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128 – Gestão da Informação 

 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 20 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, 
d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

d) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 

pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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01 - NÃO é uma característica de um data warehouse: 
 

a) Organização. 
b) Consistência. 
►c)  Distribuição de dados. 
d) Baseado na web. 
e) Relacional. 

 
02 - Declarações que estabelecem uma hierarquia para os riscos de informação estão incluídas em uma: 
 

►a) política de segurança. 
b)  análise de impacto nos negócios. 
c)  avaliação de risco. 
d)  política de uso aceitável. 
e)  diretriz de mitigação de riscos. 

 
03 - Sobre o fato da Ciência da Informação ser uma Ciência Social, considere as seguintes razões:  
 

1. Se preocupa em esclarecer problemas sociais concretos. 
2. Colabora para sua natureza científica e para sua evolução diversas disciplinas. 
3. Procura compreender as manifestações dos indivíduos. 
4. Dá preferência a pesquisas qualitativas. 
5. Se fundamenta em séries históricas para determinar sua atuação. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
04 - Em relação de aplicação de tecnologias, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas. 
 

(   ) Um sistema de Gestão da Informação permite às organizações administrar melhor seus processos, a fim de 
capturar conhecimentos e expertise. 

(   ) Aplicativos integrados alteram profundamente a maneira como uma empresa conduz seus negócios e, muitas 
vezes, são difíceis de implantar. As empresas que não têm condições de investir em aplicativos integrados podem, 
em certa medida, conseguir a integração de informações pelo uso de intranets e extranets. 

(   ) O e-Business inclui atividades para a gestão da empresa e para sua coordenação com fornecedores e outros 
parceiros de negócios. Além disso, devemos compreender que esse conceito é incluído no conceito de comércio 
eletrônico. 

(   ) A aplicação da internet e das tecnologias de rede para digitalizar as relações entre o governo e órgãos públicos e 
os cidadãos, empresas e outros braços do próprio governo é denominada e-Government. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) V – V – F – V. 
►c) F – V – F – V. 
d) F – V – V – F. 
e) V – F – V – F. 

 
05 - Sabemos que um sistema de informação não implica apenas a tecnologia, mas agrega-se de outras duas dimensões. 

Assim, assinale a alternativa que contempla todas as dimensões dos sistemas de informação. 
 

a) Tecnologia, Processamento e Informação. 
b) Tecnologia da Informação, Pessoas e Processamento. 
c) Tecnologia, Processamento e Organização. 
►d) Tecnologia da Informação, Pessoas e Organizações. 

e) Tecnologia da Informação, Organizações e Sistemas. 
 
06 - Sobre o conceito de Burocracia na Teoria da Administração, é correto afirmar: 
 

a) A burocracia surgiu e se consolidou em decorrência de fatores como a diminuição da complexidade das empresas e a 
consolidação da sociedade da informação. 

►b) São características da burocracia: legalidade, formalidade, divisão do trabalho, impessoalidade, hierarquia, rotinas e 
procedimentos, competência técnica e mérito, especialização, profissionalização, publicidade e previsibilidade do 
funcionamento. 

c) As burocracias são prejudiciais às grandes organizações porque atrapalham a execução de atividades rotineiras 
necessárias à sua sobrevivência. 

d) São princípios da burocracia: a divisão do trabalho e das responsabilidades, delegação de autoridade juntamente com 
responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, interesse geral sobre o particular, remuneração e 
centralização. 

e) No setor privado, especialmente, o modelo burocrático encontrou um terreno fértil, por isso até́ hoje é o modelo 
preponderante. 
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07 - Em relação às tecnologias de informação e bancos de dados, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas. 

 

(   ) Normalmente, a tecnologia sozinha não é capaz de tornar as organizações mais competitivas, eficientes ou 
orientadas para a qualidade. 

(   ) Um banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados entre si que contêm registros sobre pessoas, lugares 
ou coisas. 

