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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1) Nas Unidades de Informação, a
organização dos livros nas estantes
segue a composição de códigos,
normalmente encontrados na lombada
dos livros. Com base nas informações
descritas, assinale a alternativa correta:
a) Número de classificação do assunto do
livro mais a inicial do sobrenome do autor
seguido do número encontrado na tabela
Cutter.
b) CDD mais código de dois pontos.
c) Tabela PHI mais as três primeiras letras
do nome do autor.
d) Código de dois pontos mais a inicial do
nome do autor.
e) Agrupamento dos livros nas prateleiras
pelo tamanho dos livros e pela ordem
alfabética do sobrenome dos autores.
2) Quando determinados exemplares de
livros não são considerados pertinentes
para inclusão no acervo da biblioteca,
deve-se oferecer o material para outras
instituições por meio de:
a) Comutação bibliográfica.
b) Lista de duplicatas.
c) Empréstimo interbibliotecário.
d) Pedido de cotação.
e) Serviço de alerta.
3) Atualmente as unidades de informação
se utilizam de sistemas automatizados
para o gerenciamento de seus acervos.
Dentre as várias opções disponíveis no
mercado, encontram-se alguns, EXCETO:
a) SHOPIA.
b) PERGAMUM.
c) GNUTECA.
d) ALEPH.
e) IBICT.
4) De acordo com as regras do AACR-2, a
fonte principal a ser observada para que
se faça a descrição de livros é:
a) A página de rosto.
b) A edição.

c) O autor.
d) O colofão.
e) A última página.
5) As fontes de informação são
geralmente classificadas como primárias,
secundárias e terciárias. Assinale a
alternativa que apresenta somente fontes
primárias:
a) Anais de congressos; obras de literatura
(poemas e ficção); relatórios técnicos.
b) Dicionários; patentes; almanaques.
c) Bibliografia; anais de conferências e
simpósios; livros didáticos.
d) Enciclopédias; autobiografias; guias.
e) Obras biográficas; diários; manuais.
6) Quanto à acessibilidade, considere os
seguintes itens:
1. Orientações da norma NBR 9050.
2. Eliminação de barreiras arquitetônicas.
3. Adaptação de portas e banheiros.
4. Transcrição das obras da biblioteca para
o sistema Braille.
São itens que as bibliotecas devem
observar:
a) 1 e 2 apenas.
b) 2 e 4 apenas.
c) 1, 2 e 3 apenas.
d) 3 e 4 apenas.
e) 1, 2, 3 e 4.
7) Na concepção de Vergueiro (1989), o
processo
de
desenvolvimento
de
coleções é uma atividade, sobretudo de
planejamento,
que
exige
comprometimento com metodologias.
Sendo um processo ininterrupto que
compreende: estudo da comunidade,
seleção, aquisição, avaliação e:
a) Utilização.
b) Acesso.
c) Preservação.
d) Disseminação.
e) Desbastamento.
8) Os formatos bibliográficos MARC
(Machine Readable Cataloging Format)
são padrões para a representação e
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comunicação
de
informações
bibliográficas e relacionadas em formato
legível por máquina. Esse formato é
desenvolvido e mantido pela:
a) British Library.
b) Library of Congress.
c) Ex-Libris.
d) CAPES.
e) BIREME.
9) Quais são as três seções principais na
organização de um registro bibliográfico
MARC?
a) Líder, Diretório e Campos Variáveis.
b) Diretório, Notas e Indicador.
c) Controle, Notas e Diretório.
d) Conteúdo, Líder e Campos variáveis.
e) Líder, Conteúdo e Indicador.
10) Nas bibliotecas universitárias, a falta
de um limite de termos ou de uma
filosofia em que o bibliotecário possa se
basear para a identificação e a seleção
dos assuntos dos documentos faz com
que cada indexador adote critérios
diferentes gerando disparidades na
catalogação. Para Rubi (2012) uma
decisão política seria determinar um
número mínimo e um número máximo de
descritores tendo em vista, por exemplo,
a tipologia documentária e o nível
pretendido de especificidade e de:
a) Precisão.
b) Consistência.
c) Exaustividade.
d) Revocação.
e) Coerência.

