
PORTUGUÊS
TEXTO 01

Crime contra as mulheres
Na primeira quinzena do ano, o Ceará viveu dias atípicos e históricos no terreno da segurança

pública. De um lado, mais de 200 ataques de grupos criminosos foram registrados no Estado; de outro, o
número de  homicídios  caiu  pela  metade,  se  comparado a  igual  período do ano passado.  A aparente
contradição se explica, grosso modo, pela partilha de um alvo – a autoridade do Estado – por parte das
facções criminosas; e, evidentemente, pela resposta ostensiva, ágil e vigorosa, coordenada pelo Governo
cearense. 

No entanto, um crime registrado nesta semana destoa dessa trama e chama atenção para outras
dimensões da violência e, consequentemente, desafios de alta complexidade que se impõem ao Estado e à
sociedade. Uma vendedora foi morta, em seu local de trabalho, pelo ex-companheiro. Sem aceitar o fim
do  relacionamento,  ele  se  insurgiu  contra  a  liberdade  dela,  garantida  pela  Constituição  Federal,
recomendada pela Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).
O crime foi cometido com uma arma de fogo roubada de uma delegacia e, infelizmente, está longe de
poder ser visto como uma tragédia isolada.

De acordo com números parciais da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS),
projeta-se um crescimento de 25% no número de mulheres assassinadas, entre 2017 e 2018. O aumento
impressiona ainda mais por se mostrar uma anomalia diante dos dados gerais. Pelo mesmo levantamento,
o balanço total de assassinatos deve mostrar uma redução nos índices estaduais, quando comparados os
dois anos.

Dentre  as  mortes  violentas  registradas  até  agora,  24  foram  classificadas  na  categoria  de
feminicídio. Pela Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015, é assim considerado todo assassinato quando ele
se dá “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”. É possível que, quando consolidados os
dados da SSPDS, este número seja ainda maior. 

Por  este  recorte,  são  considerados  os  crimes  que  se  deram,  especificamente,  em  contextos
discriminatórios. Mas é preciso entender que os desvios – éticos, econômicos e culturais –, que levam a
esta expressão extremada do preconceito contra as mulheres, também estão presentes como fatores que
explicam o aumento dessas mortes. Exemplo disso são as mortes de envolvidas com tráfico e facções
criminosas, quando tomadas como alvo de vinganças, para retaliação de bandidos rivais. 

O feminicídio  é  a  expressão máxima e  mortal  das  diversas  violências  cotidianas,  que  podem
atingir  as  mulheres  em sociedades  marcadas  pela  desigualdade,  por  construções  históricas,  culturais,
econômicas, políticas e sociais discriminatórias. Daí a dificuldade de combatê-lo apenas com medidas
ostensivas.  É  necessário coibir  as  violências  cotidianas,  no espaço público e privado,  antes  que elas
culminem em um ato bárbaro e irreversível.

Para tal, é importante, sim, a ação policial, mas também o olhar atento da sociedade para estas
tendências  nocivas,  denunciando-as  quando  manifestas;  e  fazendo-as  minguar  como  próprias  dos
costumes. Se faz imperativo a confluência de esforços, do Estado, das demais instituições e dos cidadãos,
para reverter um quadro inaceitável para qualquer sociedade civilizada. 
(  http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/opiniao/editorial-crime-contra-as-mulheres-1.2050624  )

01. Afirma-se corretamente que o autor do TEXTO 01:
a) Considera não ser importante a ação policial para coibir as violências cotidianas.
b) Considera ser necessário coibir as violências cotidianas apenas no espaço público.
c) Faz uma crítica aos números parciais da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
d) Considera haver uma dificuldade de combater o feminicídio apenas com medidas ostensivas.
e) Considera ser necessário coibir as violências cotidianas apenas no espaço privado.

