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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado

com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou

a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use, caso deseje,

o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas

mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que expressões como clicar, clique

simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento

e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 16.

A contínua e rápida depreciação da Terra balizou, na década de1

60 do século passado, a formulação e a emergência da hipótese Gaia.
Apesar da ambigüidade e da inconsistência do termo, a hipótese de que
a Terra é um ser vivente reafirmou a importância dos estudos ecológicos4

para o futuro da humanidade e teve um papel relevante na sensibilização
da opinião pública mundial sobre os impactos negativos do atual modelo
industrial e tecnológico, na sociabilidade dos diferentes povos e na7

estabilidade dos ecossistemas mundiais. As contribuições analíticas do
físico australiano Robert May sobre a dinâmica populacional; a
incorporação da teoria do caos às questões ecológicas, a partir de 1970,10

e o importante estudo de Margaleff, em 1963, que articulou entre si os
conceitos de clímax, estabilidade e diversidade de um ecossistema,
estimulando um grande número de pesquisas teóricas e o13

desenvolvimento de novas tecnologias científicas, reafirmam a natureza
transdisciplinar da ecologia.

A partir da década de 80, Prigogine propôs uma tese científica16

que teve grande impacto nos estudos sobre os processos físico-químico-
biológicos, porque capaz de responder a questões até então indecifráveis
nas ciências da natureza, entre elas, por exemplo, como as leis da19

termodinâmica podem ser aplicadas à vida.
Estes fragmentos mostram algumas contribuições que permeiam

a construção dos fundamentos da ecologia. As pesquisas recentes sobre22

processos atmosféricos e estabilidade climática; química e física da
atmosfera; ciclos de calor e hidrológico; biodiversidade e biotecnologia;
ciclagem e reciclagem de nutrientes; processos de transporte de massa e25

energia em diferentes biomas; usos e manejos dos solos, das águas e da
atmosfera, entre outros, a relação da ecologia com as ciências políticas,
com as ciências sociais, artes e religião; com a economia mundial e com28

os processos civilizatórios mostram a posição privilegiada da ecologia
no mundo contemporâneo e ratificam o seu futuro promissor, o que
reserva para a Amazônia a condição de maior e principal “laboratório31

ecológico mundial”.
Marcílio de Freitas. Amazônia e ecologia: diversidade e transdisciplinaridade.
Rio de Janeiro:  Vozes,  2004,  p.43-5 (com adaptações) .

Com referência às idéias do texto, julgue os itens a

seguir.

� O autor considera Gaia um nome não-

apropriado para a hipótese de que a Terra é um

ser vivente, mas não desqualifica a importância

dessa hipótese relativamente ao desenvolvimento

de um novo pensamento sobre a ecologia.

� O autor argumenta que o perigo de extinção da

Terra foi o fator responsável pelo advento da

disciplina ecologia em bases científicas, o que

deu consistência ao seu desenvolvimento.

� Infere-se que a acelerada degradação ecológica

pôs em xeque os modelos de desenvolvimento e

os paradigmas civilizatórios, sobretudo os de

países desenvolvidos. 

� Infere-se que, para o autor, a inserção da

Amazônia na discussão de processos

econômicos e políticos mundiais é função de sua

referência ecológica mundial e do grau de

soberania do Estado brasileiro sobre a

Amazônia.

� A importância da Amazônia para os processos

ecológicos mundiais explica, no texto, a idéia

sugerida pelo vocábulo “transdisciplinar” (R.15).
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Julgue os itens subseqüentes, acerca de aspectos interpretativos

e estruturais do texto.

� No primeiro parágrafo do texto, há a comprovação da tese

sobre a natureza transdisciplinar da ecologia, a partir de

considerações sobre como compatibilizar a noção de

sustentabilidade com a de crescimento econômico.

� O desenvolvimento do texto exemplifica os diversos

conceitos de ecologia a partir do conhecimento e da vivência

do autor; no trecho de conclusão, o autor justifica as

mudanças ocorridas quanto aos conceitos de ecologia a partir

da ocorrida na mentalidade humana a respeito da finalidade

dessa área.

