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Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
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 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
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 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova:
 se faltam folhas, se a seqüência de 40 questões, está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
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Conhecimentos Gerais
Texto: Paz, amor e LSD
“Faça amor, não faça guerra”, dizia o slogan da colorida
e cabeluda juventude que pregava a liberdade sexual
e protestava contra a Guerra do Vietnã. O movimento
hippie foi a face mais exuberante do fenômeno conhecido pelo nome de contracultura, uma peculiaridade
dos anos 60.
Os hippies surgiram no meio universitário americano
em um tempo de extrema desconfiança em relação
ao establishment. Pais, professores, políticos – todas
as figuras de autoridade estavam sob suspeição. Os
seguidores mais devotos do ideário afastavam-se da
família para viver em comunidades rurais ou acampamentos. Esse ideal comunitário convivia com gigantescos eventos de massa, como o legendário festival
de Woodstock, nos Estados Unidos, em 1969.
Apesar de seu propalado desprezo por valores
materialistas, a estética hippie resultou na venda de
milhões de discos, roupas – e drogas, especialmente a
maconha e o LSD, indissociáveis da cultura riponga.
A cultura hippie continua visível, sobretudo em certa
imagem publicitária da juventude. Alguns remanescentes do movimento original são hoje senhores de
barba que cultivam certa nostalgia dos anos 60.
VEJA 40 ANOS. São Paulo: Editora Abril, p. 158, set. 2008. Edição
especial. [Texto adaptado]

1. Assinale a alternativa cuja definição da palavra
(destacada) corresponde ao seu significado no texto.
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

ideário – conjunto de idéias.
propalado – profundo, inegável.
suspeição – confiança, credulidade.
contracultura – movimento que preza a
erudição.
e. ( ) legendário – que compreende títulos, explicações, dísticos.

(10 questões)
2. Segundo referências feitas ao movimento hippie
no texto acima, relacione os parágrafos da coluna 1
com a coluna 2.
Coluna 1
I.
II.
III.
IV.

Primeiro parágrafo
Segundo parágrafo
Terceiro parágrafo
Quarto parágrafo

Coluna 2
(

) Dá as características gerais dos seus
seguidores.
( ) Cita algumas conseqüências do movimento.
( ) Faz referências a indícios do movimento ainda
observáveis atualmente.
( ) Apresenta o ideário do movimento.
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

II, I, III, IV.
II, III, I, IV.
II, III, IV, I.
III, II, IV, I.
IV, III, II, I.

3. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação sintática das palavras destacadas no parágrafo abaixo.
“Faça amor, não faça guerra”, dizia o slogan da colorida e cabeluda juventude que pregava a liberdade
sexual e protestava contra a Guerra do Vietnã.”
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

slogan – objeto direto
que – sujeito de “pregava”
faça – sujeito inexistente
a liberdade sexual – objeto indireto
a Guerra do Vietnã – adjunto adverbial de
causa
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4. Assinale a alternativa que classifica corretamente
a oração destacada no período abaixo.

6. Assinale a alternativa na qual 1 e 2 estão redigidas
corretamente segundo a concordância verbal.

“Alguns remanescentes do movimento original são
hoje senhores de barba que cultivam certa nostalgia
dos anos 60.”

a. ( X ) 1. Os hippies surgiram no meio universitário.
2. A maior parte dos hippies surgiu no meio
universitário.
b. ( ) 1. Nem o professor nem o diretor pregava a
liberdade sexual.
2. Nenhum deles pregavam a liberdade sexual.
c. ( ) 1. O movimento hippie conhecido pelo nome
de contracultura ocorreu nos anos 60.
2. O movimento hippie ou contracultura ocorreram nos anos 60.
d. ( ) 1. Quantos de nós somos remanescentes
daquele movimento?
2. Algum de nós somos remanescentes
daquele movimento?
e. ( ) 1. Seguiam-se o ideal comunitário afastando-se da família.
2. Seguia-se o ideário do movimento a ponto
de deixar a família.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Oração subordinada substantiva predicativa.
Oração subordinada adverbial consecutiva.
Oração coordenada sindética explicativa.
Oração subordinada adjetiva explicativa.
Oração subordinada adjetiva restritiva.

