 

bibliotecas ou de um grande número de 

publicações, principalmente por meio do acesso 

a bases de dados catalográficos, com o 

emprego de interfaces de catálogos em linha de 

acesso público. 

( ) Fazer com que os recursos mostrados nessas 

bases de dados catalográficos se tornem 

disponíveis para bibliotecas e usuários, onde e 

quando sejam necessários. 

( ) Compartilhar custos e esforços despendidos 

na criação de bases de dados catalográficos, 

por meio do intercâmbio de registros e 

atividades correlatas. 

 

(A) V,F,F 

(B) F,V,V 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 

35) Reúnem pessoas e organizações para o 

intercâmbio de informações, ao mesmo tempo 

em que contribuem para a organização de 

produtos e a operacionalização de serviços que 

sem a participação mútua, não seriam 

possíveis. 
 

(A) Rede 

(B) Redes de informação 

(C) Intranet 

(D) Biblioteca 
 

36) Sobre as redes de informação, julgue os itens a 

seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

 

( ) Uma rede de informação é tradicionalmente 

um grupo de unidades e serviços de informação 

voltado para um interesse comum, podendo ser 

a compilação de uma base de dados. 

( ) Uma rede de informação consiste em um 

sistema cooperativo de catalogação, entre 

outras atividades, sendo seu ponto focal o 

compartilhamento de recursos e a cooperação 

em serviços e produtos. 

( ) Rede de informação consiste em um arranjo 

formal que reúne várias organizações 

engajadas para a consecução de objetivos 

comuns, buscando a troca de informações, 

materiais e/ou serviços. 
 

(A) V,F,F 

(B) F,V,V 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

37) Sobre os tipos de redes de informação, julgue 

os itens a seguir e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

( ) Redes especializadas em funções 

documentais, como a aquisição, o tratamento 

de documento como catalogação, classificação, 

análise e indexação, e a difusão como 

empréstimo, comutação bibliográfica, difusão 

seletiva da informação e serviço de pergunta e 

resposta. 

( ) Redes que integram as unidades participantes 

em um sistema de informação único que cobre 

todas as funções documentais.  

( ) Redes enciclopédicas ou redes especializadas 

em uma disciplina ou em um ramo de atividade, 

nas quais todas as unidades de informação 

associam-se para apoiar-se mutuamente ou 

para harmonizar seus serviços e seus produtos. 

( ) Redes especializadas a serviço de uma 

categoria particular de usuários, como as 

pequenas empresas ou os produtores de café, 

por exemplo. 

 

(A) V,F,F,V 

(B) F,V,V,V 

(C) V,F,V,F 

(D) V,V,V,V 

 

38) Acerca das Linguagens Pré- Coordenadas e Pró- 

Coordenadas, julgue os itens e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

I. Cabeçalhos de Assuntos representam os 

assuntos sob forma de cabeçalhos estruturados.  

II. Os tradicionais sistemas de classificação são 

esquemas gerais; “geral” diz respeito à 

cobertura de assunto. Os esquemas gerais são 

elaborados para bibliotecas públicas, bibliotecas 

acadêmicas, bibliografias nacionais. 

III. O tipo de arquivamento do sistema unitermo 

chama-se se arquivo controvertido, porque ao 

contrário das fichas tradicionais no unitermo, os 

elementos das “pistas” são colocadas em 

primeiro lugar para determinar a ordem 

alfabética a seguir, ou seja, o número que 

identifica o documento. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

39) Sobre o conceito de Marketing, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) Marketing é atualmente entendido como 

sinônimo de propaganda e publicidade, muito 

embora se saiba da complexidade e da evolução 

existente nessa área. O conceito de marketing é 

restrito e envolve muitos outros fatores além da 

publicidade e propaganda. 

(B) O marketing envolve a entrega de valor para o 

cliente, e quando abordamos o termo valor na 

área de marketing não significa apenas o preço 

a pagar pelo produto, mas também os 

benefícios que esse produto ou serviço 

proporciona a quem compra. 

(C) Marketing como uma orientação da 

administração baseada no entendimento de a 

tarefa primordial da organização é determinar 

as necessidades, desejos e valores de um 

mercado visado e adaptar a organização para 

promover as satisfações desejadas de forma 

mais efetiva e eficiente que seus concorrentes. 

(D) Marketing é um processo social, com o 

desenvolvimento, a oferta e a livre negociação, 

as pessoas adquirem os produtos ou serviços 

que necessitam. Muitas vezes, a função de 

marketing é confundida com vender produtos, 

no entanto, precisa-se entender que as vendas 

fazem parte do marketing, mas serviço se 

adeque a ele e se venda naturalmente. 

 

40) A respeito das avaliações de bibliotecas, assina 

a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A avaliação que trabalha com os objetivos da 

biblioteca e com métodos para medir a 

realização desses objetivos é uma postura bem 

atual e foi modificada por ideias antigas 

relativas à satisfação do usuário.  

(B) Para fins de avaliação, as funções da biblioteca 

devem ser analisadas à luz do processo de 

comunicação do conhecimento. A biblioteca é o 

ambiente, o canal por onde se processa essa 

comunicação.  

(C) Como sistema, sua entrada é a literatura. Uma 

vez resolvidos os problemas de entrada, sua 

função primordial é facilitar o fluxo da 

informação – no seu sentido mais amplo – do 

autor a seus usuários em potencial. 

(D) Há, na década de 80, uma mudança no enfoque 

da avaliação, passando ao reconhecimento da 

necessidade de se medir a satisfação do 

usuário. 

 

 

 