� De acordo com as idéias do texto, o seguinte trecho pode ser

empregado, logo após o primeiro parágrafo, como parágrafo

de desenvolvimento: Esta tese não é fruto de uma descoberta

ou invenção. Tem sido reconhecida, gradualmente, por um

número cada vez maior de pessoas. A sociedade começa a

perceber, enfim, que a manutenção dos referidos privilégios

pode vir a destruir todo o gênero humano como espécie

biológica, o que ratifica a hipótese Gaia.

	 O que o autor denomina de “fragmentos” (R.21) são

informações apresentadas a partir do primeiro parágrafo

do texto, as quais exemplificam, especialmente,

desenvolvimentos científicos e sustentam a tese do autor.

Com referência a aspectos gramaticais e semânticos do texto,

julgue os itens que se seguem.

�
 No texto, “balizou” (R.1) e “reafirmou” (R.4) foram

empregados como vocábulos sinônimos.

�� Na expressão “sensibilização da opinião pública” (R.5-6), o

substantivo sublinhado pode ser substituído, com igual

correção semântica, por sensibilidade.

�� Na estrutura “às questões ecológicas” (R.10), é obrigatório o

emprego do sinal indicativo da crase.

�� A correção gramatical e as idéias do texto seriam mantidas

se, no trecho, “propôs uma tese científica que teve grande

impacto” (R.16-17) fosse empregada vírgula logo após o

termo “científica”. 

�� O texto permaneceria igualmente correto se o segundo

parágrafo fosse finalizado com ponto de interrogação em vez

de ponto final e o vocábulo “porque” (R.18) fosse substituído

pelo termo por que.

�� A correção textual seria mantida caso se empregasse o

adjetivo ecológica em vez da expressão “relação da

ecologia” (R.27).

�� Contextualmente, seria correto substituir a estrutura “para a

Amazônia” (R.31) por  à Amazônia.

Determinado órgão estadual, responsável pela execução
do Programa de Fiscalização Ambiental XYZ, enviou ao Banco
da Amazônia convite para um seminário sobre ciclos econômicos
e grandes projetos na Amazônia a partir da década de 80. A
correspondência oficial que encaminhava o convite foi dirigida à
diretoria do banco, que, por sua vez, encaminhou-a à seção de
comunicação social, para que fosse elaborada matéria jornalística
sobre o seminário, para divulgação interna ao Banco. Pronta a
matéria, será feita a divulgação.

Com base na situação hipotética acima, julgue os próximos itens,
acerca de redação oficial.

�� O chefe da seção de comunicação social deve encaminhar,
em seu nome, a todas as seções, a matéria sobre o evento, em
forma de memorando.

�� Ao encaminhar a matéria à diretoria, o chefe da seção de
comunicação social deverá empregar, na correspondência
dirigida ao diretor, a seguinte fórmula: Digníssimo Sr. Dr.
Fulano de Tal Diretor.

�	 Qualquer que seja a correspondência de encaminhamento
acerca da divulgação do evento, é dispensável o fecho, por
se tratar de comunicação de circulação interna do Banco.

�
 Seja qual for a forma de encaminhamento da matéria de
divulgação sobre o seminário, o chefe da seção de
comunicação social deverá enviar texto de que conste
cabeçalho ou timbre.

A figura acima mostra uma janela do aplicativo Word 2000, com
parte de uma carta direcionada a clientes do Banco da Amazônia.
Com relação a essa figura e ao Word 2000, julgue os itens a
seguir.

�� Para alterar o tipo de marcador usado nos itens de vantagens,
é suficiente realizar o seguinte procedimento: selecionar os

referidos itens; no menu , escolher a opção
Marcadores e numeração ...; na caixa de diálogo resultante
dessa ação, escolher o tipo de marcador desejado; clicar OK.

�� É possível, por meio do uso do botão , alinhar à
esquerda o conteúdo da primeira linha da carta.

�� Para alterar o espaçamento entre as linhas para espaçamento
duplo, é suficiente realizar a seguinte seqüência de ações:

selecionar as linhas; no menu , escolher a opção
Parágrafo; clicar Nível do tópico e selecionar o nível 2.
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A Microsoft publicou em 14/2/2006 um boletim mensal
de segurança com sete atualizações. Duas delas são consideradas
críticas e afetam o Internet Explorer e o Windows Media Player.
As outras, classificadas como importantes, localizam-se no
Windows e no Office.