(   ) O banco de dados relacional é o tipo de banco de dados mais comum atualmente. Os bancos de dados relacionais 
organizam os dados em tabelas bidimensionais. 

(   ) Em um banco de dados, cada uma das categorias genéricas que representa uma pessoa, um lugar ou uma coisa 
sobre a qual são armazenadas e mantidas informações, é denominada entidade. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) V – V – F – V. 
c) F – V – F – V. 
►d) V – V – V – V. 

e) V – F – V – F. 
 
08 - Na sociedade da informação, a comunicação e a informação tendem a permear as atividades e os processos de decisão nas 

diferentes esferas da sociedade, incluindo a superestrutura política, os governos federal, estaduais e municipais, a cultura e as 
artes, a ciência e a tecnologia, a educação em todas as suas instâncias, a saúde, a indústria, as finanças, o comércio e a 
agricultura, a proteção do meio ambiente, as associações comunitárias, as sociedades profissionais, sindicatos, as 
manifestações populares, as minorias, as religiões, os esportes, lazer, hobbies etc. A sociedade passa progressivamente a 
funcionar em rede. O fenômeno que melhor caracteriza esse novo funcionamento em rede é a convergência progressiva que 
ocorre entre produtores, intermediários e usuários em torno a recursos, produtos e serviços de informação afins. 

 

Fonte: MIRANDA, A. Sociedade da informação: globalização, identidade cultural e conteúdos. Ci. Inf., Brasília, v. 29, n. 2, p. 78-88, Aug. 2000. 
 

 A partir da leitura do texto, assinale a alternativa que corresponde a um entendimento do conceito de convergência. 
 

a) Caráter ou qualidade do que é contingente. 
b) Que converge ou se dirige para pontos dispersos. 
c) Corresponde a forma como as mídias emergentes exploram suportes tradicionais, como jornal, rádio e televisão. 
d) Trata-se do desenvolvimento e execução pelos governos, sociedade civil e iniciativa privada, em seus respectivos papéis, 

de princípios, normas, regras, procedimentos decisórios e programas compartilhados que delineiam a evolução e o uso 
da Internet. 

►e) Tendência que os meios de comunicação estão aderindo para poder se adaptar à Internet. Consiste em usar este suporte 
como canal para distribuição de seu produto. 

 
09 - Considere a seguinte imagem: 
 

 
 

Fonte: ALVES, M. A. O teatro como um sistema de comunicação. Trans/Form/Ação, Marília, v. 24, n. 1, p. 85-90, 2001. 

 
A imagem apresenta um esquema dos engenheiros Shannon e Weaver para uma das perspectivas teóricas que 
historicamente se construiu dentro do campo da Ciência da Informação e que, segundo Araújo (2009), apesar de várias 
críticas, continua atual. Considerando os pressupostos que podem ser apreendidos a partir da imagem e dos seus 
conhecimentos sobre os fundamentos de Ciência da Informação, assinale alternativa que apresenta uma das 
abordagens de nome mais conhecido dessa teoria. 

 

a) Teoria Hipodérmica. 
b) Teoria Informática. 
►c) Teoria Matemática. 
d) Teoria Geral da Ciência da Informação. 
e) Teoria da Gestão da Informação. 
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10 - Ao longo de seu desenvolvimento, a ciência da informação (CI) viu surgirem e se consolidarem, dentro dela, diferentes áreas e 

subáreas específicas. Tais campos, orientados por diversas correntes e perspectivas teóricas, acabaram por desenvolver, 
também, conceitos particulares de informação, algumas vezes semelhantes, outras vezes sobrepostos e, em alguns casos, 
discordantes. 

 

Fonte: ARAUJO, C. A. Á. Correntes teóricas da ciência da informação. Ci. Inf., Brasília, v. 38, n. 3, p. 192-204, dez. 2009. 
 

 A partir do entendimento das diferentes áreas e subáreas específicas da Ciência da Informação, conforme apontado 
no enunciado acima, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda. 