5. Assinale a alternativa que está redigida corretamente, segundo a ortografia oficial.
a. ( ) Em alguns países da Europa, os hippies foram
considerados como inimigos irreconsciliáveis
da higiene.
b. ( ) Alguns daqueles jovens eram portadores de
parazitas e de doenças contagiosas.
c. ( ) Havia certa freqüência de doenças venéreas
e hepatite, subprodutos do amor livre e das
ingeções de drogas.
d. ( X ) Nos Estados Unidos, a lei tratava os hippies
com benevolência, como simples vagabundos
inofensivos.
e. ( ) Muitos consideravam que os hippies não levariam sua contextação ao ponto de desejar o
controle da máquina social para transformá-la.

7. Segundo o Manual de Redação da Presidência da
República (Brasília, 2002), a concisão, a clareza, a formalidade e a precisão são elementos essenciais da
redação oficial e somente serão alcançados mediante
a prática da escrita em bom português.
Assinale a alternativa que está corretamente redigida
segundo esses princípios.
a. (
b.
c.
d.
e.
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) Devem haver soluções urgentes para esses
problemas.
( ) Vão fazer cinco anos que ingressei no Serviço
Público.
( ) O salário do funcionário é mais baixo do que
um deputado.
( ) O diretor disse ao secretário que ele seria
exonerado.
( X ) Pelo aviso circular, recomendou-se aos
Ministérios que economizassem energia.
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Responda às questões 8 a 10 com base
na Lei Complementar CMF no 063/2003,
que institui o Estatuto dos servidores
públicos do município de Florianópolis.
8. Considere as seguintes afirmações Falsas ( F ) ou
Verdadeiras ( V ):
(
(

(

(

(

) A reversão é uma forma de provimento de
cargo público.
) A nomeação far-se-á para cargos vagos em
caráter efetivo, quando se tratar de cargo de
carreira ou isolado de provimento efetivo e
em caráter precário, para cargos em comissão.
) O prazo de validade do concurso público será
de até 2 (dois) anos, prorrogável 1 (uma) vez,
por igual período.
) O exercício ocorrerá no prazo de até 30
(trinta) dias, contados da publicação do ato
de nomeação no órgão oficial de divulgação
do Município, prorrogável a requerimento do
interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em
caso de doença comprovada, enquanto durar
o impedimento.
) O prazo para o servidor tomar posse será de
até 15 (quinze) dias, contados da data do
exercício.

Assinale a alternativa que indica a seqüência correta,
de cima para baixo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

9. Constatada em processo disciplinar administrativo
a acumulação ilegal e provada a má-fé do servidor
ocupante de cargo de provimento efetivo, aplicar-se-á
a pena de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Disponibilidade.
Advertência.
Demissão.
Suspensão.
Multa.

10. Sobre a responsabilidade do servidor, é incorreto
afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Administração
Pública Municipal, em ação regressiva.
( ) A obrigação de reparar o dano estende-se aos
sucessores e contra eles será executada, até o
limite do valor da herança recebida.
( ) A responsabilidade penal abrange as contravenções e os crimes imputados ao servidor,
nessa qualidade.
( X ) A responsabilidade administrativa do servidor
é afastada no caso de absolvição criminal por
falta de prova.
( ) As sanções civis, penais e administrativas
podem cumular-se, sendo independentes
entre si.