A alternativa que representa o processo
ao qual esses oito itens (passos) estão
relacionados é:
a) Processo técnico;
b) Processo de gestão;
c) Processo de seleção;
d) Processo de referência;
e) Processo de planejamento.
13) Qual o conjunto de códigos e
designações de conteúdos definidos que
codificam
registros
que
serão
interpretados por máquinas, cuja sua
principal finalidade é possibilitar o
intercâmbio de dados, ou seja, importar
dados de diferentes instituições ou
exportar dados de sua instituição para
outros sistemas ou redes de bibliotecas,
desenvolvido
especificamente
para
programas de computador?
a) Formato Marc 21.
b) Formato Z33.
c) ISO 9000.
d) LCSH.
e) ISSN.
14) O processamento técnico refere-se à:

11) Norma Brasileira (ABNT) que orienta
quanto à utilização de citações em
documentos:
a) ISO 2709.
b) NBR 6021.
c) NBR 10520.
d) NBR 10719.
e) MARC III.
12) Analise os oito
apresentados a seguir:

1. O problema;
2. A necessidade de informação;
3. A questão inicial;
4. A questão negociada;
5. A estratégia de busca;
6. O processo de busca;
7. A resposta;
8. A solução.

itens

(passos)

a) Aquisição, Catalogação, Referência.
b) Restauração, Climatização, Atendimento
ao público.
c) Catalogação, Classificação, Preparo
técnico.
d) Administração, Desenvolvimento de
Coleções.
e) Indexação, Controle Bibliográfico.
15) De acordo com MARCONDES e
SAYÃO (2009, p. 10):
“Repositórios
institucionais
são
entendidos hoje como elementos de uma
rede ou infraestrutura informacional de
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um país ou de um domínio institucional,
destinados
a
garantir
a
guarda,
preservação
a
longo
prazo
e,
fundamentalmente, o livre acesso à
produção científica de uma dada
instituição.”
Desde a publicação do Manifesto
Brasileiro de Apoio ao Acesso Livre à
Informação Científica pelo IBICT em 2005,
têm ocorrido, principalmente no âmbito
das Bibliotecas Universitárias no Brasil,
esforços para a implantação de RI´s nas
Instituições com vistas a garantir um
sistema brasileiro de livre acesso à
produção científica do país, “destinada a
guardar, preservar e garantir livre acesso,
via internet, à produção científica no
âmbito de uma dada instituição.”
Acerca
desses
RI´s,
afirmativas abaixo:

analise

as

1. Há muitos softwares disponíveis para a
implementação de repositórios digitais e os
mais sofisticados, técnica e funcionalmente,
são os proprietários.
2. É um tipo de biblioteca digital de modelo
Intranet
que
serve
apenas
para
disseminação de toda a informação interna
produzida em uma determinada instituição.
3.Os Repositórios Institucionais trazem,
agora, para universidades e instituições de
pesquisa, a oportunidade de se fortalecerem
institucionalmente a partir da visibilidade de
sua produção acadêmica organizada e
disponível, como um retrato fiel de sua
instituição.
4.Os RI´s lidam com a produção científica de
uma determinada instituição, contemplando
a reunião, o armazenamento, a organização,
preservação, recuperação e, sobretudo, a
ampla disseminação da informação científica
produzida.
5.O desafio da implantação dos Repositórios
Institucionais também retoma propostas
metodológicas tão caras aos profissionais de
informação, como o controle bibliográfico, a
catalogação na fonte, o trabalho cooperativo
devido a sua importância e impacto social.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) 1, 3 e 5, apenas.
b) 2, 4 e 5, apenas.