 

1. Se relaciona essencialmente com a ideia de suspeição de que a 
realidade tenha fundamento nela mesma. Tem por atitude 
epistemológica a desconfiança, a negação do evidente, a busca do que 
pode estar escondido ou camuflado. 

2. Envolve trabalhos sobre comportamento informacional, as diferentes 
fontes de informação utilizadas na ciência, as diferenças entre os 
vários tipos de fontes, o tempo transcorrido para a publicação de cada 
um dos produtos da atividade científica. 

3. Essa área de estudos assiste a uma profusão de modelos e métodos 
para definir as melhores formas de descrever (do ponto de vista 
material, relacionados a aspectos “objetivos” dos documentos) e 
classificar (do ponto de vista do assunto, no âmbito das bibliotecas, 
ou da organicidade, nos arquivos). 

4. Esse modelo enfatiza percepções em relação à sua própria ausência 
de conhecimento, os passos trilhados para solucionar essa ausência 
(em direção à informação) e o uso da informação para a execução de 
determinada tarefa ou problema. 

5. Trata-se da teoria que pela primeira vez enunciou um conceito 
científico de “informação”. Seus autores estão preocupados com a 
eficácia do processo de comunicação e, para tanto, elegem como 
conceito central de seu trabalho a noção de informação. 

6. Tem origem em princípios da Biologia. A principal ideia a embasar tal 
visão é a de que o todo é maior do que as partes e de que as partes 
devem ser estudadas, necessariamente, a partir da função que 
desempenham para a manutenção e sobrevivência do todo. 

(   ) Estudos de natureza 
matemática. 

(   ) Teoria sistêmica. 
(   ) Teoria crítica da informação. 
(   ) Teorias da representação e 

da classificação.  
(   ) Estudos em produção e 

comunicação científica.  
(   ) Estudos de usuários. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 5 – 6 – 3 – 4 – 2 – 1. 
b) 1 – 5 – 2 – 3 – 6 – 4. 
►c) 5 – 6 – 1 – 3 – 2 – 4. 
d) 6 – 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 
e) 6 – 3 – 2 – 5 – 4 – 1. 

 
11 - Considere a seguinte imagem: 
 

 
 

 O encontro dessa intersecção se configura em seu papel como recurso organizacional, ou seja, como elemento fundamental, 
em nível de empresa, na descoberta e na introdução de novas tecnologias, na exploração das oportunidades de investimento 
e na planificação de toda a atividade industrial.  

 

Fonte: ALVES, C. A., DUARTE, E. N. A relação entre a Ciência da Informação e a Ciência da Administração. TransInformação, Campinas, 
27(1):37-46, jan./abr., 2015, p. 40. 

 

Sobre essa ideia de intersecção entre Ciência da Informação e Administração, é correto afirmar: 
 

a) É uma denominação atribuída à conectiva binária e de duas sentenças que compõem uma proposição, de tal maneira que 
ela se torna verdadeira quando cada uma das sentenças que a constituem seja também verdadeira. 

►b) No âmbito das organizações, o estudo da informação assume dimensões oriundas tanto da Administração quanto da 
Ciência da Informação, pelo fato de esse recurso ser considerado como principal ativo nos diferentes níveis - estratégico, 
tático e operacional. 

c) É o mesmo que interstício. Pequeno espaço entre as partes de um todo. 
d) A intersecção é um conceito que deve ser compreendido a partir da matemática, pela subtração dos elementos que 

compõem dois conjuntos. 
e) Na, Ciência da Informação, a Gestão da Informação abrange o processo de coleta, armazenamento, tratamento e 

disseminação da informação no ambiente organizacional. Já́ na Administração, a GI abrange os aspectos e as aplicações 
da informação em geral, pois o ciclo informacional inclui as questões inerentes a partir da identificação das necessidades 
de informação dos usuários até́ a etapa de uso da informação.  
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12 - A palavra “mudança” é muito presente no discurso dos gestores e a sua materialização exige revisão continuada dos objetivos 

organizacionais, das estratégias prioritárias e o alinhamento da estrutura e dos recursos mobilizados no processo produtivo. O 
exercício da administração tem nas funções administrativas definidas por Fayol um forte esteio e balizador para a condução 
das organizações de produção de bens e serviços, no alcance dos seus objetivos finalísticos. Dentre as funções definidas por 
Fayol e aplicadas regularmente ao processo gerencial, o planejamento apresenta relação muito próxima à mudança, quando 
existe sincronia e articulação entre os processos. Ou seja, quando a mudança é resultante do planejamento. 

