Concurso Público da Prefeitura Municipal de Lavras
Edital n. 01/2009

AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Código 225
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.
Este caderno contém as questões da prova objetiva abrangendo os conteúdos de Língua
Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos.
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
confira seu nome e seu número de inscrição;
assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
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Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra
correspondente à resposta solicitada em cada questão;
assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua
resposta não será computada se houver marcação de mais de
uma alternativa, questões não assinaladas ou questões
rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
O tempo de duração da prova abrange, inclusive, o tempo necessário para a transcrição das
respostas do rascunho para a Folha de Respostas.
ATENÇÃO Nos termos do Edital n. 01/2009, “Poderá [...] ser eliminado o candidato que:
portar arma(s) [...]; portar, mesmo que desligados ou fizer uso [...] de qualquer
equipamento eletrônico, como relógio digital, calculadora [...] ou de instrumentos de
comunicação [...] tais como telefone celular [...] entre outros [...]; deixar de entregar o
Caderno de Questões e a Folha de Respostas da Prova Objetiva ao terminar as provas ou
findo o prazo limite para sua realização.” (Item 8.2.29, alíneas “d”,“e” e “i”)

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS

ATENÇÃO
Senhor(a) Candidato(a),

Antes de iniciar o exame, confira se este caderno contém, ao
todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha
uma

constituída de

4

(quatro)

alternativas

cada
assim

distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa,
15 (quinze) questões de Matemática e 10 (dez) questões de
Conhecimentos Específicos todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao
aplicador de provas para que ele tome as providências
necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe
caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO

As questões de 1 a 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia
atentamente todo o texto antes de responder a elas.

ALIMENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE
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A produção de alimentos saudáveis, de alta qualidade e em quantidade
suficiente para atender à demanda dos mercados interno e externo, define um
conceito fundamental para o Brasil, dada a sua posição como grande fornecedor
mundial: a responsabilidade produtiva na cadeia de suprimentos da alimentação. O
tema implica, obviamente, o resultado operacional de todas as empresas do setor,
de modo que possam gerar empregos, renda e impostos e contribuir para o
desenvolvimento. Porém, a questão é muito mais ampla.
A indústria da alimentação busca ser cada vez mais responsável no uso da água
e dos insumos básicos e na prática da produção mais limpa. Preocupa-se, também,
com a qualidade do que produz e com a educação alimentar, pois não basta ofertar
comida. É preciso disseminar bons hábitos de vida e alimentação saudável. Dados
da ONU, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização das Nações
Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) mostram que há cerca de um bilhão
de pessoas sem alimentação suficiente no mundo. Em contrapartida, há outra
parcela de um bilhão com sobrepeso e obesidade. E, como se sabe, a obesidade e
suas consequências, como diabetes, hipertensão e problemas coronarianos, podem
ser tão letais quanto a inanição.
Fica muito claro, portanto, que a segurança alimentar implica três fatores
principais: o da inclusão social, possibilitando que as pessoas hoje abaixo da linha
da pobreza possam tornar-se consumidoras e cidadãs na acepção plena do termo; o
da educação, para prevalecerem os bons hábitos de alimentação e vida; e o da
sustentabilidade ambiental e dos recursos naturais. Assim, fazer a sua parte quanto
à produção e contribuir para a sustentabilidade e a inclusão socioeconômica são
ações que definem, em termos práticos, a responsabilidade produtiva da indústria
alimentícia, e tal setor volta-se cada vez mais para esse desafio, ao qual toda a
sociedade deve engajar-se.
No âmbito dessa lição de casa, é necessário, em primeiro lugar, garantir ao
Brasil a capacidade de produzir alimentos em quantidade suficiente para atender à
demanda interna. Devemos entender o conceito demanda interna como a totalidade
da população, pois não podemos vislumbrar um futuro imediato no qual haja
brasileiros sem acesso à dieta nutricional mínima recomendada pela OMS. Quanto à
educação alimentar, é preciso quebrar velhos paradigmas, deixando claro que as
pessoas podem comer de tudo, desde que comam de modo equilibrado, nas
quantidades certas e em harmonia com uma vida saudável.
A despeito de todos os itens que consubstanciam o conceito contemporâneo de
sustentabilidade, não há dúvida de que a prioridade é a segurança alimentar. Afinal,
alimentação correta e vida saudável são a base de uma sociedade mais equilibrada,
com menos doenças e, portanto, com mais oportunidades para que os indivíduos
ascendam a patamares de renda acima da linha da pobreza. Até 2012, o número de
habitantes da Terra aumentará de seis para sete bilhões. Será quase uma Índia a
mais. Isso mostra a premência de soluções para alimentar, vestir, garantir habitação,
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saúde e educação para as novas gerações. Entre esses itens, porém, a alimentação
vem em primeiro lugar, porque é o pressuposto essencial para a manutenção da
vida.
Sendo assim, para simplesmente manter o presente status quo como produtor e
45
fornecedor, o Brasil precisa aumentar em 25% a sua produção de alimentos nas
próximas duas décadas e em 50%, até a metade deste século. E a indústria
alimentícia tem imensa responsabilidade nesse processo. Por isso, juntamente com
toda a sociedade, deve buscar alternativas viáveis para propiciar a expansão da
50 oferta de alimentos.
KLOTZ, Edmundo. Jornal Estado de Minas, 16 de julho de 2009 (Texto adaptado).

