
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas 

respostas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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MUDANÇA 
 
 Meu primeiro impulso era tocar do apartamento aquele homem corpulento, de voz gorda, o inimigo que 
me ____________ de casa. Mas fiquei firme. 
 Examinou as peças, cheirou os móveis com um nariz experiente, fez o preço. Pegou o telefone, deu as 
instruções à companhia, acrescentando com meio ________: “O que tem mais aqui é livro”. 
 Em meia hora os bárbaros chegavam. 
 As coisas estavam acomodadas em sua velhice e discretamente compunham um lar; mas, reviradas, 
empilhadas, foi como se as desnudassem brutalmente para mostrar os ridículos e os estragos do tempo. Era triste 
e _________. 
 Quando agarraram o armário, este perdeu a compostura e cambaleou: tinha um pé torto, coitado. Do 
Cristo de Chagall caiu uma chuva espessa de pó. Uma gaveta revelou três baratas tontas e rápidas como um 
pesadelo. 
 Aquele armário estava tão sujo, tão melancolicamente sujo e não sabíamos. 
 A mesa estava manchada demais; a cadeira estava bamba e boba em suas pernas. 
 Oh desagradável e contínua surpresa! 
 Viver, filosofei pela rama, é colecionar ruínas. Os carregadores não tinham filosofia, eram os coveiros 
profissionais de um certo espaço meu, de um certo tempo meu. 
 Agarraram os objetos com as mãos encardidas e nodosas num gesto impessoal, sem distinguir o que cada 
um apresenta de particular. Faziam a mudança, não eram amigos, nem inimigos, dos meus trastes, não amavam 
aquele vaso tarde de maio em Minas depois de ter chovido um pouco, como não tinham qualquer antipatia (e as 
aversões criam também uma secreta aliança) da bandeja trabalhada que nos deram de presente. 
 Às vezes paravam na faina, exibiam uma bugiganga qualquer, perguntavam com violência: “Isto vai? 
 Vai, eu respondia com raiva, vai tudo ou não vai nada. Porque em mim, como reação àquele amor súbito 
e exagerado, brincava uma vontade de atear fogo naqueles objetos que me submetiam a um passado e me 
forçavam ao compromisso de um futuro. 
 Atear fogo em mim. De que adianta, se carrego comigo as minhas coisas e a Coisa? Se carrego a mim 
mesmo? Eu – traste inútil de minha vida, o mais gasto, manchado e ridículo. 
 

(Paulo Mendes Campos – Quadrante – Editora do Autor – Rio, 1962, p. 47/49.) 
 
01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto: 
a) expulsava, desprezo, chocante 
b) espulsava, disprezo, chocanti 
c) expulsava, despreso, xocanti 
d) espulsava, dispreso, xocant 
 
02 - Atente para as afirmações abaixo: 
I - Para o autor, o homem corpulento representava a figura de um inimigo. 
II - O cronista se mostra profundamente descontente. A razão desse descontentamento está no íntimo de si 
mesmo. 
III - Os objetos despertavam no autor angústias profundas, por isso tinha vontade de atear lhes fogo. 
Em relação ao texto é correto o que se afirma apenas em: 
a) I e II 
b) II e III 
c) I e III 
d) I, II e III 
 
03 - Analise as afirmações e assinale a alternativa incorreta quanto a acentuação gráfica: 
a) “bárbaros, ridículo e súbito” obedecem à mesma regra de acentuação. 
b) “móveis” é acentuada porque é uma paroxítona terminada em eis. 
c) as palavras “armário” e “violência” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. 
d) as palavras “pé” – “três” e “pó”, são acentuadas porque são monossílabos tônicos terminados em e(s) e o. 
 
04 - Em “mas, reviradas, empilhadas” (4º parágrafo) o nexo de coesão textual “mas” determina uma relação de 
sentido de: 
a) conseqüência 
b) seqüência 
c) oposição 
d) finalidade 
 
05 - O seguimento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente em: 
a) tocar aquele homem = tocá-lo. 
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b) fez o preço = fê-lo. 
c) deu instruções à companhia = deu-lhe instruções. 
d) agarraram o armário = agarraram-lhe. 
 
06 - “Isto vai?” 
Assinale a alternativa correta quanto ao uso das aspas no texto: 
a) Pode ser substituída por travessão. 
b) Indica a presença de um segmento explicativo. 
c) Indica o início e o fim de uma citação, distinguindo-o do resto do contexto. 
d) Usada para acentuar o valor significativo do que foi dito. 