02. De acordo com o TEXTO 01:
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a) O feminicídio é a expressão máxima e mortal das diversas violências cotidianas, que podem atingir
principalmente homens de todas  as  idades e  classes,  em sociedades marcadas pela  desigualdade,  por
construções históricas, culturais, econômicas, políticas e sociais discriminatórias.
b) Na primeira quinzena de 2019, o Ceará viveu dias atípicos e históricos no terreno da segurança pública,
houve mais  de 200 ataques de grupos criminosos  no Estado,  no entanto,  o número de homicídios  e
feminicídios no estado do Ceará caiu pela metade, se comparado aos primeiros 15 (quinze) dias do ano de
2016.
c) Se faz imperativo a confluência de esforços, do Estado, das demais instituições e dos cidadãos, para
reverter  um  quadro  inaceitável,  que  são  considerados  os  crimes  contra  as  mulheres  que  se  deram,
especificamente, em contextos não discriminatórios.
d) De acordo com números parciais  da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social  (SSPDS),  o
balanço total de assassinatos deve mostrar uma redução nos índices estaduais, quando comparados aos
dois anos anteriores, assim, projeta-se uma diminuição de 25% no número de mulheres assassinadas, entre
2017 e 2018.
e) O feminicídio, como o que foi cometido com uma arma de fogo roubada de uma delegacia pelo ex-
companheiro da vítima está longe de poder ser visto como uma tragédia isolada, trata-se da expressão
máxima  e  mortal  das  diversas  violências  cotidianas,  que  podem atingir  as  mulheres  em sociedades
marcadas  pela  desigualdade,  por  construções  históricas,  culturais,  econômicas,  políticas  e  sociais
discriminatórias.

03. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas:
a) Enchoval, xícara, excerto.
b) Fênix, alisar, êxodo.
c) Consciência, imprecindível, rescisão.
d) Recisão, prescindir, côncio.
e) Florecer, nascer, occipital.

04. Qual o item que preenche corretamente as lacunas nas seguintes orações: 
    A decisão coube ___diretora. Viajarei ___ Roma. Viajarei ___ bela Roma.
a) à, a, à
b) a, a, a
c) à, a, a
d) à, à, à
e) a, a, à

05. Absolver e absorver, vocábulos parecidos na forma e diferentes no sentido, pertencem a um grupo
denominado: 
a) Sinonímia
b) Antonímia
c) Paronímia
d) Polissemia
e) Homonímia

TEXTO 02 

As vidas de Brumadinho
A tragédia da barragem de rejeitos de minério de ferro do Córrego do Feijão, em Brumadinho

(MG), tem raízes no descaso, na obtenção do lucro a qualquer custo, no desrespeito para com as pessoas e
a natureza. Repetindo o drama de Mariana, há pouco mais de três anos, o solo mineiro foi juncado pelos
13 milhões de metros cúbicos de lama da barragem, construída em 1976 e desativada pela mineradora
Vale em 2015. A torrente de rejeitos desceu, arrasando tudo o que encontrou pela frente. Arrastou a mata,
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vitimou  dezenas  de  funcionários  que  almoçavam  nas  imediações,  moradores  da  região,  com  suas
pousadas, plantações, criações de animais… E os danos à vida silvestre, com os pobres bichos totalmente
sujos de lama, buscando proteção! A lama escoou também para o leito do rio Paraopeba, outrora piscoso,
poluindo suas águas com elementos químicos usados na extração do minério de ferro. Peixes morreram e
foi suspenso o abastecimento d’água dos municípios banhados pelo rio. O Paraopeba deságua no São
Francisco, o rio da unidade nacional, que irriga terras mineiras e nordestinas. Alertam especialistas que,
caso a lama tóxica atinja a hidrelétrica de Furnas, fatalmente entrará no Velho Chico, expandindo o rastro
de destruição e contaminação pelo Nordeste, podendo até atingir a área da transposição das águas.

A Vale,  acionista  da  Samarco,  autora  da  tragédia  de  Mariana,  o  maior  desastre  ambiental  do
planeta  causado  pelo  homem,  tenta  se  justificar  diante  da  catástrofe.  Faltou  monitoramento,  sobrou
desleixo. Mais de 400 outras barragens de rejeitos, como estarão? Vidas foram ceifadas. Sonhos, trabalho
construído com esforço anos a fio, projetos para o futuro... Tudo posto abaixo pela ganância de empresas
que sugam do solo a riqueza, sem se importarem com os efeitos dos desastres que causam. 