Questão 1
Ao escrever o texto, o autor procurou, principalmente,
A) analisar fatos e aspectos relativos à produção de alimentos, ao uso responsável dos
recursos naturais, à educação alimentar e à sustentabilidade ambiental e apontar a
responsabilidade da indústria alimentícia na manutenção, pelo Brasil, do título de
grande produtor e fornecedor de alimentos.
B) evidenciar a existência de grande quantidade de pessoas sem alimentação suficiente
no mundo e, também, de outras tantas que sofrem de problemas de saúde
decorrentes da obesidade e apresentar soluções para esses problemas, as quais
poderão fazer com que a sociedade seja mais equilibrada e tenha menos doenças e
mais oportunidades de realização pessoal.
C) informar o leitor a respeito de um novo modelo de educação alimentar no Brasil e
discutir temas relativos à dieta nutricional mínima, recomendada pela Organização
Mundial da Saúde, tão necessária às populações que se encontram abaixo da linha
da pobreza.
D) criticar a atuação da indústria alimentícia, por ser esta incapaz de produzir alimentos
em quantidade suficiente para atender às demandas interna e externa do País e
refletir sobre a imensa responsabilidade dos produtores de alimentos no
desenvolvimento socioeconômico do Brasil.
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Questão 2
“A indústria da alimentação busca ser cada vez mais responsável no uso da água e dos
insumos básicos e na prática da produção mais limpa.” (linhas 8-9)
Nessa frase, ressalta-se o fato de que a indústria de alimentos, em sua atuação,
A) procura utilizar racionalmente os recursos naturais e cuida para que resíduos
prejudiciais à natureza não agridam ou contaminem o meio ambiente.
B) desempenha seu papel de forma responsável e se preocupa com a qualidade do que
produz e com a educação alimentar de seus clientes.
C) restaura a natureza em seu aspecto original, cuidando da fauna e da flora presentes
nos locais em que se estabelecem suas fábricas.
D) está atenta aos problemas ecológicos, éticos e políticos do País, garantindo a
integridade e o desenvolvimento social das cidades em que estão localizadas suas
empresas.

Questão 3
A expressão “conceito fundamental para o Brasil” (linha 3) faz referência, principalmente,
A) à demanda dos mercados interno e externo com relação à quantidade suficiente de
alimentos saudáveis.
B) à contribuição das empresas brasileiras no desenvolvimento social, econômico e
político do País.
C) à qualidade dos alimentos produzidos pela indústria de suprimentos para a
alimentação.
D) à responsabilidade produtiva da indústria na cadeia de suprimentos da alimentação.

