
CONCURSO PÚBLICO

1. PROVA OBJETIVA
Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específi cos

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

INSTRUÇÕES

VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 60 QUESTÕES OBJETIVAS.

CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.

LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.

A DURAÇÃO DA PROVA É DE 4 HORAS.

A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA 1 HORA DO INÍCIO DA PROVA OBJETIVA.

AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.
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CONHECIMENTOS GERAIS

PORTUGUÊS

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

O bom leitor

Costumamos discutir o que é um bom livro e um bom escritor, 
mas nos esquecemos de tentar responder o que é um bom leitor. É 
equivocada a idéia de que quanto mais livros a pessoa ler, melhor. 
É preciso ter o hábito prazeroso de ler muitos livros, mas bons 
livros. Além disso, há muita gente que lê muito, mas lê mal.

Num país onde a arrogância dos ignorantes se alastra por todas 
as classes sociais, estimular a boa leitura deveria ser fundamental. 
Clássicos, por exemplo, são passados como coisas chatas. Muitos 
são realmente chatos e outros tantos só deveriam ser lidos depois de 
certa maturidade. Obrigar um adolescente a ler determinadas obras 
pode condenar um futuro leitor.

O gosto pela leitura tem de ser transmitido como uma forma 
de entender a própria vida. O que lemos deve levar-nos a refletir 
sobre o que ainda não conseguimos pensar profundamente.

Maus leitores também supõem que livro bom tem de ser gran-
de. Há muitos grandes livros, muitos clássicos da humanidade, 
que são livros ou textos pequenos.

O bom leitor não dá preferência a um gênero, gosta de cartas, 
diários, memórias, ciente de que boas idéias podem aparecer em 
qualquer tipo de texto.

Quando há Bienais do Livro, o público lota. Entretanto, muitos 
não têm orientação nenhuma a não ser as inclinações gerais por 
algum gênero ou assunto.

O bom leitor sabe que a leitura pode aprofundar sua inte-
ligência e ajudar a enxergar melhor a realidade, resistindo à 
palermização vigente.

(O Estado de S.Paulo, abr.2004. Adaptado)

01. De acordo com o texto, pode-se afirmar que, para ser um bom 
leitor, é preciso

(A) ter boas condições financeiras.

(B) ler com satisfação bons livros.

(C) adquirir livros após a adolescência.

(D) conhecer primeiro a própria vida.

(E) possuir grande quantidade de livros.

02. Na frase: – Há muitos grandes livros, muitos clássicos da 
humanidade… – a expressão grandes livros, segundo o texto, 
significa livros

(A) extensos.

(B) volumosos.

(C) imensos.

(D) importantes.

(E) amplos.

03. Segundo o texto, pode-se afirmar que os maus leitores

(A) lêem  muitos livros na fase adulta.

(B) preferem os clássicos  porque custam mais barato.

(C) pensam que livros bons são os que têm muitas páginas.

(D) gostam de textos românticos e curtos.

(E) vão às Bienais para conhecerem os grandes autores nacio-
nais.

04. …estimular a boa leitura deveria ser fundamental.

A palavra estimular tem sentido contrário em

(A) desanimar.

(B) tentar.

(C) encorajar.

(D) favorecer.

(E) incentivar.

05. Na frase – É equivocada a idéia de que quanto mais livros a 
pessoa ler, melhor. – a palavra equivocada pode ser substi-
tuída, sem alteração de sentido, por

(A) comum.

(B) exagerada.

(C) antecipada.

(D) ousada.

(E) enganosa.

06. Considere as frases:

 I. A leitura, além de ser um lazer, torna-nos mais instruídos.

 II. Houve atraso na devolução dos livros inéditos.

 III. Encontrou uma adorável obra na sessão de livros infântis.

As palavras destacadas estão corretamente escritas e acen-
tuadas apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.
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07. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto.

(A) Compramos à obra por um ótimo preço.

(B) Referiu-se à leitura de poemas modernos.

(C) Obrigaram-me à ler aquelas crônicas.

(D) Foi à uma conhecida feira de livros.