Poucas foram as vítimas de Mariana indenizadas pela Samarco até hoje. E, agora, Brumadinho. O
que virá depois?
(  http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/opiniao/as-vidas-de-brumadinho-1.2056186  )

06. De acordo com o TEXTO 02:
a) Alertam especialistas que, caso a lama tóxica atinja a hidrelétrica de Furnas, fatalmente entrará no Rio
São Francisco, expandindo o rastro de destruição e contaminação pelo Nordeste.
b) O solo mineiro de Brumadinho foi juncado pelos 23 milhões de metros cúbicos de lama da barragem,
construída em 1976 e desativada pela mineradora Vale em 2015.
c) Alertam especialistas que, caso a lama tóxica atinja a hidrelétrica de Furnas, fatalmente entrará no leito
do rio Paraopeba, expandindo o rastro de destruição e contaminação pelo Nordeste.
d) O solo mineiro de Mariana foi juncado pelos 23 milhões de metros cúbicos de lama da barragem,
construída em 1976 e desativada pela mineradora Vale em 2015.
e) Alertam especialistas que, caso a lama tóxica atinja a hidrelétrica de Furnas, fatalmente entrará no
Velho Chico, podendo até atingir a área da transposição das águas, não expandindo o rastro de destruição
e contaminação pelo Nordeste.

07. Segundo o autor do TEXTO 02:
a) A tragédia da barragem de rejeitos de minério de ferro do Córrego do Feijão, bem como a de Mariana,
tem raízes no descaso, na obtenção do lucro a qualquer custo e no respeito para com as pessoas e a
natureza. 
b) A Vale, acionista da Samarco, autora da tragédia de Mariana, o maior desastre ambiental do planeta
causado pelo homem, já se justificou diante da catástrofe. 
c) A Vale faltou com monitoramento e agiu com desleixo causando mais uma tragédia, pela ganância de
empresas que sugam do solo a riqueza, sem se importarem com os efeitos dos desastres que causam.
d) A tragédia da barragem de rejeitos de minério de ferro do Córrego do Feijão tem raízes na obtenção do
lucro a qualquer custo, no descaso, no desrespeito para com as pessoas e respeito pela natureza. 
e) A Samarco, acionista da Vale, autora da tragédia de Mariana, o maior desastre ambiental do planeta
causado pelo homem, já indenizou as vítimas da catástrofe.

08. No  TEXTO 02, há um trecho que diz “faltou monitoramento, sobrou desleixo”. O autor se refere,
nessa citação, a um sujeito que não aparece explicitamente no texto, embora se saiba que a tragédia foi
responsabilidade  da  empresa  Vale  do  Rio  Doce.  Dessa  forma,  o  autor,  indiretamente,  tenta  retirar  a
responsabilidade do sujeito no texto. Caso semelhante ocorre no trecho:
a) “o solo mineiro foi juncado pelos 13 milhões de metros cúbicos de lama da barragem”
b) “E os danos à vida silvestre, com os pobres bichos totalmente sujos de lama, buscando proteção!”
c) “Alertam especialistas que, caso a lama tóxica atinja a hidrelétrica de Furnas, fatalmente entrará no
Velho Chico”
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d) “A Vale, acionista da Samarco, autora da tragédia de Mariana, o maior desastre ambiental do planeta
causado pelo homem, tenta se justificar diante da catástrofe.”
e) “Vidas foram ceifadas”

09. Assinale a opção cujas palavras seguem a mesma regra de acentuação da palavra “catástrofe”:
a) Incrível, amável, álbum.
b) Aerólito, médico, álibi.
c) Júri, táxi, história.
d) Biótipo, órfãs, ímãs.
e) Café, também, pivô.

10. Em qual das orações abaixo o sujeito é indeterminado?
a) Dizem que haverá novas indenizações.
b) A lama escoou também para o leito do rio Paraopeba.
c) Nada será feito pela população.
d) Faz três anos que aconteceu a tragédia de Mariana.
e) Há muitos seres vivos na lama.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – BIBLIOTECONOMIA

11. Segundo Fonseca (1992), a biblioteconomia, a documentação e a ciência da informação têm objetivos
diferentes. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta um dos objetivos da biblioteconomia:
a) Fornecer resumos de pesquisas e, eventualmente, traduções e reproduções dos documentos.
b) Estudar a gênese, transformação e utilização da informação.
c) Preservar e difundir o patrimônio bibliográfico de cada nação.
d) Analisar estatisticamente tanto a bibliografia geral e a especializada, como as citações contidas em
textos científicos.
e) Apoiar documentalmente a pesquisa científica, humanística e tecnológica.