 

Fonte: JACOBSEN, A. de L., MORETTO NETO, L. Teorias da Administração II. Florianópolis: Departamento de Ciência da Administração / 
UFSC; Brasília: CAPES: UAB, 2009, p. 148. 

 

A respeito da mudança organizacional, é correto afirmar: 
 

a) A mudança organizacional pode ser considerada uma utopia; um exercício de natureza exclusivamente acadêmica. 
►b) Pensar a gestão sem mudanças é interpretar o contexto organizacional em uma perspectiva estática, em um modelo 

fechado, conduzido por atores sociais deslocados da realidade ambiental. 
c) A gestão não deve buscar a mudança pois é da natureza do homem apresentar resistência a mudanças e nas organizações 

é preciso evitar o conflito. 
d) A mudança organizacional tem no capital tecnológico o seu fator de sucesso, uma vez que a implantação de tecnologias 

modernas, nesse contexto, tem sua eficácia aliada à efetiva aplicação dos conhecimentos e de técnicas aos processos 
produtivos. 

e) Nas organizações é preciso previsibilidade e total controle em relação aos atores sociais e as variações presentes e/ou 
faltantes, nos ambientes interno e externo. 

 
13 - Valorizada como recurso, a informação define a competitividade de pessoas, grupos, produtos, serviços e atividades e os 

mesmos processos de transmissão de dados, gestão da informação e do conhecimento que têm marcado a instabilidade do 
mercado de trabalho, são geradores de empregos (ainda que informais, terceirizados e/ou “franqueados”) nas áreas de 
tecnologia de informação, de comunicação e de conteúdos. Novamente, as formas de organização do trabalho – mais flexíveis 
e menos hierarquizadas – que dispersam os trabalhadores de projetos político-sindicais comuns (Dupas, 1999) dependem de 
sistemas intensivos de distribuição e armazenamento de informação, em ambientes que passam a promover a geração e o 
compartilhamento de conhecimento. É neste contexto que se inserem os profissionais de informação na perspectiva deste 
milênio e, em particular, o profissional em gestão da informação. 

 

Fonte: MARCHIORI, P. Z. A ciência e a gestão da informação: compatibilidades no espaço profissional. Ciência da Informação, [S.l.], v. 31, n. 
2, oct. 2002, p. 73. 

 

Sobre o contexto de inserção dos profissionais da informação na perspectiva deste milênio, identifique as afirmativas 
a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

(   ) O “imperialismo tecnológico”, motivador e consequência do processo de globalização, tem afetado a dinâmica 
social de maneira cada vez mais contínua e abrangente. 

(   ) Verifica-se um período de instabilidade e desarticulação social, no qual o modelo capitalista e neoliberal está 
sendo constantemente colocado em xeque. 

(   ) Nas chamadas “ilhas de excelência”, ou por meio de projetos orientados para as populações menos favorecidas, 
o que se chamou de “Sociedade da Informação” no final da década de 70, encontra, no século XXI, as condições 
estruturais para sua efetivação. 

(   ) O novo século inicia-se sob uma proposta de conectividade distribuída irregularmente, disseminação de 
conteúdos para públicos homogêneos e manutenção de competências profissionais tradicionais versus as 
emergentes. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – V. 
►c) V – V – V – F. 
d) V – V – V – V. 
e) F – F – F – F. 