Internet <www.info.abril.com.br> (com adaptações).

Considerando as informações do texto acima, julgue os itens
seguintes, acerca de tecnologias de computadores.

�� O Windows Explorer do Windows XP permite exibir a
estrutura hierárquica de arquivos, pastas e unidades no
computador e visualizar as unidades de rede que foram
mapeadas para letras de unidades do computador. Usando o
Windows Explorer, é possível copiar, mover, renomear e
procurar arquivos e pastas.

�� O Windows XP possui um utilitário chamado Backup que
pode auxiliar na criação de uma cópia das informações
armazenadas no disco rígido. Se os dados originais no disco
rígido forem apagados, substituídos por engano ou se
tornarem inacessíveis devido a falhas, é possível usar a cópia
para restaurar os dados perdidos ou danificados. Para isso,
é essencial a utilização de gravadora de CD-ROM. 

�� O Office 2000 é um sistema operacional que permite a
execução de múltiplas tarefas, como a edição de textos por
meio do Word, a criação de planilha, por intermédio do
Excel, e a criação de apresentações com o PowerPoint. 

�� Quando se faz upgrade em uma máquina, com troca do
processador por outro com maior velocidade e aumento da
quantidade de memória RAM, garante-se que haverá
aumento no tempo de processamento de programas.

Internet: <www.bancoamazonia.com.br/balancos.htm> (com adaptações).

Com relação ao Excel 2000 e à figura acima, que contém uma
planilha com o relatório da administração e as demonstrações
financeiras do Banco da Amazônia relativos ao desempenho de
suas atividades no 1.º semestre de 2005, julgue os itens que se
seguem.
�� Para selecionar o grupo de células formado pelas células A2,

B2, C2, D2, A4, B4, C4 e D4, é suficiente realizar a seguinte
seqüência de ações: selecionar o grupo formado pelas células
A2, B2, C2 e D2; pressionar e manter pressionada a

tecla �; posicionar o ponteiro do mouse no centro da
célula A4; pressionar e manter pressionado o botão esquerdo
do mouse; mover o mouse de forma a posicionar o seu
ponteiro no centro da célula D4; liberar o botão esquerdo

do mouse; liberar a tecla �.

�	 Para totalizar os ativos do período é suficiente selecionar as

células B4, C4 e D4 e clicar .

�
 É possível permitir que mais de um usuário utilize a pasta de
trabalho do Excel 2000. Para isso, é suficiente realizar as

seguintes tarefas: no menu , clicar Compartilhar

pasta de trabalho... e selecionar a opção Permitir alterações
por mais de um usuário ao mesmo tempo.

Com o objetivo de abrir uma conta no Banco da Amazônia, um
usuário da Internet acessou o sítio do banco —
http://www.bancoamazonia.com.br — e, após selecionar a opção
Abertura de Conta, obteve a página web mostrada na janela do
Internet Explorer ilustrada na figura acima. O acesso à Internet
foi realizado por meio de conexão ADSL. Com relação a essa
situação hipotética, julgue os itens subseqüentes.

�� Após preencher todos os campos do cadastro, o usuário deve
clicar a opção , para realizar uma operação
denominada download dos dados, que faz com que estes
sejam armazenados no servidor do Banco da Amazônia.

�� ADSL é a sigla para asymmetric digital subscriber line, que
em português significa linha digital assimétrica para
assinante. Essa é uma tecnologia criada para transferência de
dados em alta velocidade. Essa tecnologia divide a linha
telefônica em três canais virtuais, sendo um para voz, um
para download e outro para upload. O termo asymmetric

indica que a velocidade de transferência para DOWNLOAD
e UPLOAD não são iguais.

�� Ao se clicar o botão , será exibida no Internet Explorer
a página inicial do Banco da Amazônia, o que possibilitará
que o usuário tenha acesso a outros serviços.
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Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação
hipotética a respeito do Outlook Express, seguida de uma
assertiva a ser julgada.