12. Sobre o ciclo da informação apresentado por Le Coadic (1994), é correto afirmar que os três processos
que o compõem são:
a) Produção, organização e uso;
b) Construção, ordenação e compartilhamento;
c) Elaboração, disposição e utilização;
d) Coleta, compartilhamento e consumo;
e) Construção, comunicação e uso.

13. Fontes de informação são geralmente classificadas como fontes primárias, secundárias e terciárias,
dependendo da sua originalidade e sua proximidade com a fonte de origem. Considerando essa afirmativa,
marque a opção que apresenta somente fontes de informação primárias:
a) Bases de dados, periódicos e biografias.
b) Legislação, patentes e normas técnicas.
c) Manuais, dicionários e traduções.
d) Jurisprudência, teses e catálogos.
e) Bibliotecas, livros e artigos científicos.

14. A informação jurídica pode ser gerada, registrada e recuperada, em três formas distintas: analítica
(doutrina),  normativa  (legislação)  e  interpretativa  (jurisprudência).  Analise  as  alternativas  abaixo  e
assinale a que possui fontes de informação que representam respectivamente as três formas:
a) Leis ordinárias, acórdãos e livros jurídicos.
b) Teses jurídicas, súmulas e decretos.
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c) Emendas constitucionais, artigos de periódicos e decisões.
d) Livros jurídicos, leis ordinárias e súmulas.
e) Acórdãos, teses jurídicas e emendas constitucionais.

15. O Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2) apresenta regras de descrição sobre pontos de
acesso. Acerca dessa temática, marque a opção incorreta:
a) Ponto de acesso é um nome, termo pelo qual o usuário pode procurar e encontrar a representação
bibliográfica de algum recurso.
b) Um ponto de acesso pode ser controlado ou não.
c) Para catálogos manuais, os pontos de acesso são: de responsabilidade, de título e de assunto.
d) Os pontos de acessos se dividem em principal, secundário e terciário.
e) Os pontos de acesso devem apresentar uma forma padronizada de acordo com o público alvo.

16. De acordo com Mey e Silveira (2009), o catálogo é um meio de comunicação, que veicula mensagens
sobre os registros do conhecimento, de um ou vários acervos. Diante do exposto, marque a opção que
descreve as qualidades que um catálogo deve ter para tornar-se de fácil consulta e manutenção simples:
a) Flexibilidade, facilidade de manuseio, portabilidade e compacidade.
b) Consistência, lógica, integridade e portabilidade.
c) Atualidade, uniformidade, clareza e precisão.
d) Compacidade, atualidade, precisão e integridade.
e) Lógica, consistência, facilidade de manuseio e flexibilidade.

17. Sobre o formato MARC 21, assinale a alternativa incorreta:
a) É um conjunto de códigos e designações de conteúdo definido para codificar registros legíveis por
máquina.
b) É composto por três elementos: líder (estrutura), diretório (indicação do conteúdo) e campos variáveis
(conteúdo propriamente dito).
c) Permite a troca das informações bibliográficas entre bibliotecas.
d) Possibilita a catalogação cooperativa.
e) Padroniza manualmente a representação descritiva dos registros bibliográficos.

18. Segundo Souza (2010), classificação é o processo de reunir coisas, ideias ou seres, em grupos, de
acordo  com  o  seu  grau  de  semelhança.  Considerando  as  classificações  documentárias,  assinale  a
alternativa correta:
a) Do ponto de vista de sua finalidade as classificações podem ser especializadas ou gerais.
b) As classificações documentárias não podem ser consideradas científicas.
c) A Classificação Decimal de Direito (CDDir) foi criada especificamente para obras jurídicas nacionais.
d) A Classificação Decimal de Dewey (CDD) apresenta somente dois tipos de relação entre as classes de
assunto: coordenação e subordinação.
e) As classificações documentárias enumerativas também são chamadas de analítico-sintéticas. 