(E) Foram à Paraty para conhecer alguns escritores.

Nas questões de números 08 e 09, assinale a alternativa que com-
pleta os quadrinhos, correta e respectivamente.

08.

(Garfield numa boa, Jim Davis. Fev.2006)

(A) sobre …antigas … obrigavam

(B) com … antiga … obrigava

(C) para … antigas … obrigava

(D) por … antigas … obrigavam

(E) com … antiga … obrigava

09.

(O melhor de Hagar. Dik Browne. Out.2005)

(A) maiores … heróis … existiram

(B) maior … heróis … existiram

(C) maiores … herói … existiu

(D) maiores … herói … existiram

(E) maior … heróis … existiu

10. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está no tempo 
passado.

(A) Muita gente lê mal.

(B) Estimular a boa leitura deveria ser fundamental.

(C) A leitura ajuda a enxergar melhor a realidade.

(D) Ele escreverá um diário.

(E) Aquele rapaz entregou o livro ao bibliotecário.

11. Assinale a alternativa em que a preposição destacada tem 
sentido de causa.

(A) O autor veio de Porto Alegre.

(B) O livro é feito de papel reciclado.

(C) Ele se expressou com dificuldade.

(D) O poeta morreu de ataque cardíaco.

(E) Vieram de avião para o lançamento do livro.

12. As obras que  foram  por alguns 
professores.

Considerando a concordância e ortografia das palavras, a al-
ternativa que preeenche, correta e respectivamente, as lacunas, 
está em:

(A) chegou … analizadas

(B) chegaram … analisadas

(C) chegou … analisadas

(D) chegou … analisados

(E) chegaram … analizadas

MATEMÁTICA

13. O gráfico a seguir mostra a intenção de voto aos candidatos à 
prefeitura de um município indicada em pesquisa feita entre 
2 000 eleitores. As pesquisas entre os candidatos A, B, C, D e 
E foram realizadas em março e junho, mostrando a variação 
da popularidade de cada um.

Analisando o gráfico, pode-se afirmar que a intenção de voto 
para o candidato

(A) A passou de 400 votos para 450.

(B) B diminuiu em  sua popularidade.

(C) C aumentou 6%, o equivalente a 120 votos.

(D) D passou de 200 votos para 220.

(E) E diminuiu 50%, o equivalente a 100 votos.
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14. No jardim, conforme a figura, os triângulos são eqüiláteros e 
o segmento AN mede 6 metros. O perímetro e a área delimi-
tada por esse jardim, respectivamente em metros e metros 
quadrados, são

(A) 68 e .

(B) 72 e .

(C) 72 e .

(D) 72 e .

(E) 86 e .

15. O Sr. Arthur fez duas aplicações por 4 meses. Uma aplica-
ção de R$ 5.000,00, a juro simples de 1,5% ao mês, e outra 
aplicação de R$ 5.000,00, a juros compostos a 1% ao mês. A 
diferença entre os juros recebidos foi de

Dado: (1,01)4 = 1,04

(A) R$ 80,00.

(B) R$ 100,00.

(C) R$ 120,00.

(D) R$ 150,00.

(E) R$ 200,00.

16. Em um CD, consegue-se armazenar 20 livros de 150 páginas 
cada um. Para armazenar 88 livros com 190 páginas cada um, o 
número mínimo de CDs necessários é

(A) 5.

(B) 6.

(C) 7.

(D) 8.

(E) 9.

R A S C U N H O
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17. Um bibliotecário classificou 81 livros da seguinte forma: 27 
como auto-ajuda, 13 como suspense, 1 como infantil, e os 
demais foram classificados como romance. Um freqüentador 
escolheu um livro e, em seguida, outro ao acaso. A probabili-
dade de esses dois livros serem, o 1.o de auto-ajuda e o 2.o

um romance, é

(A) .

(B) .

(C) .

(D) .

(E) .

18. Um bibliotecário ganha mensalmente R$ 1.140,00 e gasta 1/4 
no aluguel, 20% do restante no supermercado e R$ 450,00 ele 
coloca na poupança mensalmente. Para as demais despesas 
desse bibliotecário, sobram

(A) R$ 204,00.