�� O gerente de determinada agência do Banco da Amazônia
necessita enviar os dados do relatório de administração
trimestral para a agência central. Nessa situação, ele deverá

utilizar a ferramenta  do Outllok Express para copiar
dados em uma planilha Excel 2000 e colar esses dados na
mensagem a ser enviada. 

�� Para facilitar o envio de dados periódicos para os
funcionários da agência, o gerente deverá utilizar o recurso
denominado catálogo de endereços do Outllok Express, que
fornece um local conveniente para armazenar informações
sobre contatos para recuperação fácil, como endereços de
email, endereços residenciais e comerciais, números de
telefone e de fax, identificações digitais, informações sobre
conferência e endereços para mensagens instantâneas e
informações pessoais.

Texto para os itens de 36 a 45.

A estrutura financeira mundial é facilmente
compreendida pelos governos nacionais dos países periféricos,
uma vez que as grandes negociações, como aquelas estabelecidas
com o FMI, implicam discussões sobre temas econômicos
internos, que, para alguns, pode ser o caso de violação do
princípio da soberania nacional. Ao longo de sua trajetória, o
FMI pautou-se pela defesa de políticas econômicas ortodoxas que
objetivam dar melhor ordenamento às economias nacionais
periféricas, mas que, em muitos casos, inibiram o potencial de
desenvolvimento. Embora tenha sido utilizado um único
exemplo, não há dúvida, neste caso, de que a estrutura financeira
mundial condiciona as ações dos mais diferentes países.

Quanto à estrutura de segurança, a influência não é
menos evidente. Os países detentores da tecnologia mais
avançada na área são os principais responsáveis pelo comércio
mundial de armamentos, desenvolvido, muitas vezes, de forma
ilícita. Ao vender um produto de sua indústria bélica, o país
produtor não vende apenas aquele item, vende a assistência
técnica, o treinamento para o uso do armamento e, quiçá, uma
determinada visão da “segurança internacional”, dialogando com
a estrutura do conhecimento. A atual questão da compra de caças
por parte do governo brasileiro, que se tem arrastado por alguns
anos, revela a influência que um eventual fornecedor de caças
pode ter sobre a segurança de um país.

Carlos Eduardo Vidigal. A nova ordem mundial. In:

Henrique Oliveira e Antônio Lessa. Política internacional

contemporânea. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 11-2 (com adaptações).

Julgue os itens subseqüentes, relativos às idéias do texto no que
concerne às dimensões econômicas e financeiras do contexto
internacional contemporâneo.

�� As finanças internacionais limitam a área de ação dos
governos nacionais.

�� Em geral, os países periféricos, apesar dos constrangimentos
internacionais e internos erigidos contra os seus pleitos, têm
conseguido ampliar e elevar, de forma substantiva, sua
presença no processo decisório internacional. 

�� O Brasil, país que utilizou, nos últimos anos, recursos
elevados do FMI para resolver problemas de investimento e
acertos de dívida, conseguiu desvencilhar-se dos interesses
da banca internacional. 

�	 Segundo vários setores políticos internos dos Estados
modernos, a força devastadora dos interesses financeiros
internacionais pôs em xeque o princípio de soberania.

�
 A opção por políticas econômicas ortodoxas é a receita
aplicada pelo FMI aos países com os quais mantém acordos.

Relacionando à região amazônica os aspectos comentados no
segundo parágrafo do texto, julgue os itens que se seguem.

�� A Amazônia brasileira, por se encontrar em área estratégica
de amplas fronteiras nacionais e ser uma das mais
importantes fontes da biodiversidade global, é região que
causa preocupação no campo da segurança nacional.

�� O objetivo de preservação da floresta amazônica não é
compatível com os planos de desenvolvimento sustentável.

�� A proteção, por satélite, do espaço amazônico brasileiro e a
implantação de logística de defesa do seu espaço aéreo são
ações preventivas importantes, considerando-se as condições
complexas que envolvem os interesses internacionais na
região amazônica.

�� O fechamento e o policiamento da fronteira brasileira na
região amazônica são medidas plenamente eficazes para se
evitar que as crises políticas externas e suas conseqüências
econômicas, sociais ou humanitárias alcancem o lado
brasileiro.