Questão 4
“[...] e tal setor volta-se cada vez mais para esse desafio [...].” (linha 25)
Com base na leitura do terceiro parágrafo e, em especial, dessa frase, é CORRETO
afirmar que a palavra sublinhada se refere, especificamente, à(s)
A) ações que definem a responsabilidade produtiva da indústria alimentícia, às quais
toda a sociedade deve engajar-se.
B) doação de alimentos, pela indústria alimentícia e pela sociedade, às pessoas que se
encontram abaixo da linha da pobreza.
C) necessidade de colaboração por parte da sociedade para que o consumo de
alimentos aumente e a saúde da população mundial melhore.
D) oportunidades de inclusão social, por meio da educação, fator importante para a
sobrevivência das camadas mais pobres da população brasileira.
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Questão 5
Ao abordar os principais fatores implicados na segurança alimentar, o texto faz referência
aos seguintes aspectos, EXCETO
A) ambiental, que compreende, entre outras questões, o uso responsável dos recursos
naturais na produção de alimentos saudáveis.
B) educacional, definido pela conscientização das pessoas relativamente a bons hábitos
de alimentação e vida.
C) social, caracterizado pela possibilidade de as pessoas mais pobres terem condições
de se tornarem, efetivamente, consumidoras e cidadãs.
D) cultural, no sentido de garantir a melhoria no estudo, na saúde, na habitação e no
desenvolvimento profissional da população mais pobre.

Questão 6
“[...] pois não basta ofertar comida.” (linhas 10-11)
Considerando o contexto em que essa frase se insere, é CORRETO afirmar que é
preciso, também,
A) que a ONU, a OMS e a FAO gerem empregos e renda para a população do País.
B) que o Brasil seja o maior fornecedor de alimentos do mundo.
C) que as populações tenham bons hábitos de vida e uma alimentação saudável.
D) que os serviços de saúde, no Brasil, ofereçam tratamento para as pessoas afetadas
pela obesidade e suas consequências.

Questão 7
Considerando o segundo e o terceiro parágrafos do texto, é CORRETO afirmar que, entre
eles, se estabelece, por meio da palavra portanto, uma relação de
A) consequência.
B) conclusão.
C) oposição.
D) comparação.
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Questão 8
Considerando as informações do quinto parágrafo do texto, é CORRETO afirmar que,
quanto ao conceito contemporâneo de sustentabilidade, a segurança alimentar constitui
um item
A) decisivo.
B) cultural.
C) desnecessário.
D) prioritário.

Questão 9
No último parágrafo, o autor conclui que o Brasil
A) necessita expandir a produção e a oferta de alimentos, para manter sua condição de
grande produtor e fornecedor, e que, para isso, a indústria alimentícia e a sociedade
devem ser suas parceiras na realização desse objetivo.
B) é o maior fornecedor mundial de alimentos, mas que precisa aumentar a produção e a
distribuição de produtos alimentícios até a metade deste século para satisfazer as
necessidades das populações mundiais.
C) aumentará em 25% sua produção de alimentos nos próximos vinte anos e em 50%,
até a metade deste século, para garantir a segurança alimentar e o futuro da
sociedade brasileira.
D) terá a ajuda da indústria alimentícia e da sociedade para que não faltem alimentos
necessários à manutenção da vida em todas as camadas da população.

Questão 10
I. “Quanto à educação alimentar, é preciso quebrar velhos paradigmas [...]” (linhas 31-32)
II. “E, como se sabe, a obesidade e suas consequências, [...], podem ser tão letais quanto
a inanição.” (linhas 15-17)
Nessas frases, as palavras sublinhadas significam, respectivamente,
A) modelos e mortais.
B) formatos e prejudiciais.
C) conceitos e perigosas.
D) pensamentos e malignas.
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Questão 11
Assinale a alternativa em que, no trecho transcrito, a expressão sublinhada NÃO
expressa uma circunstância do fato expresso pelo verbo.
A) “[...] o Brasil precisa aumentar em 25% a sua produção de alimentos nas próximas
duas décadas [...]” (linhas 46-47)
B) “[...] que há cerca de um bilhão de pessoas sem alimentação suficiente no mundo.”
(linhas 13-14)
C) “[...] e tal setor volta-se cada vez mais para esse desafio [...].” (linha 25)
D) Porém, a questão é muito mais ampla.” (linha 7)

Questão 12
Assinale a alternativa em que, no período, a expressão sublinhada NÃO exerce a função
sintática de agente da ação verbal.
A) “[...] não há dúvida de que a prioridade é a segurança alimentar”. (linha 36)
B) “[...] o Brasil precisa aumentar em 25% a sua produção de alimentos [...].” (linha 46)
C) “O tema implica, obviamente, o resultado operacional de todas as empresas do setor
[...]” (linhas 4-5)
D) “Entre esses itens, porém, a alimentação vem em primeiro lugar [...]” (linhas 42-43)