 
14 - No campo da CI, a aplicação mais decisiva se dá no campo dos estudos em recuperação da Informação. Essa área, 

que surge na década de 1950 e que chegou a ser entendida, algumas vezes, como sinônimo ou como o núcleo central 
da CI (SARACEVIC, 1996), voltou-se prioritariamente para a questão da medição de procedimentos para a recuperação 
da informação. A respeito do assunto, considere os seguintes conceitos: 

 

1. Revocação e precisão, que operam na lógica da probabilidade e da entropia. 
2. Exaustividade, na busca de um ideal de recuperação que contemple uma quantidade boa de itens. 
3. Especificidade, buscando ao mesmo tempo, itens relevantes. 
4. Generalidade, visando uso abundante dos itens informacionais. 
5. Velocidade, no trato da matéria prima solicitada. 

 

São conceitos centrais no campo da CI: 
 

a) 3 e 4 apenas. 
b) 1, 3 e 5 apenas. 
►c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 2 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 4 e 5 apenas. 
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15 - Com base na Teoria da Administração, identifique como verdadeira (V) ou falsa (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Administrar com eficácia significa atuar com competência e fazer as coisas da melhor maneira possível. 
(   ) Administrar com eficiência significar utilizar da maneira mais racional possível os recursos à disposição da 

organização. 
(   ) Analisar a Administração sob uma perspectiva histórica se configura como uma forma de pensamento baseada 

na busca de padrões e na determinação de sua repetição através dos tempos. 
(   ) A origem da Administração encontra-se no início do século XX, sob a perspectiva da Escola Clássica, embora, de 

fato, seus estudos encontrem-se nas primeiras organizações governamentais desenvolvidas pelos sumérios e 
egípcios, há mais de 5.000 anos. 

(   ) O processo de transformação da administração, acompanha a dinâmica do próprio conceito de organização, que 
vai desde uma perspectiva mecanicista, estável, previsível e racional até uma concepção mais organicista, 
sistêmica e evolutiva. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – F – V – F. 
b) F – V – F – V – V. 
c) V – F – V – F – F. 
►d) F – V – V – F – V. 
e) V – V – V – F – V. 

 
16 - A intersecção entre a Ciência da Informação e a Ciência da Administração configura-se como elemento fundamental, 

em nível de empresa, e como recurso organizacional, na exploração das oportunidades de investimento e no 
planejamento de toda atividade industrial. As palavras-chave da área da administração deslocam-se e 
inter-relacionam-se com a Ciência da Informação. 

 

 Com base no exposto, considere as seguintes palavras-chave: 
 

1. Efetividade, comunicação humana. 
2. Conhecimento, registros do conhecimento. 
3. Informação, necessidades de informação, usos da informação. 
4. Contexto social, institucional e tecnologia da informação e dimensão cognitiva. 

 

São todas palavras-chave representativas para o enunciado, aquelas contidas no(s) item(ns): 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
►d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
17 - A atividade de gestão pode ser considerada um conjunto de processos que englobam atividades de planejamento, 

organização, direção, distribuição e controle de recursos de qualquer natureza visando à racionalização e à efetividade 
de determinado sistema, produto ou serviço. A exigência de um composto gerencial, a utilização de tecnologias e a 
importância de compreender e oferecer a informação com valor agregado indicam pelo menos três recortes no 
contexto da gestão da informação, que já se apresentam como realidades em cursos de graduação e 
pós-graduação no Brasil. Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Um dos enfoques é dado em cursos de administração de empresas, nos quais a gestão da informação visa 
incrementar a competitividade empresarial e os processos de modernização organizacional, capacitando 
profissionais na administração de tecnologias da informação em sintonia com os objetivos empresariais. 

2. Sob o enfoque da tecnologia, a gestão da informação é vista, ainda que dentro de um contexto organizacional, 
como um recurso a ser otimizado via diferentes arquiteturas de hardware, software e de redes de 
telecomunicações adequadas aos diferentes sistemas de informação. 

3. A velocidade de transmissão de dados, aliada à confiabilidade e requisitos dos sistemas de informação, indica a 
orientação de profissionais no enfoque da gestão. 