�� O controle tecnológico exercido pelos países que produzem
pesquisa avançada e armas sofisticadas sobre os países
localizados na região amazônica, como o Brasil, dificulta o
aperfeiçoamento dos meios de defesa militar da Amazônia.

O álcool voltou às manchetes dos jornais e às discussões
cotidianas do brasileiro. Nos anos 1970, houve forte estímulo à
substituição gradual de parte do consumo de combustível advindo
do petróleo pela novidade do álcool como combustível para
carros. Mais recentemente, a população foi estimulada a adquirir
automóveis do tipo flex, que podem utilizar as duas formas de
combustível. Com relação a esse tema, julgue os itens que se
seguem.

�� Como parte das preocupações estratégicas de qualquer país,
a energia renovável e o combustível alternativo são ganhos
atuais do Brasil nesse campo, em que o futuro mundial é
imprevisível. 

�� A histórica dificuldade encontrada pelo Brasil para a
extração de petróleo em seu território e em sua costa
marítima, a despeito dos esforços da PETROBRAS, está na
origem da decisão brasileira de investir continuamente na
produção de álcool como combustível.

�� Há indiferença por parte das grandes corporações
internacionais em relação às possibilidades de exploração
econômica do álcool como combustível no Brasil.

�	 O biocombustível, ainda que apresentado como solução de
futuro para a ampliação da matriz energética nacional, tem
baixas chances de se desenvolver em países com
características econômicas semelhantes às do Brasil.

�
 Há conflito de interesses entre governo e empresariado
quanto à produção de álcool no Brasil, especialmente acerca
do uso da cana-de-açúcar como álcool combustível ou como
açúcar.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que se refere às noções básicas de informática para
bibliotecas, julgue os itens seguintes.

�� A fita magnética não é preferida ao disquete porque a sua
capacidade de registro de informação é mais limitada.

�� Para se localizar um dado ou uma informação em uma fita
magnética é necessário fazer desfilarem todos os registros
que precedem aquele em que se encontra o referido dado.

�� A unidade de entrada de dados de um computador lê as
informações codificadas previamente registradas em um
suporte que pode ser, por exemplo: disquete ou fita
magnética.

�� A memória RAM (random access memory, ou
microprocessador de acesso aleatório) é usada para gravar
programas e dados que serão armazenados temporariamente.
Dados novos podem ser gravados sobre dados existentes.

�� O disco magnético emprega um raio laser focalizado para
criar uma depressão ou cavidade num disco de modo que os
dois estados de cavidade (vazio) e não-cavidade (cheio)
possam ser usados para armazenar um zero ou a unidade.

No que se refere à automação (formato de intercâmbio, formato
US MARC, banco de dados e bases de dados), julgue os itens a
seguir.

�� Registro é a informação contida na base de dados e que diz
respeito a um documento ou item.

�� Bases de dados referenciais são aquelas que referenciam
informações ou dados, como nomes e endereços de
instituições, e outros dados típicos de cadastros.

�� Nas bases de dados, as chaves de recuperação primárias são
aquelas que limitam o conjunto de registros recuperados em
uma busca sobre um termo de indexação temática.

�	 O formato de registro MARC emprega um formato de
diretório para lidar com campos de tamanho variável e de
tamanho fixo. A posição do caractere no início de cada
campo é especificada por um diretório no começo do
registro.

�
 No formato MARC, o rótulo é uma lista de localização que
relaciona, para cada parágrafo, o parágrafo, o número de
caracteres do campo e a posição do caractere inicial dentro
do registro.

�� Nas bases de dados hierárquicas, as informações são
mantidas em um conjunto de relações ou tabelas. As fileiras
das tabelas equivalem a registros, e as colunas, a campos.

Acerca das fontes de informação, julgue os itens que se seguem.

�� As enciclopédias são fontes primárias de informação,
estando estruturadas de acordo com um plano determinado
e apresentando a informação na forma mais conveniente para
o uso.

�� A diferença primordial entre os dicionários gerais e os
especializados é que os primeiros objetivam apresentar os
diferentes significados das palavras, enquanto os
especializados mostram as acepções do verbete em relação
a um campo temático específico.