(B) R$ 214,00.

(C) R$ 224,00.

(D) R$ 228,00.

(E) R$ 234,00.

LEGISLAÇÃO

19. Assinale a alternativa correta.

(A) O Estado promoverá a defesa de qualquer cidadão co-
merciante, na forma que dispuser a lei. 

(B) Homens e mulheres são iguais em obrigações, porém não 
são iguais em direitos, conforme dispõe a Constituição.

(C) É livre a locomoção no território nacional em tempo de 
paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens.

(D) O uso da propriedade particular, no caso de iminente 
perigo público, sempre será indenizado.

(E) A pequena propriedade rural, mesmo que trabalhada 
pela família, será objeto de penhora quando o débito for 
decorrente de atividade produtiva.

20. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do 
Brasil:

(A) garantir o lucro das empresas públicas.

(B) favorecer as classes sociais rurais.

(C) assegurar o desenvolvimento nas regiões urbanas.

(D) construir uma sociedade anônima para os brasileiros.

(E) erradicar a pobreza e a marginalização com redução das 
desigualdades sociais.

R A S C U N H O
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21. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios

(A) legislar sobre trânsito e transporte.

(B) fomentar a produção agropecuária e organizar o abaste-
cimento alimentar.

(C) legislar sobre normas de registros públicos.

(D) organizar o sistema nacional de empregos e condições 
para o exercício de profissões.

(E) planejar e promover a defesa permanente contra calami-
dades públicas. 

22. Em relação ao que dispõe a Constituição Federal vigente sobre 
os servidores públicos, assinale a afirmativa correta.

(A) Os servidores públicos serão aposentados voluntariamen-
te, desde que cumpridos tempo mínimo de quinze anos de 
efetivo exercício no serviço público e dez anos no cargo 
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as 
condições estabelecidas na Constituição.

(B) É permitida a adoção de requisitos e critérios diferen-
ciados para a concessão de aposentadoria a qualquer 
servidor público abrangido pelo regime previdenciário.

(C) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os ser-
vidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público.

(D) Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a per-
cepção de mais uma aposentadoria à conta do regime de 
previdência.

(E) O servidor público, aposentado por invalidez permanente, 
receberá proventos proporcionais ao tempo de serviço, 
inclusive se tal aposentadoria for decorrente de moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.

ATUALIDADES

23. Há alguns anos ocorrem, no Brasil, conflitos envolvendo 
garimpeiros, fazendeiros ou grileiros, grupos que invadem 
as áreas historicamente ocupadas por grupos indígenas. O 
mais recente conflito ocorreu na reserva Raposa Serra do Sol, 
situada na região

(A) do Pantanal.

(B) Amazônica.

(C) do vale do São Francisco.

(D) do sul do Mato Grosso.

(E) da bacia do Tocantins.

24. Depois de vários anos de cativeiro, a libertação de Ingrid 
Betencourt foi comemorada como uma grande vitória sobre 
as Farc colombianas. Após sua libertação, Ingrid retirou-se 
da Colômbia e instalou-se em um dos países que mais inter-
cederam por sua libertação. Trata-se

(A) da Alemanha.

(B) do México.

(C) do Reino Unido.

(D) da Itália.

(E) da França.

25. Recentemente, a Estação Pinacoteca, museu de arte na capital 
paulista, sofreu a ação de ladrões que roubaram quatro obras 
de valor cultural inestimável. Sobre esse roubo é correto 
afirmar que

(A) duas das obras eram do pintor Michelângelo.

(B) somente uma das obras já foi encontrada.

(C) já foram localizadas as obras na Europa.

(D) as obras roubadas já foram encontradas.

(E) os ladrões pertencem a uma máfia.

26. Em julho, a operação Satiagraha, amplamente divulgada pela 
imprensa, foi realizada pela Polícia Federal, e levou à prisão 
alguns dos responsáveis pela participação

(A) em fraudes na privatização de empresas estatais como a 
Vale do Rio Doce.

(B) na falsificação de documentos como Carteiras de Habi-
litação e passaportes.