 
07 - Uma travessa possui uma mistura de iogurte natural e iogurte industrializado num total de 100 litros, dos 
quais 15% são de iogurte natural. Qual é a quantidade de iogurte industrializado que deve ser acrescentada a 
esta mistura para que ela venha a conter 30 % do iogurte natural? 
a) 40 litros. 
b) 50 litros. 
c) 60 litros. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
08 - Indique a medida dos lados do quadrilátero abaixo: 

 
a) 25 cm e 35 cm. 
b) 15 cm e 25 cm. 
c) 15 cm e 35 cm. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
09 - Qual a medida aproximada do ângulo D indicado na figura abaixo: 

 
a) 15º. 
b) 25º. 
c) 30º. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
10 - Um aquário na forma de um paralelepípedo retângulo, com as seguintes medidas: 50 cm de comprimento, 35 

cm de largura e 40 cm de altura. Quantos litros serão necessários para que esse aquário fique com água até 
4

5
 

de altura? 
a) 56 litros. 
b) 58 litros. 
c) 60 litros. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - Fazem fronteira com o Estado do Paraná apenas os Estados: 
a) São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso 
b) São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso 
c) Mato Grosso e Santa Catarina 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - Qual a idade mínima para ser Prefeito? 
a) 18 anos 
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b) 21 anos 
c) 30 anos 
d) Não existe idade mínima 
 
13 - Qual o nome do Presidente da Câmara de Vereadores de Arapongas – PR? 
a) Wilson Aparecido Xavier 
b) Maria do Carmo Nihei 
c) Fidelis Canguçu 
d) Sérgio Onofre 
 
14 - Leia as afirmações e assinale a alternativa correta: 
I - A Usina Hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, localiza-se na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. 
II - O cooperativismo Agropecuário no Paraná é bem desenvolvido e representa uma parcela significativa na 
economia do Estado. 
III - O Paraná está dividido em 10 mesorregiões, 39 microrregiões e 399 municípios. 
IV - Arapongas pertenceu a microrregião de Londrina. 
Estão corretas: 
a) apenas I, II, III 
b) apenas I, III, IV 
c) apenas II, III, IV 
d) nenhuma das alternativas anteriores 

 
15 - O Relatório, como instrumento de planejamento e avaliação de serviços de uma biblioteca, pode ser definido 
como: 
a) um processo administrativo de decisão relativo aos objetivos da organização e as políticas que deverão governar a 
aquisição de recursos, bem como criar e controlar o seu futuro. 
b) um conjunto de informações sobre acervo, serviços prestados, usuários e recursos humanos, físicos, materiais e 
financeiros ordenados de modo a mostrar a situação da biblioteca em dado período de tempo. 
c) um processo de formação e desenvolvimento de coleções. 
d) a função responsável pelo controle de movimentação das coleções dentro e fora da biblioteca (circulação dirigida ou 
restrita). 
 
16 - A seleção do acervo é uma das mais importantes tarefas dentre os serviços de uma biblioteca. Em que 
consiste a seleção? 
a) em fazer uma listagem de obras e encaminhar às livrarias visando a cotação de preços unitários e total. 
b) em verificar as obras para descarte e retirá-las, em definitivo, do acervo da biblioteca. 
c) em prever o crescimento a coleção evitando-se a constituição de grupos de materiais que não são utilizados por serem 
estranhos ao interesse da comunidade. 
d) na escolha, de acordo com os recursos financeiros existentes, dos materiais que irão compor um acervo compatível 
com as necessidades e interesses da comunidade servida. 

 
17 - O que é permuta? 
a) é a troca de obras entre bibliotecas. 
b) é todo material bibliográfico recebido de usuários e editoras. 
c) é a consulta dos catálogos de editoras e distribuidoras de livros. 
d) é o empréstimo interbibliotecas. 
 
18 - O que é registro, numa biblioteca? 
a) é o agrupamento das obras por assunto. 
b) é a transcrição dos elementos numa ficha catalográfica que identificam uma obra ou outro material. 
c) é a atribuição de um número, em ordem seqüencial e por ordem de chegada, a qualquer material bibliográfico ou não, 
incorporando-o, assim, ao acervo da biblioteca. 
d) é a ordenação física do acervo de modo que os livros possam ser facilmente localizados pelos leitores. 
 
19 - São passíveis de descarte: 
a) obras raras e documentos de valor inestimável devido à antiguidade. 
b) obras recebidas por doação ou permuta. 
c) obras desatualizadas em conteúdo; obras inadequadas pelo assunto tratado ou pelo idioma; obras em quantidade 
excessiva; obras fisicamente danificadas. 
d) obras didáticas; apostilas de cursinho; histórias em quadrinhos; fotografias; jornais e revistas. 

 
20 - Dentre os materiais do acervo de uma biblioteca encontra-se o periódico. O que é uma publicação periódica? 
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a) é uma brochura de poucas páginas, sinônimo de opúsculo, é utilizada para propaganda religiosa, política ou 
comercial. 
b) é uma publicação de dados atualizados que aparecem a curtos e regulares (ou irregulares) intervalos e que continuam 
indefinidamente. É feita em série contínua, numerada consecutivamente e sem encerramento pré-determinado. 
c) é aquela que, pela natureza da matéria que arrola e da técnica com que é organizada, não se destina a ser lida do 
começo ao fim, mas consultada em determinados tópicos. 
d) é a publicação que traz informações sobre a vida de personalidades vivas ou não. 
 