19. Com relação às regras de classificação, analise as afirmativas a seguir:
I. A mais importante regra da classificação é seguir a lógica para cada tipo de instituição.
II. Quando um livro tratar de métodos de investigação de um assunto, deverá ser classificado pelo método
empregado e relacionado ao assunto.
III.  Se  um assunto  exercer  influência  sobre  o  outro,  classifica-se  primeiro  pelo  assunto  que  sofre  a
influência.
IV. Se o livro tratar da origem dos costumes, instituições ou crenças, classificar sob as origens.

Está correto o que se afirma em:
a) Somente nos itens I e III.
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b) Somente nos itens I, III e IV.
c) Somente nos itens I e IV.
d) Somente nos itens II e  IV.
e) Somente nos itens II e III.

20. Ao endereço que localiza o livro na prateleira, individualiza o livro na coleção e pelo qual ele é
requisitado e novamente reposto nas estantes dá-se o nome de:
a) Classificação.
b) Número de chamada.
c) Cutter.
d) Notação.
e) Assunto.

21. Ao fazer uma busca em uma base de dados, pretende-se encontrar documentos que sejam úteis para
satisfazer uma necessidade de informação, e evitar a recuperação de itens inúteis. Acerca do exposto,
assinale o termo que expressa a extensão com que todos os itens úteis são encontrados em uma busca:
a) Atinência.
b) Exaustividade.
c) Especificidade.
d) Coeficiente de revocação.
e) Coeficiente de precisão.

22.  Durante  o  processo  de  indexação,  raramente  o  indexador  consegue  fazer  a  leitura  completa  do
documento. Segundo Lancaster (2004), as partes a serem lidas atentamente são as que apresentam maior
probabilidade  de  dizer  o  máximo  sobre  o  conteúdo  no  menor  tempo.  A esse  respeito,  são  partes
importantes do texto que o indexador deve dar especial atenção, exceto:
a) Ilustrações, gráficos, tabelas e respectivas legendas.
b) Dedicatória, se houver.
c) Resumo, se houver.
d) Sumário.
e) Introdução, frases e parágrafos de abertura de capítulos.

23. Os resumos podem ser caracterizados de inúmeras formas, inclusive segundo sua extensão. Assinale a
alternativa que, segundo Lancaster (2004), não interfere na extensão de um resumo:
a) Complexidade do conteúdo temático.
b) Custo.
c) Atualidade do item que está sendo resumido.
d) Acessibilidade do conteúdo temático.
e) Extensão do item que está sendo resumido.

24. Segundo Rowley (2002), as bases de dados que incluem citações ou referências bibliográficas e, às
vezes  resumos  de trabalhos  publicados,  informando ao  usuário  sobre  o  que  foi  publicado e onde se
publicou denominam-se base de dados:
a) Catalográficos.
b) Referenciais.
c) De fontes.
d) Textuais e numéricos.
e) Bibliográficos.

25. O avanço das tecnologias da informação e comunicação tem colaborado para o desenvolvimento de
serviços  de  disseminação  seletiva  de  informações  (DSI)  que  notificam  os  usuários,  correntemente,
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mantendo-os  informados  sobre  informações  de  seu  interesse.  A esse  respeito,  assinale  a  alternativa
correta:
a) Os recursos informacionais referem-se às fontes de informação científicas, técnicas e/ou informais,
podendo incluir indivíduos, entendendo-os também como fontes de informação.
b) O perfil do usuário, quanto à identificação explícita, ocorre quando ele não tem consciência de que seu
perfil está sendo elaborado.
c) A opção de um serviço manual de disseminação seletiva de informações é sempre uma opção mais
viável para as bibliotecas.
d) Em serviços de DSI há a preocupação em notificar o usuário sobre a existência de uma informação
potencialmente relevante, não sendo necessário identificar os meios para acessá-la.
e) A retroalimentação consiste na atualização constante dos perfis dos usuários de um serviço de DSI.
26. No dia 14 de novembro de 2018, foi lançada a nova versão da norma técnica para elaboração de
referências  bibliográficas,  ABNT NBR 6023:2018.  Entre  as  mudanças  apresentadas  pode-se  destacar,
exceto:
a) A inclusão, nas regras gerais de apresentação, dos documentos online;
b) A inclusão de modelos de referência para atos administrativos normativos (avisos, editais, estatutos,
ofícios, pareceres entre outros);
c) As redes sociais foram incluídas como documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico;
d) Quando houver quatro ou mais autores, indicam-se todos. A expressão et al. deve ser evitada;
e) Em eventos no todo, o título Anais é sucedido de três pontos entre colchetes: Anais […]