Questão 13
Assinale a alternativa que apresenta um período em que NÃO há, entre as orações, a
relação de ideias apontada entre colchetes.
A) “O tema implica, obviamente, o resultado operacional de todas as empresas do setor,
de modo que possam gerar empregos, renda e impostos [...]” (linhas 4-6)
[CONSEQUÊNCIA]
B) “[...] e, portanto, com mais oportunidades para que os indivíduos ascendam a
patamares de renda acima da linha da pobreza.” (linhas 38-39) [FINALIDADE]
C) “[...] deixando claro que as pessoas podem comer de tudo, desde que comam de
modo equilibrado, nas quantidades certas e em harmonia com uma vida saudável.”
(linhas 32-34 ) [TEMPO]
D) “Entre esses itens, porém, a alimentação vem em primeiro lugar, porque é o
pressuposto essencial para a manutenção da vida.” (linhas 42-44) [CAUSA]
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Questão 14
I. “Quanto à educação alimentar, [...]” (linhas 31-32)
II. “[...] e em 50%, até a metade deste século.” (linha 47)
Considerando as palavras sublinhadas nesses trechos, é INCORRETO afirmar que,
quanto ao emprego ou não do acento grave indicador da crase, esse acento,
A) em I, é obrigatório.
B) em II, é facultativo.
C) em I, foi empregado porque o a está antes de palavra feminina que admite o artigo a e
depende de palavra anterior que exige a preposição a.
D) em II, não foi empregado porque o artigo a está depois de uma conjunção.

Questão 15
“[...] define um conceito fundamental para o Brasil, dada a sua posição como grande
fornecedor mundial: a responsabilidade produtiva na cadeia de suprimentos da
alimentação.” (linhas 2-4)
É CORRETO afirmar que, nesse trecho, a expressão sublinhada após o emprego dos
dois pontos, classifica-se, sintaticamente, como um
A) vocativo.
B) aposto.
C) adjunto adverbial.
D) predicativo do sujeito.
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Matemática
Questão 16
Ana sempre almoça no mesmo restaurante self-service. Ontem seu prato pesou 380 g e
ela pediu um refrigerante que custa R$ 1,70, tendo que pagar um total de R$ 7,40.
Hoje seu prato pesou 450 g e ela NÃO pediu o refrigerante, portanto, deverá pagar
A) R$ 6,75.
B) R$ 7,57.
C) R$ 8,45.
D) R$ 8,76.

Questão 17
Observe o terreno poligonal indicado na figura abaixo.

Carlos se encontra no ponto A e deseja ir ao ponto C passando pelo ponto B e andando
apenas sobre o perímetro do terreno.
Ao chegar ao ponto B, Carlos deve girar
A) 15 para a esquerda.
B) 30 para a direita.
C) 70 para a direita.
D) 150 para a esquerda.
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Questão 18
Deseja-se revestir uma parede de 60 m² com azulejos quadrados de 20 cm de lado.
A quantidade de azulejos necessária para isso será
A) 3.
B) 80.
C) 120.
D) 1 500.

Questão 19
Uma televisão teve dois descontos consecutivos, um de 10% e outro de 20%, passando a
custar R$ 972,00.
O preço da televisão antes dos descontos era
A) menor que R$ 1 270,00.
B) um valor entre R$ 1 270,00 e R$ 1 320,00.
C) um valor entre R$ 1 320,00 e R$ 1 370,00.
D) um valor maior que R$ 1 370,00.

Questão 20
João deseja cultivar milho em um terreno triangular de lados 130 m, 130 m e 240 m.
Sabendo-se que a produtividade do milho é de 400 kg para cada 1 000 m² cultivados,
João deverá colher um total de
A) 1 200 kg.
B) 2 400 kg.
C) 4 800 kg.
D) 6 240 kg.
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Questão 21
Uma cidade tem 6 500 habitantes aptos para trabalhar. Desse grupo, 32% trabalha na
indústria, 2 600 pessoas trabalham no comércio, 36% trabalha com prestação de serviços
e 4% estão desempregadas.
Sabendo-se que ninguém trabalha em três setores, calcule a porcentagem de pessoas
que trabalha em dois setores e assinale a alternativa CORRETA.
A) 4%
B) 8%
C) 12%
D) 16%

Questão 22
Um carro percorre 5 km para cada R$ 1,00 gasto com gasolina. Se o preço da gasolina
sofrer um aumento de 20%, a distância percorrida por esse carro para cada R$ 1,00 gasto
com gasolina será
A) menor que 3,8 km.
B) entre 3,81 km e 4,01 km.
C) entre 4,02 km e 5,01 km.
D) maior que 5,01 km.