(C) em crimes financeiros, como interferência em fusões de 
empresas de telefonia.

(D) no desvio de verbas federais que eram destinadas ao 
programa Bolsa Família.

(E) no tráfico de drogas que é realizado por adolescentes nos 
morros cariocas.

INFORMÁTICA

27. Selecione a alternativa que relaciona os Sistemas Operacionais 
mais utilizados em computadores pessoais.

(A) Excel, Macintosh e Windows XP.

(B) Linux, Mac OS e Windows XP.

(C) Mac OS, Windows e Word XP.

(D) Macintosh, Mainframe e PowerPoint XP.

(E) Netscape, Netware e Word XP.

28. O nome da interface ou serviço que permite a um internauta 
listar, ler seletivamente, arquivar, encaminhar e responder 
mensagens de correio eletrônico usando, para tanto, um pro-
grama navegador, é 

(A) Broweber.

(B) Intermail.

(C) Leadernet.

(D) Newsgroup.

(E) Webmail.
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29. Sabe-se que o Microsoft Windows XP, em sua configuração 
original, vem acompanhado de dois editores de texto que são 
disponibilizados no momento da sua instalação. Indique a 
alternativa contendo o nome desses dois programas.

(A) Acessórios e Executar.

(B) Excel e Word.

(C) Explorer e Netscape.

(D) Bloco de Notas e Wordpad.

(E) Paintbrush e Update.

30. Um Auxiliar de Biblioteca está utilizando o programa Excel XP, 
em sua configuração padrão, para a edição de uma planilha. 
Sabe-se que as células preenchidas possuem os seguintes 
conteúdos: A1=1; A2=3; B1=2, B2=4. Assinale a alternativa 
que contém o resultado obtido na célula C2 depois de sele-
cioná-la, acionar o botão  e pressionar a tecla Enter.

(A) 7

(B) 6

(C) 5

(D) 4

(E) 3

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Embora no passado a função de preservação fosse a mais en-
fatizada, como instituições sociais, as bibliotecas apresentam, 
hoje, características funcionais que podem ser distribuídas em 
dois grupos:

(A) a função educativa e recreativa de um lado, e de outro, 
a função cultural e informativa.

(B) a função educativa e informativa de um lado, e de outro, 
a função cultural e social.

(C) a função informativa e recreativa de um lado, e de outro, 
a função cultural e de pesquisa.

(D) a função informativa e educativa de um lado, e de outro, 
a função cultural e de pesquisa.

(E) a função educativa e recreativa de um lado, e de outro, 
a função de pesquisa e informativa.

32. Historicamente, observam-se duas características no processo 
de formação do conceito de biblioteca. Uma intramuros, que 
contempla os serviços

(A) ao público, e outra que recai sobre as atividades de ex-
tensão.

(B) ao povo, e outra que recai sobre as atividades de ex-
tensão.

(C) ao público, e outra que recai sobre as atividades de pre-
servação.

(D) ao público, e outra que recai sobre as atividades de rotina.

(E) de rotina, e outra que recai sobre as atividades de preser-
vação.

33. Em novembro de 1811, sob a guarda do servente José Lopes 
Saraiva, estava(m) em terras brasileiras

(A) os Manuscriptos de Lisboa.

(B) a Biblioteca Pública de Lisboa.

(C) a Real Biblioteca.

(D) o Arquivo de Ajuda.

(E) a Biblioteca Régia.

34. As primeiras bibliotecas brasileiras foram organizadas pelos 
jesuítas, em seus colégios. A primeira delas data do século

(A) XIX, no Rio da Janeiro.

(B) XVI, na Bahia.

(C) XVI, em São Paulo.

(D) XVII, no Rio da Janeiro.

(E) XIX, na Bahia.

35. Na Antigüidade, apesar da importação onerosa do papiro e 
da fabricação do pergaminho, que também era cara, havia 
uma produção literária que permitia formar acervos, ou seja, 
bibliotecas. O Museion, espécie de centro de cultura, chegou 
a reunir 500 mil volumes. Essa biblioteca primitiva, destruída 
em 47 a.C., localizava-se

(A) em Roma.