V–V–F–F–V
V–V–V–F–F
V–F–V–F–F
F–V–F–V–V
F–F–V–V–F
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Conhecimentos Específicos
11. Especifica os requisitos para o formato de intercâmbio de registros bibliográficos que descrevem
todas as formas de documentos sujeitos à descrição
bibliográfica. Não define a extensão do conteúdo de
documentos individuais e nem designa significado
algum para os parágrafos, indicadores ou identificadores, sendo essas especificações as funções dos formatos de implementação.
Essa afirmação refere-se à (ao):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

MARC21
ISO2707
ISO2709
ISO3029
Protocolo Z39.50

12. No processo de automação de bibliotecas, a conversão retrospectiva significa:
a. ( ) utilizar métodos estatísticos para analisar um
tipo de literatura com a finalidade de acesso
eletrônico.
b. ( ) descrever os documentos, tanto do ponto de
vista físico (características físicas dos documentos) quanto do ponto de vista temático
(descrição do conteúdo), utilizando um
software.
c. ( ) manipular programas de computador com a
documentação e instruções necessárias para
executar determinada tarefa.
d. ( ) fazer intercâmbio de registros catalográficos,
em meio magnético, de forma que os registros possam ser consultados ou copiados por
qualquer uma das bibliotecas cooperantes da
base.
e. ( X ) transformar o catálogo existente na biblioteca, em formato de fichas, num catálogo em
formato legível por máquinas, de acordo com
normas e padrões estabelecidos.
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(30 questões)

13. Assinale a alternativa que indica o sinal usado
para unir dois ou mais números não-consecutivos para
os quais não há notação pronta nas tabelas, de acordo
com a Classificação Decimal Universal (CDU).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

= (igual).
+ (adição).
: (dois pontos).
/ (barra oblíqua).
:: (dois pontos duplos).

14. Os esquemas tradicionais de classificação bibliográfica são, em geral, sistemas:
a. ( X ) pré-coordenados, enumerativos e fechados.
b. ( ) pré-coordenados, hierárquicos e abertos.
c. ( ) pós-coordenados, hierárquicos e semiabertos.
d. ( ) pós-coordenados, enumerativos e mistos.
e. ( ) pós-coordenados, hierárquicos e semiestruturado.

15. Assinale a alternativa que define corretamente o
título alternativo, segundo o Código de Catalogação
Anglo-Americano – AACR2, revisão 2002.
a. (
b. (

) Título principal em outra língua e/ou alfabeto.
) Um título principal que abrange as diversas
obras contidas em um documento.
c. ( ) Título, abreviado ou não, repetido no alto de
cada página ou no verso das folhas.
d. ( ) Um determinado título sob o qual uma obra
pode ser identificada para fins de catalogação.
e. ( X ) Segunda parte do título principal formado de
duas partes, constituindo cada uma delas um
título distinto. As partes são interligadas pela
partícula ou, ou seus equivalentes em outras
línguas.
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16. A colaboração entre duas ou mais pessoas ou
entidades que desempenham o mesmo tipo de atividade na criação do conteúdo de uma obra é chamada
de responsabilidade:

20. Um vocabulário controlado é essencialmente
uma lista de termos autorizados para recuperação
da informação. Identifique os três tipos principais de
vocabulários controlados:

a.
b.
c.
d.
e.

a. (

( )
( )
( )
(X)
( )

mista.
editorial.
combinada.
compartilhada.
múltipla.

17. Tanto na elaboração da referência, segundo a
NBR6023/2002, como na catalogação de um livro,
segundo o AACR2, revisão 2002, quando não é possível identificar a editora deve-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

registrar apenas o termo editora.
registrar a expressão s.n entre colchetes.
registrar a expressão s.d. entre colchetes
registar a expressão s.l. entre colchetes.
não registrar nenhum dado.

18. Indicação que aparece no final de uma publicação, contendo informações acerca de um ou mais dos
seguintes elementos: título, autor(es), editor, impressor, data de publicação ou impressão. Pode incluir
outros dados. Chama-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Área.
Pista.
Colofão.
Colação.
Copyright.