27. Analise a referência apresentada abaixo, elaborada segundo a ABNT NBR 6023:2018 Informação e
documentação – Referências – Elaboração:

CID, Rodrigo.  Deus:  argumentos da impossibilidade e da incompatibilidade.  In: CARVALHO, Mário
Augusto Queiroz et al. Blog investigação filosófica. Rio de Janeiro, 23 abr. 2011. 
(Disponível em: http://investigacao-filosofica.blogspot.com/search/label/Postagens .Acesso em: 23 ago. 2011.)

Assinale a alternativa incorreta:
a) A referência diz respeito a um documento de acesso exclusivo em meio eletrônico.
b) Os elementos essenciais são: autor, título da informação ou serviço ou produto, versão ou edição (se
houver), local, data e descrição física do meio eletrônico.
c) A referência está incorreta, uma vez que não foram utilizados os sinais < > antes e depois do link.
d) O tópico da norma que trata do blog também inclui bases de dados, listas de discussão, programas de
computador, redes sociais, mensagens eletrônicas, entre outros.
e)  Caso a autoria  fosse desconhecida,  a entrada deveria  ser feita  pelo título.  O termo anônimo ou a
expressão autor desconhecido não poderiam ser usados.

28. De acordo com a NBR 10520:2002 que versa sobre citações em documentos, assinale a alternativa
correta:
a) As citações podem aparecer no cabeçalho, em notas de rodapé e no texto.
b) A expressão apud – citado por, conforme segundo – pode, também ser usada no texto.
c) Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição, responsável ou título incluído na
sentença  devem  ser  em  letras  minúsculas  e,  quando  estiverem  entre  parênteses,  devem  ser  letras
maiúsculas.
d) O sistema numérico pode ser utilizado quando há notas de rodapé.
e) A citação indireta consiste na transcrição textual de parte da obra do autor consultado.

29. Segundo Vergueiro (2010), a política de seleção procura garantir que todo material seja incorporado ao
acervo segundo razões  objetivas  predeterminadas.  Assim sendo,  os  critérios  de  seleção utilizados  na
política visam guiar o bibliotecário no trabalho periódico de seleção, garantindo a coerência do acervo ao
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longo do tempo. Diante do exposto, assinale a alternativa que contempla somente critérios de seleção que
abordam o conteúdo dos documentos:
a) Conveniência e contribuição potencial.
b) Cobertura e relevância/interesse.
c) Imparcialidade e custo.
d) Autoridade e precisão.
e) Atualidade e idioma.

30. Segundo Figueiredo (1998), no que diz respeito à formação e desenvolvimento de coleções, o nível de
completeza refere-se a:
a)  Uma  coleção  na  qual  a  biblioteca  se  empenha  em  incluir  todos  os  trabalhos  significativos  de
conhecimento registrado em todas as línguas aplicáveis.
b) Uma coleção que inclui as melhores fontes de materiais, incluindo materiais contendo relatórios de
pesquisa, novas descobertas, resultados de experimentos científicos e qualquer outra informação útil a
pesquisadores.
c) Uma coleção altamente seletiva que serve para introduzir e definir o assunto e indicar as variedades de
informações disponíveis em outro lugar.
d) Uma coleção adequada para manter o conhecimento de um assunto requerido para propósitos limitados
ou generalizados.
e) Uma área de assunto que é fora do escopo para as coleções da biblioteca e para a qual poucas seleções
são feitas além dos instrumentos de referência básicos.
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RASCUNHO - GABARITO  
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