(B) em Atenas.

(C) em Cartago.

(D) em Alexandria.

(E) no Cairo.

36. Na antiga Mesopotâmia, as primeiras bibliotecas eram repletas 
de livros gravados em

(A) cobre.

(B) pedra.

(C) madeira.

(D) papel.

(E) argila.

37. O depósito legal

(A) é uma forma de aquisição compartilhada.

(B) é considerado ação ou aquisição gratuita.

(C) viabiliza a permuta entre bibliotecas.

(D) não pode ser considerado uma aquisição.

(E) deve constar como aquisição por assinatura no cadastro.
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38. A aquisição de material bibliográfico e audiovisual de uma 
unidade de informação pode ser feita por meio de compra, 
doação e intercâmbio.

(A) A aquisição por compra deve ser feita após o processo 
de seleção e aprovação do orçamento.

(B) As doações espontâneas devem ser aceitas sem nenhum 
tipo de restrição e organizadas à parte.

(C) As doações solicitadas não podem fazer parte do acervo 
da unidade de informação.

(D) As doações por solicitação consistem na troca de docu-
mentos entre instituições de natureza semelhante.

(E) As doações espontâneas devem ser utilizadas priorita-
riamente para a reposição de obras.

39. Qualquer que seja a tipologia da biblioteca, os processos que 
organizam a informação são:

(A) classificação e referência.

(B) classificação e empréstimo.

(C) classificação e catalogação.

(D) catalogação e seleção.

(E) classificação e empréstimo.

40. O sistema internacional padronizado de numeração e iden-
tificação de títulos de livros , em uma determinada edição, 
aplicado também a software, denomina-se

(A) International Standard Serial Number.

(B) International Standard Number Book.

(C) International Book Number Standard.

(D) International Book Serial Number.

(E) International Standard Book Number.

41. O tratamento dos documentos com o objetivo de recuperar a 
informação é atribuição da seção de

(A) seleção e aquisição.

(B) preservação e conservação.

(C) processos técnicos.

(D) referência.

(E) circulação.

42. Segundo o Código de Catalogação Anglo-Americano 
(AACR2), a redação do registro do título de um livro

(A) obedece estritamente à redação, ordem e grafia do docu-
mento original.

(B) limita-se à abreviação das primeiras letras, quando o 
título é muito extenso.

(C) inclui apenas símbolos lógicos, caso estes façam parte 
do título.

(D) inclui sempre o nome por extenso da instituição, mesmo 
quando ele se apresenta de forma abreviada.

(E) deve ser adaptada às normas particulares adotadas por 
cada biblioteca.

43. Na ficha catalográfica, a localização do livro na estante cor-
responde

(A) à entrada .

(B) ao corpo da ficha.

(C) às notas.

(D) ao número de chamada.

(E) à lista.

44. Os guias localizam-se no acervo

(A) geral.

(B) de mapas.

(C) de multimídia.

(D) de referência.

(E) de memória institucional.

45. Na biblioteca, a finalidade dos catálogos é dar acesso aos 
documentos do acervo, identificando-os e localizando-os nas 
estantes. Os catálogos externos para consulta dos usuários são 
catálogo de

(A) autor, catálogo de tombo e catálogo de assunto.

(B) autor, catálogo topográfico e catálogo de autoridade.

(C) título, catálogo de assunto e catálogo topográfico.

(D) título, catálogo de tombo e catálogo de assunto.

(E) assunto, catálogo de título, catálogo de autor.

46. O processo pelo qual a referência bibliográfica é redigida no 
momento da produção do documento e nele incluída deno-
mina-se

(A) índice.

(B) referência bibliográfica.

(C) registro.

(D) tombamento.

(E) catalogação na fonte.
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47. A atribuição de um número de registro a cada documento 
permite a avaliação do patrimônio da biblioteca. São classi-
ficados como monografias

(A) livros, filmes e relatórios.

(B) teses, dissertações e mapas.

(C) anuários, catálogos e teses.

(D) livros, audiovisuais e relatórios.

(E) livros, slides e relatórios.