21 - Os livros são arranjados nas estantes por: 
a) ordem de registro. 
b) ordem de catalogação. 
c) ordem de chegada na biblioteca. 
d) ordem de classificação. 
 
22 - A preservação e conservação de acervos nas bibliotecas constituem um grande desafio nos dias atuais. Como 
é caracterizada a preservação do acervo? 
a) pela manutenção adequada e atualizada do acervo com compras periódicas de obras. 
b) por sua ação documental preventiva, ou seja, desenvolvimento de ações que possam impedir ou minimizar a possível 
deterioração do acervo. 
c) pela acidez do papel, poeira, temperatura, insetos e pelo vandalismo causado pela ação do homem. 
d) por sua ação de limpeza das obras e pelo acondicionamento inapropriado em depósitos e caixas de papelão. 
 
23 - Numa biblioteca, se os livros forem atingidos diretamente por água decorrente de inundação, chuva, goteira, 
infiltração, etc... que medidas imediatas devem ser tomadas? 

 a) usar papel mata-borrão para secar as capas e introduzir nos miolos dos livros entre as folhas molhadas; secar os livros 
em local arejado, na posição vertical; não abrir os livros molhados ou úmidos; não expor os livros ao sol. 
b) colocar os livros no sol até secarem, abrindo-os para secar as folhas atingidas ou colocá-los perto de forno para 
absorver calor. 

 c) acondicionar os livros molhados em caixas de papelão até secarem por completos. 
 d) secar as capas com papel mata-borrão e deixá-los ao sol até a secagem completa das folhas. 

 
24 - O que é Governo eletrônico? 
a) provisão de produtos e serviços informacionais, pela internet, pelos três níveis de governo (federal, estadual ou 
municipal). 
b) tecnologia que facilita o armazenamento, localização e recuperação de informações, em formato digital. 
c) projeto desenvolvido pelo Grupo dos Sete (G7) que visa o aprimoramento de estruturas informacionais nos países 
industrializados. 
d) mecanismo de busca na internet, desenvolvido em 1998, que introduziu a característica de classificação de resultados 
com base nas ligações de outras páginas. 
 
25 - O que você entende por Comutação bibliográfica? 
a) entendimento concreto ou intrínseco de uma unidade de informação, independente de sua expressão lingüística. 
b) serviço de solicitação de fotocópias e/ou empréstimo de documentos em bibliotecas nacionais e/ou no exterior. 
c) dados e informações eletrônicas armazenados na memória de um sistema.  
d) ação realizada por serviços de inteligência visando bloquear, minimizar ou neutralizar a eficiência de organização 
similar de outro país. 

 
26 - Coloque a ordem correta dos livros das estantes: 
a) 323.6; 364.1; 560; 719; 736; 729; 598; B869.35; 069; 260 
b) B869.35; 598; 591; 574.8; 306.8; 352; 264; 737; 512; 574.5 
c) 069; 146; 323.62; 325; 469.3; 528; 574.5; 611; 796.33; 916 
d) 324; 658; 726; 869.35; 433; 974; 591; 910; 617; 560 
 
27 - Catálogo, numa biblioteca, é: 
a) a reunião, nas estantes, dos livros de um mesmo assunto. 
b) o processamento técnico do acervo. 
c) o conjunto de informações das obras de uma biblioteca para estabelecer critérios de seleção. 
d) o conjunto de fichas ou registros (no fichário manual ou base de dados) que representam as publicações do acervo, 
ordenadas de acordo com um plano definido. 

 
28 - No processo de referência, indique a fonte de informação correta ao usuário que procura informações sobre 
a Itália: 
a) dicionários biográficos e almanaques. 
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b) almanaques, guias, atlas e dicionários geográficos. 
c) recortes de jornais, manuais e dicionários biográficos. 
d) dicionários lingüísticos, listas telefônicas e manuais. 

 
29 - Para que serve o Serviço de Referência numa biblioteca? 
a) para dar apoio aos usuários no uso e exploração dos recursos de informação impressos, eletrônicos ou virtuais. 
b) para identificar a quantidade de pessoas pertencentes ao quadro da área de informação. 
c) para demonstrar os pontos fortes e os pontos fracos da unidade de informação. 
d) para relacionar o número de artigos solicitados a outras bibliotecas e o total de cópias efetuadas. 

 
30 - Qual melhor definição para ética profissional: 
a) é a que estabelece um conjunto de princípios a serem observados pelos indivíduos no exercício de uma profissão, na 
defesa do bem comum e do bem da sociedade. 
b) é a que na atividade político-partidária o discurso deve corresponder à práxis (atividade prática), visando modificar e 
transformar a sociedade, as relações de produção e as estruturas sociais. 
c) é aquela que opera a partir de diversos pressupostos e conceitos que acreditam estarem revelados nas Escrituras 
Sagradas pelo único Deus verdadeiro. 

       d) é a que tem alguns pressupostos acerca do homem e da natureza baseados na teoria da evolução: a natureza e o 
homem são produtos da evolução. 
 