4. O enfoque é o da ciência da informação, que em sua essência se ocupa do estudo da informação em si, isto é, a 
teoria e a prática que envolvem sua criação, identificação, coleta, validação, representação, recuperação e uso, 
tendo como princípio o fato de que existe um produtor/consumidor de informação que busca, nessa ciência, um 
“sentido” e uma “finalidade”. 

5. A Gestão da Informação deve suprir a solicitação por informação, que deve ser descrita, analisada, compilada e 
apresentada para sua utilização imediata. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 

  



8/8 

 

18 - Uma área de abrangência da ciência da informação corresponde ao núcleo da gestão propriamente dita. Nesta “linha”, 
os conhecimentos e habilidades do profissional enfocam mais fortemente a gestão integral dos recursos de 
informação das organizações. Esse núcleo de gestão inclui: 

 

1. gerência para mapear estudo de impacto da informação e providencias para gerar bases de dados na organização. 
2. comunicação – processo relativo a teorias e modelos da comunicação e sua aplicação em estruturas 

organizacionais e em sistemas de informação –, fluxos de informação, redes de valor agregado e 
interpessoais/intergrupais, comunicação de dados e interação humano-computador. 

3. gerência da informação, sistemas de controle que compreendem o processo de tomada de decisão e o papel da 
gestão da informação, localização, coleta e análise de dados, design, especificação e análise de sistemas, 
aplicação de tecnologia de computadores, gestão de documentos e utilização de informação para controle 
gerencial e análise de negócios. 

4. gerência de recursos humanos e gerência de recursos financeiros, análise e controle de custos, estratégias para 
suporte à decisão, programação, planejamento e estrutura orçamentária, incluindo estimativa de gastos, e 
julgamento de desempenho (análise de custo-efetividade e de custo-benefício). 

5. o contexto político, ético, social e legal, definido pelo estudo das situações políticas que englobam as atividades 
humanas em geral e de informação em particular, o papel do governo e suas agências, e questões éticas e legais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
19 - A base da relação entre Ciência da Informação (CI) e Ciência da Computação (CC) reside na aplicação dos 

computadores e da computação na recuperação da informação, assim como nos produtos, serviços e redes 
associados. Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A CC trata de algoritmos que transformam informações. 
2. A CI trata da natureza da informação e sua comunicação para uso pelos humanos. 
3. A representação da informação, sua organização intelectual e encadeamentos, a busca e recuperação de 

informação são tradicionalmente tratados pela CI. 
4. A chamada "nova ciência da mente" faz parte do conjunto de conhecimentos compartilhados pela CC e pela CI. 
5. Uma das áreas-chave de interesse para ambas, CC e CI, é a inteligência artificial (IA). 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
 
20 - A importância da informação e do conhecimento para as organizações tem sido registrada por autores de diferentes 

campos do conhecimento. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Na economia, o conceito de “economia da informação” representa a noção de que o conhecimento pode ser 
aplicado inúmeras vezes sem perder valor com o uso repetido, sendo infinitamente durável no tempo e no espaço, 
além de poder ser armazenado com custo mínimo nos meios digitais contemporâneos. 

2. Os estudos relativos ao conceito de sociedade do conhecimento destacam a introdução de inovações 
tecnológicas e seu papel no desenvolvimento econômico e nas transformações sociais. 

3. Dados coletados no mundo e no Brasil demonstram o quanto as infraestruturas de TI, as quais envolvem não 
apenas máquinas e equipamentos, mas também pessoal especializado, têm representado, do ponto de vista 
orçamentário, para as nações e para as organizações. 

4. Os investimentos que são feitos no sentido de capacitar as empresas com as mais modernas tecnologias de 
informação e de comunicações são expressivos. 

5. Além da questão estritamente relacionada com os investimentos em si, o próprio percurso da informação e do 
conhecimento em um contexto organizacional é permeado de meandros, por demandarem análises complexas 
por parte das cúpulas decisórias das empresas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a)  Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 