48. O catálogo em que se encontram arquivadas, por ordem alfa-
bética, as fichas que identificam a entrada principal para cada 
obra, cuja finalidade é manter a padronização das entradas de 
responsabilidade, é denominado catálogo

(A) de registro.

(B) de autoridade.

(C) de tombo.

(D) topográfico.

(E) de rubrica.

49. Para fins de registro de periódicos, deve-se

(A) verificar se o material recebido possui registro na ficha 
Kardex ou na base de dados.

(B) abrir nova ficha Kardex para cada número de volume e 
série, se houver.

(C) fixar carimbo de identidade da unidade no verso da 
primeira página do periódico.

(D) utilizar uma ficha Kardex por ano de publicação, número 
de volume e série.

(E) abrir nova ficha Kardex para cada número de fascículo.

50. A tabela que permite a atribuição de um número para cada 
autor com o objetivo de diferenciar os livros do mesmo as-
sunto por autor e título denomina-se

(A) Marc.

(B) auxiliar de autor.

(C) Cutter.

(D) de classificação.

(E) de catalogação.

51. A baixa de uma publicação perdida ou descartada é anotada 
no livro de

(A) autoridade.

(B) tombo.

(C) rubricas.

(D) empréstimo.

(E) circulação.

52. Para a catalogação de livros, considera-se como principal 
fonte de informação

(A) o índice.

(B) o colofon.

(C) o prefácio.

(D) a folha de rosto.

(E) o sumário.

53. A alfabetação, palavra por palavra, que considera letra por 
letra de cada palavra, considera

(A) as preposições , conjunções e advérbios.

(B) os artigos “uns” e “Le” quando fazem parte de assuntos.

(C) que as siglas não devem preceder as palavras com a 
mesma ortografia.

(D) que na ordenação de sobrenomes iguais, as iniciais abre-
viadas sucedem os sobrenomes por extenso.

(E) que os nomes espanhóis são registrados pelo sobrenome 
materno.

54. A seção de aquisição realiza os processos de

(A) doação, seleção e referência.

(B) seleção, compra e disseminação.

(C) compra, referência e disseminação.

(D) compra, doação e permuta.

(E) compra, doação e disseminação.

55. Para a arrumação nas estantes, deve-se observar que, nas 
prateleiras, a seqüência de arrumação é feita

(A) da direita para a esquerda e de cima para baixo.

(B) da esquerda para a direita e de baixo para cima.

(C) de forma obrigatoriamente aleatória.

(D) da direita para a esquerda e de baixo para cima.

(E) da esquerda para a direita e de cima para baixo.

56. O conjunto de números atribuído ao documento periódico 
para fins de identificação e controle é o

(A) ISBN.

(B) ISSN.

(C) CUTTER.

(D) PHA.

(E) MARC.
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57. A tarefa da seção de circulação de uma biblioteca é

(A) inspecionar periodicamente o acervo.

(B) realizar reparos nos documentos.

(C) controlar o empréstimo e a devolução dos documentos.

(D) treinar os usuários.

(E) indexar periódicos.

58. Na composição dos números de chamada, o componente que 
mantém as obras nas estantes em ordem alfabética de autor é o

(A) índice.

(B) número Cutter.

(C) número de tombo.

(D) ISBN.

(E) descritor.

59. O empréstimo de livros e outros materiais bibliográficos supõe 
uma série de procedimentos, muito importantes para manter 
o controle do acervo. Esses procedimentos incluem

(A) fazer o registro dos leitores e controlar o empréstimo e 
a devolução dos documentos.

(B) a cobrança de livros em atraso, além da realização de 
pequenos reparos nos documentos.

(C) fazer o registro dos usuários potenciais e inspecionar o 
acervo.

(D) fazer reservas e controlar empréstimos de obras de refe-
rência.

(E) a orientação dos usuários na utilização dos catálogos 
on-line e demais serviços de referência.

60. No Brasil, a biblioteca encarregada de receber o depósito legal 
é a biblioteca

(A) especializada.

(B) do senado.

(C) do congresso.

(D) pública.

(E) nacional.