19. Segundo o Código de Catalogação AngloAmericano – AACR2, revisão 2002, capítulo 21, para
uma obra cuja responsabilidade é compartilhada por
mais de três autores, o seu ponto de acesso principal e
secundário são, respectivamente:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Pelo título e pelo primeiro autor citado.
Pelo título e pelo último autor citado.
Pelo primeiro autor citado e pelo título.
Pelo primeiro autor citado e pelo segundo
autor citado.
) Pelo terceiro autor citado e pelo título.

b.
c.

d.
e.

) Listas de cabeçalhos de assuntos, códigos de
catalogação e bases de dados.
( ) Classificação Decimal de Dewey, códigos de
catalogação e tesauros.
( ) Esquemas de classificação bibliográfica, listas de cabeçalhos de assuntos e obras de
referência.
( X ) Esquemas de classificação bibliográfica, listas
de cabeçalhos de assuntos e tesauros.
( ) Tesauros, Classificação Decimal Universal e
código de catalogação .

21. A segunda etapa da indexação de assuntos que
envolve a conversão da análise conceitual de um
documento num determinado conjunto de termos de
indexação é denominada de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Precisão.
Tradução.
Coerência.
Revocação.
Ordenação.

22. A literatura apresenta uma variedade de critérios
para a seleção de materiais de informação. Muitas
vezes a diferença entre eles é mínima, apenas uma
questão de enfoque ou de preferência terminológica.
Vergueiro (1997), entre vários critérios, apresenta
alguns que abordam o conteúdo dos documentos.
São eles:
a. ( X ) Autoridade; precisão; imparcialidade; atualidade; cobertura/tratamento.
b. ( ) Características físicas; custos; precisão; imparcialidade; atualidade.
c. ( ) Autoridade; precisão; estilo; idioma;
relevância.
d. ( ) Precisão; imparcialidade; relevância; custo;
conveniência.
e. ( ) Autoridade; precisão; imparcialidade; relevância; idioma.
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23. Enumeração das divisões, seções e outras partes
de uma publicação, na mesma ordem e grafia em que
a matéria nele se sucede. Essa definição refere-se à
(ao):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Lista.
Índice.
Tabela.
Sumário.
Catálogo.

24. Segundo a NBR 6023/2002, a referência correta
de um artigo de periódico é:
a. (

b.

c.

d.

e.

) SOUZA, M. I. F.; VENDRUSCULO, L. G.; MELO,
G. C. Metadados para a descrição de recursos de informação eletrônica: utilização
do padrão Dublin Core. Ci. Inf., v. 29, n. 1, p.
93-102, abr. 2000. Disponível em: http://www.
scielo.br/pdf/ci/v29n1/v29n1a10.pdf. Acesso
em: 2 set. 2008.
( ) SOUZA, M. I. F.; VENDRUSCULO, L. G.; MELO, G.
C. Metadados para a descrição de recursos de
informação eletrônica: utilização do padrão
Dublin Core. Ci. Inf., v. 29, n. 1, p. 93-102, abr.
2000. Acesso em: 2 set. 2008.Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/ci/v29n1/v29n1a10.
pdf.
( ) SOUZA, M. I. F.; VENDRUSCULO, L. G.; MELO, G.
C. Metadados para a descrição de recursos de
informação eletrônica: utilização do padrão
Dublin Core. Ci. Inf., n. 1, v. 29, p. 93-102, abr.
2000. Disponível em: http://www.scielo.br/
pdf/ci/v29n1/v29n1a10.pdf. Acesso em: 2 set.
2008.
( ) SOUZA, M. I. F.; VENDRUSCULO, L. G.; MELO, G.
C. Metadados para a descrição de recursos de
informação eletrônica: utilização do padrão
Dublin Core. Ci. Inf., p. 93-102, abr. 2000. v.
29, n. 1. Disponível em: http://www.scielo.br/
pdf/ci/v29n1/v29n1a10.pdf. Acesso em: 2 set.
2008.
( X ) SOUZA, M. I. F.; VENDRUSCULO, L. G.; MELO, G.
C. Metadados para a descrição de recursos de
informação eletrônica: utilização do padrão
Dublin Core. Ci. Inf., v. 29, n. 1, p. 93-102, abr.
2000. Disponível em: http://www.scielo.br/
pdf/ci/v29n1/v29n1a10.pdf. Acesso em: 2 set.
2008.
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25. A legenda bibliográfica é um item que diz respeito às (aos):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Monografias.
Dissertações.
Fontes de referência.
Publicações periódicas.
Relatórios técnico-científicos.