�� Se um usuário solicitar informações sobre um artigo na área
de informação jurídica, publicado em um periódico editado
nos Estados Unidos da América, pode-se utilizar o
Cumulative Book Index (CBI), por ser tratar de uma
bibliografia nacional corrente norte-americana.

�� A Bibliografia Brasileira de Direito é publicada, desde
1980, pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT).

�� O Dicionário de Tecnologia Jurídica, de Pedro Nunes,
inclui locuções e expressões do direito romano.

No que se refere às noções de tipos e funções de índices, julgue
os itens subseqüentes.

�� O índice taxonômico é um tipo de índice especial que remete
a itens relativos à forma de vida.

�� O índice pós-coordenado é aquele em que todo termo
atribuído a um documento tem peso igual: nenhum é mais
importante que outro.

�	 O índice sinalético é aquele que não inclui a referência
bibliográfica dos documentos.

�
 O índice de fórmulas é aquele em que as palavras
significativas aparecem na devida ordem alfabética, seguidas
pelo título completo, dentro, porém, de um determinado
espaço linear.

Julgue os itens a seguir, que se referem à prática da catalogação
de acordo com as regras do Código de Catalogação Anglo-
Americano (2.a edição, revisão 2002).

�� Na catalogação de gravações de som, o tempo de duração de
um disco sonoro de cinqüenta minutos é descrito da seguinte
forma: 
1 disco sonoro (00:50 min)

�� Na catalogação de uma fita de vídeo de um filme brasileiro,
em que os principais atores tenham sido o ator José Wilker
e as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, estaria
correta a seguinte forma para descrição do elenco dos
principais atores participantes do filme:
Elenco: Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, José
Wilker.

�� No cabeçalho para entidades, a entrada para o Partido
Hipotético brasileiro, de caráter nacional, é corretamente
descrita da seguinte forma: 
Brasil. Partidos. Partido Hipotético.

�� A entrada para um documento elaborado pela Rainha
Vitória, que governou o Reino Unido no período de
1837-1901, é corretamente descrita da seguinte forma:
Reino Unido. Soberano (1837-1901 : Vitória)

�� A entrada para um documento elaborado pela Assembléia
Nacional Constituinte portuguesa, realizada durante 1911, é
corretamente descrita da seguinte forma: 
Portugal. Assembléia Nacional Constituinte (1911)

�� A entrada para o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, é
corretamente descrita da seguinte forma: 
Livro Sagrado : Alcorão.

�� A entrada para um documento elaborado pelo Museu de
Belas Artes da cidade de Béziers (França), é corretamente
descrita da seguinte forma:
Béziers. (França). Musée des Beaux-Arts
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Em cada um dos itens de 78 a 82, é apresentada a descrição de uma
publicação seguida de uma proposta de catalogação. Julgue essas
propostas considerando que a escolha do ponto de acesso (ou
entrada) deva ser feita de acordo com as regras do Código de
Catalogação Anglo-Americano (2.ª edição, revisão 2002).

�� A segunda edição do “Regulamento administrativo do Senado
Federal (Resolução n.º 58/72 e suas alterações)”, publicada
em Brasília (DF), em 1983, pela Subsecretaria de Pessoal do
Senado Federal, contendo 628 páginas e com 23 centímetros,
é catalogada assim:

Brasil. Congresso. Senado Federal.
      Regulamento administrativo do Senado Federal:
(resolução n.º 58/72 e suas alterações). – 2.ª ed. – Brasília:
Senado Federal, Subsecretaria de Pessoal, 1983. 
      628 p.; 23 cm.

�	 A publicação “Mensagem ao Congresso Nacional”, enviada
pelo Presidente Fernando Collor por ocasião da abertura da 1.ª
Sessão Legislativa Ordinária da 49.ª Legislatura, publicada
pela Imprensa Nacional, em Brasília, em 1991, com 188
páginas e 23 centímetros, é catalogada assim:

Brasil. Presidente Fernando Collor (1990-1992).
Mensagem ao Congresso Nacional: na abertura da

      1.ª Sessão Legislativa Ordinária, da 49.ª Legislatura /
Fernando Collor. – Brasília : Imprensa Nacional, 1991.
     188 p.; 23 cm.