c) 3, 4 e 5, apenas.
d) 1, 2, 3, 4 e 5.
e) 2, 3 e 5, apenas.
LÍNGUA PORTUGUESA
16) Quanto ao emprego da crase,
reconheça a construção incorreta:
a) O professor e a aluna dirigiram-se à
escola.
b) Às dezoito horas o filme terá início.
c) Eles vão à Curitiba.
d) Fomos convidados a participar do torneio.
e) Fui a sua clínica na semana passada.
17) Observe a expressão “Na verdade”,
empregada no texto transcrito a seguir e
assinale a opção que condiz com seu
significado:
“Após um assalto a cassino que deu errado,
os membros da gangue são presos, exceto
um, que levou um tiro na cabeça e é dado
como morto. Quando os quatro presos saem
da prisão e descobrem que o parceiro na
verdade está vivo, eles vão atrás dele para
descobrir onde está o dinheiro do assalto.”
(http://megapix.globo.com/filmes/jogo-sujo/)
a) tudo o que se dizia antes de “na verdade”
estava errado, sem relação de sentido;
b) apresenta uma versão atualizada e
verdadeira em relação à anterior;
c) assinala dúvida quanto à versão anterior
tida por verdadeira;
d) demonstra uma ideia que se soma à outra
sem perda de significação;
e) contradiz a opinião dos envolvidos na
ação.
18) O texto abaixo pode ter os elementos
coesivos adequadamente preenchidos
por qual opção?
Tem gente que acha que os políticos não
são corruptos. Nós é que somos certinhos
demais. Já o meu amigo Rodriguez diz
que o pior tipo de político é o
honesto, porque, além de trouxa, é traidor
da sua classe. E emenda dizendo que, se
ganhar na loteria, vai comprar uma casa, um
carro e uns dois ou três deputados.
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_______, o fenômeno relatado neste artigo
não se restringe aos políticos brasileiros.
______ ouso afirmar, ______ seria leviano
de minha parte, que todos os políticos são
assim. ______ não vamos aqui perder
tempo
analisando
minorias.
______,
ninguém liga pra elas.
(https://henriqueszklo.blogosfera.uol.com.br/
2018/01/16/ah-se-os-politicos-usassem-suacriatividade-para-o-bem/)
a) uma vez que, entretanto, mas, contudo, já
que;
b) ainda que, todavia, que, afinal, pois;
c) todavia, mas, afinal, assim, contudo;
d) de qualquer maneira, tampouco, pois,
mas, afinal;
e) entretanto, de qualquer maneira, afinal,
mas, assim.
19) Apenas uma das orações abaixo
corresponde ao uso prescrito pela norma
padrão em relação à regência. Assinale-a.
a) O caso será resolvido a nível de justiça.
b) A compra foi entregue a domicílio.
c) Leonardo não está a fim de estudar.
d) Aonde estamos é muito agradável.
e) Falaram muito a cerca dessa reportagem.
20) Há uma construção frasal transcrita a
seguir que é incorreta quanto ao
emprego
de
verbos
abundantes.
Assinale-a:
a) Mariana tinha aceitado o brinquedo.
b) O advogado havia chego naquele exato
momento.
c) A mulher havia enxugado as lágrimas.
d) O texto já estava impresso quando
chegamos.
e) Eles tinham expulsado o chefe do
gabinete.
INFORMÁTICA
21) Normalmente, na utilização de
planilhas do EXCEL ou do CALC, é
necessário, em determinadas situações,
o uso da função SE para realizar testes
em valores e fórmulas. Considerando a
sintaxe SE(A; B; C) da referida fórmula,

defina os parâmetros
respectivamente:

A,

B

e

C

a) Condição; Valor se Verdadeiro; Valor se
Falso;
b) Valor; Condição; Resultado;
c) Resultado; Valor se Falso; Valor se
Verdadeiro;
d) Teste; Resultado; Valor;
e) Condição; Valor se Verdadeiro; Valor se
Falso.
22) Ao redigirmos um texto no
computador utilizando o WORD ou o
WRITER, por muitas vezes temos a
necessidade de realizar uma “Quebra de
Página”, tarefa que pode ser facilmente
executada com o seguinte comando no
teclado:
a) CTRL + ENTER
b) CTRL + N
c) CTRL + P
d) CTRL + ESPAÇO
e) CTRL + END
23) Com relação aos editores de textos
WORD e WRITER, considerando somente
a utilização do MOUSE para a seleção de
um determinado texto, analise as
seguintes afirmações:
I. Clicar e arrastar o mouse para selecionar
um trecho qualquer;
II. Selecionar uma palavra aplicando um
clique duplo sobre ela;
III. Selecionar um parágrafo aplicando um
clique triplo sobre ele.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) As afirmativas I, II e III estão corretas.
e) Somente as afirmativas I e II estão
corretas.
24) Ao utilizarmos o IMPRESS ou
POWERPOINT para a criação de
apresentações, é comum a utilização de
efeitos visuais entre os slides. O nome
dado a esses efeitos é:
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a) Estilo
b) Transição
c) Macro
d) Fluxograma
e) Objeto
25) No WRITER, ao salvar um novo
documento de texto pela primeira vez, o
Tipo do arquivo apresentado como
padrão é:
a) Documento de texto ODF (.odt)
b) Texto Office Open XML (.docx)
c) Modelo de documento de texto ODF (.ott)
d)XML do Microsoft Word 2007-2013 (.docx)
e) Texto Unufied Office Format (.uot)
CONHECIMENTO RELATIVO A ENSINO
SUPERIOR
26) De acordo com o regimento da
UNESPAR, a Universidade é composta
de quantos campi?
a)
b)
c)
d)
e)