26. Em automação, os itens leitores de códigos de
barras, leitora óptica de caracteres, mouse, quadros
gráficos, teclas sensíveis ao toque são:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Dispositivos de entrada.
Modo de processamento.
Critérios para seleção de periféricos.
Dispositivos externos de armazenamento.
Dispositivos secundários de armazenamento.

27. O Pergamum, o Biblioshop e o Aleph são
considerados:
a. (
b. (

) padrões para a automação de bibliotecas.
) padrões informatizados para gerenciamento
de bibliotecas.
c. ( X ) sistemas informatizados de gerenciamento de
Bibliotecas.
d. ( ) formatos informatizados para gerenciamento
de bibliotecas.
e. ( ) conjuntos de elementos de metadados para
bibliotecas

28. A qualidade de um sistema de recuperação de
informações pode ser medida através de indicadores
como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

relação e relevância.
revocação e precisão.
exaustividade e relação.
extensão e referências cruzadas.
pré-coordenação e pós-coordenação.
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29. O documento que descreve os procedimentos
adotados para a execução das atividades em uma
biblioteca chama-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Plano de serviço.
Relatório de trabalho.
Fluxograma de serviços.
Organograma da biblioteca.
Manual de procedimentos ou de serviços.

30. Tem como finalidade permitir que as informações
fluam de forma eficiente entre as fontes de informação
e quem precisa de informações. Sem que o bibliotecário aproxime a fonte de informação do usuário, esse
fluxo poderá não existir ou existir de forma ineficiente.
Essa frase descreve o:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Serviço de referência.
Serviço de automação.
Serviço de empréstimo.
Serviço de seleção e aquisição.
Serviço de processamento técnico.

31. Dos serviços bibliotecários listados abaixo, qual
pertence à categoria de serviços-fim?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Seleção e aquisição.
Desbaste e descarte.
Automação dos serviços.
Atendimento de usuário.
Preparo do acervo para circulação e
empréstimo.

32. Artigos de periódicos, relatórios técnicos, patentes,
dissertações, normas técnicas são denominados de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Fontes primárias.
Fontes secundárias.
Fontes terciárias.
Fontes quartenárias.
Fontes de referência.

33. A ação de administrar sistemas de informação é,
essencialmente, uma ação de cunho gerencial e só
tem sentido como ação coerente e constitutiva para as
metas de sobrevivência da organização. O Plano estratégico de Informação só poderá ser concebido se for
observado na organização o:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Plano de negócio.
Plano operacional de mercado.
Plano estratégico de marketing.
Plano estratégico da organização.
Plano de mercado da organização.

34. É um procedimento que permite fornecer a cada
usuário, ou grupo de usuários, referências dos documentos que correspondem a seus centros de interesse. Essa definição diz respeito ao:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Serviço de referência.
Serviço de orientação ao usuário.
Serviço de atendimento ao usuário.
Serviço de disseminação da informação.
Serviço de disseminação seletiva de
informação.