�
 A publicação “O mundo em português: um diálogo”, de
autoria conjunta de Fernando Henrique Cardoso e Mário
Soares, publicada pela Editora Paz e Terra, de São Paulo, em
1998, com 215 páginas e 25 centímetros, é catalogada assim:
Cardoso, Fernando Henrique.
      O mundo em português: um diálogo / Fernando Henrique
Cardoso e Mário Soares. – São Paulo : Paz e Terra, 1998.

215 p.; 25 cm.

�� A publicação: “O novo estatuto jurídico das licitações e
contratos públicos (comentários à Lei 8.666, de 21.6.93)”,
com texto publicado com os comentários de Toshio Mukai,
editada pela Revista dos Tribunais, em São Paulo,
com copyright de 1993, contendo 158 páginas, com
23 centímetros, é catalogada assim:
Brasil. [Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993]

 O novo estatuto jurídico das licitações e contratos
públicos (comentários à Lei n.º 8.666, de 21.6.93). – São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, c1993.

 158 p.; 23 cm.

�� A comunicação espírita “Pelas portas do coração”, ditada por
Lucius, relatada pela médium Zibia Gaspareto, publicada em
São Paulo pela Editora Vida & Consciência, em 1998, com
359 páginas, com 23 centímetros, é catalogada assim:
Lucius (Espírito).

 Pelas portas do coração / Zibia Gaspareto; ditado por
Lucius. – São Paulo: Vida & Consciência, 1998.
      359 p.; 23 cm.

De acordo com as normas da ABNT NBR 6023 —, julgue as
propostas de referenciação bibliográfica apresentadas nos
seguintes itens.

�� Parte de monografia em meio eletrônico:
MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA
multimídia dos seres vivos. [S. l.]: Planeta deAgostini,
c1998. CD-ROM 9.

�� Publicação periódica como um todo:
Boletim Geográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 1943-1978.

�� Artigo e(ou) matéria de revista:
GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública.
Política e Administração, v. 3, n. 2, p. 15-21, set. 1997.

�� Artigo e(ou) matéria de revista, boletim etc. em meio eletrônico:
SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. .Net, Rio de
Janeiro, nov. 1998. Seção Ponto de Vista. Disponível em:
<http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm>.
Acesso em: 28 nov. 1998.

�� Documento sonoro no todo:
FAGNER, R. Revelação. Rio de Janeiro: CBS, 1988. 1
cassete sonoro (60 min), 3 ¾ pps, estéreo.

De acordo com as normas da ABNT NBR 6032 —, julgue as
propostas de abreviação de títulos de periódicos e publicações
seriadas, apresentadas nos itens subseqüentes.

�� Revista Brasileira de Biologia: Rev. Bras. Biol.

�	 Revista da Federação das Academias de Letras: R. Fed.
Acad-s Letras.

	
 Revista Ciência e Cultura, publicada pela Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC): Ci. e Cult.

	� Periódico Boletim do INT, publicado pelo Instituto
Nacional de Tecnologia (INT): B. Inst. Nac. Tec.

	� Periódico Memórias da Fundação Gilberto Freyre, do
Recife: Mem. Fund. Gilberto Freyre

Julgue os itens que se seguem, referentes aos conceitos gerais
da Classificação Decimal Universal (CDU); edição-padrão
internacional em língua portuguesa.

	� Quando os números da CDU estão ligados por dois-pontos
(símbolo :), isso mostra simplesmente que os assuntos
indicados pelos números estão relacionados entre si de
alguma forma, sem especificar qual deles influencia o(s)
outro(s) e sem mostrar a natureza da influência exercida.

	� Na formação de um número, o asterisco, o ponto e o hífen
podem aparecer no início de um número de classificação
que utiliza a CDU.

	� A fim de assegurar a seqüência do genérico para o
específico, é necessário que a ordem de arquivamento seja
o inverso da ordem de citação (a isto se denomina princípio
de inversão).

	� O símbolo (0...) (parêntese-zero) refere-se ao auxiliar
comum de língua, em princípio, o lugar principal para a
enumeração de idiomas.