4
8
6
7
Nenhuma das anteriores

27) No regimento, está estabelecida a
sede formal da UNESPAR. Em qual
cidade ela se situa?
a) Curitiba
b) Apucarana
c) Paranavaí
d) Paranaguá
e) União da Vitória
28) Que cursos ou programas da
Educação Superior são abrangidos pela
LDB (lei 9394/96)?
a) Sequenciais por campo do saber, de
graduação, de pós-graduação, de extensão;
b) Unicamente de formação profissional;
c) Somente cursos de mestrado;
d) Somente cursos de doutorado;
e) Nenhuma das anteriores.

29) Qual é o total de dias de trabalho
acadêmico efetivo, previstos na LDB, a
cada ano letivo?
a) 150
b) 365
c) 200
d) 250
e) Nenhuma das anteriores.
30) Na LDB, está previsto que as
universidades podem se organizar por
campos do saber?
a) Não há previsão legal para isto;
b) Somente para pós-graduação;
c) Somente para a extensão;
d) Sim, isto está previsto na lei;
e) Nenhuma das anteriores.
CONHECIMENTOS GERAIS/
ATUALIDADE E ECA
31) Qual Estado do Brasil está sofrendo
intervenção do governo federal, prevista
até o final de 2018, por causa da alta
criminalidade e violência?
a) Ceará;
b) Rio de Janeiro;
c) São Paulo;
d) Espírito Santo;
e) Nenhum dos anteriores.
32) Quais desses cantores de música
brasileira participaram do movimento da
Tropicália e ainda atuam hoje em dia?
a) Caetano Veloso e Lupicínio Rodrigues;
b) Gilberto Gil e Dalva de Oliveira;
c) Caetano Veloso e Gilberto Gil;
d) Leandro e Leonardo;
e) Nenhuma das anteriores.
33) Assinale a opção correta quanto às
publicações destinadas ao público
infanto-juvenil:
a) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter
ilustrações, legendas, crônicas, comentários
sobre futebol ou anúncios de bebidas
alcoólicas, tabaco, armas e munições, e
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deverão respeitar os valores éticos e sociais
da pessoa e da família.
b) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter
ilustrações, fotografias, legendas, crônicas
ou anúncios de bebidas alcoólicas, armas e
munições, doces e refrigerantes, e deverão
respeitar os valores éticos e sociais da
pessoa e da família.
c) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter
ilustrações, fotografias, legendas, crônicas
ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco,
armas e munições, e deverão respeitar os
valores éticos e sociais da pessoa e da
família.
d) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter
ilustrações, fotografias, legendas, crônicas
ou anúncios de bebidas alcoólicas,
brinquedos, material escolar, tabaco, armas
e munições, e deverão respeitar os valores
éticos da pessoa e da família.
e) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter
ilustrações, fotografias, legendas, crônicas
ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco,
armas e munições, e deverão respeitar os
valores éticos, religiosos, esportivos e
sociais da pessoa e da família.
34) Qual foi a recente sugestão do
Presidente dos EUA para resolver o
problema dos ataques criminosos às
escolas de seu país?
a)
b)
c)
d)

Proibir a venda de armas;
Colocar a polícia dentro das escolas;
Armar os professores;
Fazer um rodízio de pais armados em
cada sala de aula;
e) Nenhuma das anteriores.
35) O denominado “Arco do Desmatamento”, é um espaço geográfico
conhecido como o local em que
determinada floresta está mais destruída.
A que floresta a frase se refere?
a) Floresta das Araucárias;
b) Complexo do Pantanal;
c) Mata Atlântica;
d) Floresta Amazônica;
e) Nenhuma das anteriores.
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