35. A legislação que regulamenta a profissão de
Bibliotecário e regula seu exercício é:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Lei no 4.084, de 30 de junho de 1962; Decreto
no 56.725, de 16 de agosto de 1965 e Lei no
10.753, de 30 de outubro de 2003.
( ) Lei no 4.084, de 30 de junho de 1962; Decreto
no 56.725, de 16 de agosto de 1965 e Instrução
normativa CLN no 01/2005 de 19 de setembro
de 2005.
( X ) Lei no 4.084, de 30 de junho de 1962; Decreto
no 56.725, de 16 de agosto de 1965 e Lei no
9.674, de 26 de junho de 1998.
( ) Lei no 4.084, de 30 de junho de 1962; Lei no
9.674, de 26 de junho de 1998 e Lei no 10.753,
de 30 de outubro de 2003.
( ) Decreto no 56.725, de 16 de agosto de 1965,
Lei no 9.674, de 26 de junho de 1998 e Lei no
10.753, de 30 de outubro de 2003.
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36. O Código de Ética Profissional do Bibliotecário é
aprovado pelo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Conselho Regional de Biblioteconomia.
Conselho Federal de Biblioteconomia.
Ministério da Justiça.
Congresso Nacional.
Governo Federal.

37. A atividade do bibliotecário, exercendo uma atuação pedagógica peculiar, na orientação da pesquisa
bibliográfica e na sugestão de leitura, na ação cultural
que desenvolve, na dinâmica que imprime ao seu
trabalho, faz dela um campo especial, como agência
educacional que ela é. Essa caratcterística é que a distingue das outras bibliotecas, tornando-a ímpar. Essa
citação de Barros (apud Ellwein, 2006) refere-se à:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Biblioteca escolar.
Biblioteca pública.
Biblioteca comunitária.
Biblioteca universitária.
Biblioteca especializada.

38. O Manifesto IFLA/UNESCO para Biblioteca escolar
estabelece que é essencial o cumprimento de vários
objetivos pela Biblioteca escolar. Entre eles estão:
a. ( ) Controlar as oportunidades de vivências destinadas à produção e ao uso da informação
voltada ao conhecimento.
b. ( ) Trabalhar isoladamente com estudantes,
professores, administradores e pais, para o
alcance final da missão e dos objetivos da
biblioteca.
c. ( ) Permitir o acesso às coleções e aos serviços,
devendo orientar-se pela censura ideológica,
política, religiosa, ou por pressões comerciais.
d. ( ) Desenvolver e manter nas crianças o hábito e
o prazer da leitura e da aprendizagem, bem
como a não utilização dos recursos da biblioteca ao longo da vida.
e. ( X ) Apoiar e intensificar a consecução dos objetivos educacionais definidos na missão e no
currículo da escola.
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39. Pode ser capaz de promover o ensino formal e
enriquecer propostas e/ou métodos educacionias.
Deve estar presente em todo o trajeto educativo como
princípio instrutivo, pois educar é, sobretudo, motivar
a curiosidade e a criatividade (Ellwein, 2006).
Essa frase refere-se à (ao):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Ação cultural.
Hora do conto.
Pesquisa escolar.
Processo de ensino.
Processo de aprendizagem.

40. A biblioterapia pode ser conceituada como:
a. (

b.

c.

d.

e.

) método freudiano para lidar com as dificuldades da existência em todas as formas que
o sofrimento humano pode assumir, como
transtornos psicopatológicas, crises pessoais, crises profissionais, dificuldades nas transições da vida, etc.
( X ) um método subsidiário da psicoterapia; um
auxílio no tratamento que, através da leitura,
busca a aquisição de um conhecimento
melhor de si mesmo e das reações dos outros,
resultando em um melhor ajustamento à vida.
( ) tratamento psicoterapêutico para pessoas
de qualquer idade com problemas mentais
pertubadores através do uso de fontes de
informação.
( ) método criado por Lacan cujo princípio
básico é de que as cognições (pensamentos,
crenças, interpretações) de um indivíduo
frente a situações influenciam suas emoções e
comportamentos.
( ) uma corrente psicoterápica criada por Viktor
Frankl que focaliza a necessidade do indivíduo de dar um sentido a sua vida através dos
livros.

.

FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
http://www.fepese.ufsc.br