	� O símbolo asterisco (*) introduz uma notação que não
corresponde a um número autorizado da CDU.
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Julgue os próximos itens de acordo com a ordem de citação contida

nas tabelas auxiliares da CDU; edição-padrão internacional em

língua portuguesa. 

	� 338.47(043)(82) significa: tese sobre economia das

comunicações na Argentina.

		 347.249(817.4)“199” significa: direito mineral no Distrito

Federal, na década de noventa do século XX.

�

 328.185-055.1(794) significa: corrupção política no Estado da

Califórnia (USA) realizada por pessoas do sexo masculino.

�
� 355.426(497.115)(09) significa: fontes históricas sobre a

guerra civil em Kosovo (antiga Iugoslávia).

�
� 394.912(058)(81:44) significa: diretório das sociedades para

as relações culturais entre o Brasil e a França.

Acerca da estrutura e características das publicações Diário Oficial

da União (DOU) e Diário da Justiça (DJ), bem como da indexação,

julgue os itens a seguir.

�
� Os atos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva são

publicados na Seção 1 do DJ.

�
� Na Seção 3 do DOU, são publicados os atos de interesse dos

servidores da administração pública.

�
� Segundo o procedimento utilizado, a indexação pode ser:

manual, automática, mista.

�
� A indexação, do ponto de vista das possíveis relações entre os

termos ou códigos utilizados para representar o conteúdo dos

documentos, pode ser denominada indexação coordenada,

quando se associam dois ou mais conceitos unitários (por

exemplo: economia agrícola).

�
� No processo de indexação, a indexação superficial consiste em

obter todos os conceitos considerados fundamentais tratados

no documento.

Acerca das linguagens de indexação, julgue os itens subseqüentes.

�
� O tesauro é um exemplo de linguagem natural controlada não-

estruturada.

�
	 CDU, um esquema de classificação hierárquica, é considerada

como uma linguagem artificial estruturada.

��
 Em um vocabulário controlado, os termos são escolhidos,

na medida do possível, entre os termos realmente utilizados

tanto na literatura técnica como pelos usuários, na hora de

formular suas perguntas.

��� A relação de equivalência põe em evidência as relações de

subordinação do tipo genérico-específico dos termos.

��� A indexação consiste em indicar o conteúdo temático de

uma unidade de informação, mediante a atribuição de um

ou mais termos (ou códigos) ao documento, de forma a

caracterizá-lo de forma unívoca.

Acerca dos principais sistemas de informação automatizados

nacionais e internacionais, julgue os itens seguintes.

��� O UNISIST é um sistema nacional de informação por meio

da integração e da coordenação de todos os serviços

envolvidos na provisão de informação dentro de um

determinado país.

��� O sistema AGRIS, que começou a operar em janeiro de

1975, tem como órgão coordenador no Brasil a BIREME.

��� A base de dados COMPENDEX é a versão legível por

máquina do Engineering Index, que indexa documentos de

todas as áreas da engenharia.

��� O Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT),

criado em 1980, é integrado somente por bibliotecas de

instituições públicas.

��� O Sistema INIS, iniciado em 1970, tem como órgão

coordenador no Brasil a EMBRAPA.

Acerca das normas da ABNT relativas a resumos; preparação

de guias de bibliotecas, centros de informação e documentação;

preparação de índice de publicações, julgue os itens

subseqüentes.

��� Resumo informativo é aquele que inclui apenas os pontos

principais do texto, não apresentando dados qualitativos,

quantitativos etc. É perfeitamente adequado à literatura de

prospectos (catálogos de editoras e livrarias etc.). 

��	 Na preparação de guias de bibliotecas, é considerada como

informação essencial o nome oficial do centro ou

biblioteca, seguido de sigla, quando houver, indicada entre

parênteses, com remissiva no índice.

��
 Quanto à ordenação, o índice pode ser: alfabético —

quando as entradas são ordenadas alfabeticamente —,

sistemático — quando as entradas são organizadas em uma

ordenação por classes —, numérico ou cronológico, como,

por exemplo, em um tratado de química ou mineralogia, em

uma obra de história ou de expedições e viagens.