Questão 23
Uma empresa de transportes realiza viagens entre duas cidades. O lucro L obtido por
essa empresa a cada viagem realizada varia de acordo com o preço p, em reais, da
passagem conforme descrito pela função
L = - p2 + 100p - 250
Assinale a alternativa que apresenta o lucro máximo que essa empresa pode obter a
cada viagem.
A) R$ 2 250,00
B) R$ 2 750,00
C) R$ 4 500,00
D) R$ 5 500,00
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Questão 24
0,3 2
Após simplificar a expressão

5
2:
4

6
1
13
A)

7
10

B)

20
7

1

1
2

, obtemos

C) 7

D)

21 30
130

Questão 25
Paula deseja encher uma banheira com água a 40ºC para dar banho em seu filho, mas a
água que sai de sua torneira está a 20ºC.
Se ela colocar dois baldes de água a 100ºC na banheira, quantos baldes de água da
torneira ela precisa acrescentar para que a água da banheira fique na temperatura
desejada?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
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Questão 26
O gráfico abaixo mostra a distribuição da população de homens e mulheres de um país
agrupada por faixas etárias.

Se um vírus contagia 10% das pessoas desse país, independentemente da faixa etária e
do sexo, o número de crianças entre cinco e 10 anos contagiadas por esse vírus será um
número
A) entre 102 e 103.
B) entre 103 e 104.
C) entre 104 e 105.
D) entre 105 e 106.

Questão 27
O fabricante de uma determinada marca de escadas recomenda que, por motivos de
segurança, o ângulo que a escada forma com o chão não seja maior que 60º.
Nessas condições, para se alcançar um objeto que se encontra preso a uma parede a
uma altura de 12 m, será necessária uma escada medindo, no mínimo,
A) 4 m.
B) 2 6 m.
C) 6 m.
D) 2

12 m.
14

Questão 28
O quadrado ABCD tem os vértices A e C com coordenadas (1,5) e (3,9) respectivamente.
Assinale a alternativa que apresenta a equação da reta que passa pelos vértices B e D.
A) y

2x 5

B) y

2x 11

C) y

x
2

11
2

D) y

x
2
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Questão 29
Em uma gincana de um programa de televisão, um competidor tem que passar por três
barreiras, cada uma contendo seis portas sendo que, em cada barreira, há quatro portas
que eliminam o competidor da gincana.
A probabilidade de um competidor conseguir atravessar as três barreiras é de
A)

2
3

B)

1
216

C)

1
27

D)

8
27

15

Questão 30
O triângulo equilátero ABC de lado 6 foi dividido em diversos triângulos equiláteros
conforme mostra a figura.

A área da região colorida vale
A)

9 3
4

B)

45 3
4

C)

63
4

D)

63 3
16
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Conhecimentos Específicos
Questão 31
Livros são publicações impressas, grampeadas, costuradas ou coladas e revestidas de
capa, não periódicas e que são objeto de ISBN.
As alternativas abaixo são partes de um livro, EXCETO
A) folha de rosto.
B) lombada.
C) marcador de página.
D) orelha.

Questão 32
Velatura é o processo de reconstituição de papéis muito utilizado em restauração de livros
e documentos.
São procedimentos usados no processo de velatura de livros, EXCETO
A) observar o sentido das fibras do papel a ser reforçado.
B) separar o papel a ser usado para o reforço no mesmo sentido.
C) retirar bolhas de ar colocando sobre o papel uma tela e passar trincha ou rolo de
espuma sempre das bordas para o meio.
D) absorver o excesso de água pressionando com papel absorvente ou tecido sem
esfregar.

Questão 33
Aquisição é o processo de incorporação de materiais ao acervo da biblioteca e pode ser
feita por três modalidades: compra, doação e permuta.
No processo de aquisição, são serviços auxiliares, EXCETO
A) selecionar os livros para compra.
B) conferir os pedidos de aquisição com o acervo.
C) abrir e conferir, no ato de entrega do objeto encomendado, seu perfeito estado e se
as especificações correspondem ao pedido.
D)

entrar em contato com livrarias e editoras solicitando propostas de fornecimento e
verificando as melhores condições de preço.
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Questão 34
A Seção de Circulação é responsável pelo controle do empréstimo e devolução dos
documentos.
São atribuições do serviço de circulação, EXCETO
A) efetuar, renovar e controlar o registro dos leitores.
B) emprestar, renovar e controlar a devolução de materiais.
C) controlar os pedidos de reserva.
D) desdobrar fichas para o catálogo dicionário.

Questão 35
Uma das rotinas mais importante da biblioteca é a ordenação dos livros nas estantes, no
lugar correspondente, de acordo com o número de chamada. Para a ordenação dos livros
nas estantes, o auxiliar deverá ter conhecimento da ordem de intercalação dos livros.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de intercalação de livros nas
estantes.
A) 300; 302.2; 302; 302.222
B) 300; 302; 302.2; 302.22
C) 300; 302.2; 302.222; 302
D) 300; 302; 302.22; 302.2

Questão 36
As novas tecnologias da informação permitem ao homem armazenar um número cada
vez maior de dados em dispositivos virtuais.
Os seguintes itens constituem dispositivos de armazenamento digital de informações,
EXCETO
A) disquete.
B) CDROM.
C) DVD.
D) IP.
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Questão 37
A informática tem se revelado uma ferramenta indispensável para agilizar e racionalizar
os processos de incorporação e recuperação da informação bibliográfica.
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I associando corretamente os
conceitos.
COLUNA I

COLUNA II

1. Software

(

) Disco rígido

2. Hardware

(

) Programa de computador

(

) Equipamento destinado ao processamento eletrônico de
dados

(

) Dispositivo capaz de receber, conservar e permitir a
recuperação das informações em um sistema.

3. Winchester
4. Memória

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (2) (3) (1) (4)
B) (3) (2) (1) (4)
C) (1) (2) (3) (4)
D) (1) (3) (2) (4)

Questão 38
Publicações periódicas são editadas em fascículos, ou partes, a intervalos regulares, ou a
periodicidade irregular, por tempo determinado, com a colaboração de diversas pessoas,
sob a responsabilidade de um editor/ ou Comissão Editorial, incluindo um plano definido.
Considerando o enunciado acima, constituem publicações periódicas, EXCETO
A) revistas.
B) periódicos.
C) jornais.
D) cartas.
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Questão 39
Para alfabetação, deve-se usar a regra básica, palavra por palavra e, dentro de cada uma
delas, letra por letra.
Assinale a alternativa em que os nomes estão alfabetados na ordem CORRETA.
A) Maria Inês da Silva Dias, Maria Inês Silva Dias, Maria Inês da Silva Dias Alencar
B) Sonia de Azevedo Cunha Maciel, Sonia Carla de Souza, Sonia Antunes Cunha
C) João Cesar Mariano, João Cesar Marinho, João Cezar Antunes
D) Antonio Fagundes Neto, Antonio Fagundes, Antonio Fagundes Lima

Questão 40
O acervo bibliográfico de uma biblioteca é composto por uma gama de materiais em
vários suportes.
Analise as seguintes afirmativas sobre o acervo de uma biblioteca e assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas.
(

) Tese é contribuição inédita para o conhecimento e apresentada para obtenção do
grau acadêmico de doutor e dos títulos universitários de livre-docente e professor
titular.

(

) Dissertação constitui o produto de pesquisas desenvolvidas em cursos de pósgraduação (mestrado).

(

) Apostilas são notas de pé de página, das matérias ministradas em sala de aula,
publicadas para conhecimento e uso dos alunos.

(

) Patentes são escritos de extensão variável que tratam de determinado assunto,
geralmente destinados a uma publicação periódica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (F) (F) (V) (V)
B) (F) (V) (F) (V)
C) (V) (V) (F) (F)
D) (F) (F) (F) (V)
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

01
02
03

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

04
05
06
07
08

11
12
13

16
17

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

18
A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

09
10

15

19
20
21
22

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

32
33
34
35

D
37

A

B

C

D

25

27

30

36

24

26

29

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

31

23
A

28

38
A

B

C

D

A

B

C

D

39
40

14

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

