
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE CONGONHAS 

 

Bibliotecário 

 

LEIA COM ATENÇÃO!  
 
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos 
fiscais da sala. 
02. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 60 (sessenta) 
questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala. 
03. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como 
resposta uma alternativa correta. 
04. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número 
de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 
05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os 
resultados para a folha de respostas. 
06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou 
azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no quadro. A marcação da 
folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 
07. Só marque uma resposta para cada questão. 
08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso 
poderá prejudicá-lo. 
09. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a 
questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão 
atribuídos a todos os candidatos. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 
(prova). 
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Prova de Língua Portuguesa 
 
 

TEXTO 1 
 

Era coisa de criança 
 

Colar chiclete na cadeira dos outros, rir do cabelo cortado do colega. Mas 
agora brincadeiras como essas ganharam um nome sério: bullying. E passaram a ser 
resolvidas por adultos: pais, mestres e até, em alguns casos, polícia. 

O termo bullying significa a prática de agredir alguém fisicamente, 
verbalmente, até por atitudes (como caretas). Mas tem sido usado como um alarme, 
um chamado para que adultos interfiram no relacionamento de seus filhos e alunos. 
Uma nova linha de pesquisadores, no entanto, vem defendendo que o buIlying não é 
necessariamente um problema para gente grande. Segundo eles, as picuinhas entre 
crianças e adolescentes devem ser resolvidas pelos próprios envolvidos. Sem adultos 
como juízes.  

Esses especialistas não dizem que crianças devem trocar socos na saída da 
escola. Nem que apanhar faz bem. Afirmam, sim, que disputar é como um rito, pelo 
qual passamos no início da vida para saber enfrentar as encrencas maiores do futuro. 
Afinal, fazemos isso desde os tempos mais remotos. "Em boa parte da história da 
humanidade a agressão foi um traço adaptativo", escreve Monica J. Harris, 
professora de psicologia da Universidade do Kentucky, em Bullying, Rejection and 
Peer Victimization (sem tradução em português). No passado, os homens disputavam 
comida para garantir a sobrevivência. O conflito definia quem ia perpetuar a espécie e 
quem ficaria para trás. "Aqueles humanos mais agressivos em termos de buscar as 
coisas e proteger seus recursos e parentes tinham mais chances de sobreviver e 
reproduzir", afirma Monica. Enquanto os homens teriam aprendido a usar a força 
física, as mulheres desenvolveram habilidades mais sutis, como agressões verbais - 
fofocas e rumores.  

Se antes essas táticas garantiam a sobrevivência, hoje nos ajudam no 
convívio social. Quando as crianças deixam o conforto do lar para frequentar o 
colégio, descobrem que nem sempre suas vontades são atendidas. E que precisam 
negociar o tempo todo, como por um brinquedo ou por um lugar para sentar. Sem 
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passar por isso, será mais difícil lidar com um desafeto no futuro, como um chefe, o 
síndico do prédio ou aquele amigo que empresta dinheiro e nunca paga.  

O resultado da superação desses primeiros embates aparece cedo. Um 
estudo com 2 mil crianças com idade de 11 e 12 anos feito pela Universidade da 
Califórnia em Los Angeles mostrou que aquelas que tinham algum rival na turma da 
escola eram vistas como mais maduras pelos professores. As meninas que reagiam a 
alguma antipatia foram consideradas donas de maior competência social. Os meninos 
com inimizades foram classificados como alunos com melhor comportamento. Nesses 
casos - que não envolviam agressões físicas, segundo a pesquisa -, as crianças não 
só aprenderam a reagir a menosprezo, pressão e sarcasmo como ainda ganharam 
status no colégio. "Tanto para meninos quanto para meninas, ter uma antipatia mútua 
com alguém de outro sexo é associado à popularidade", escreve a pesquisadora e 
autora do estudo Melissa Witkow, hoje professora de psicologia da Universidade 
Willamette, nos EUA. 

A recente onda de crimes ligados a bullying, no entanto, criou o temor de que 
crianças e adolescentes talvez não deem conta da briga sozinhos. A comprovação 
disso estaria em casos como o do adolescente que guardou por anos o rancor das 
humilhações que passou em um colégio na cidade do Rio de Janeiro - até voltar lá, e 
disparar contra alunos, deixando 13 mortos. O resultado de histórias assim foi uma 
pressão de pais, mestres e legisladores para que o comportamento das crianças seja 
mais controlado. E para que até a polícia seja chamada para impedir as agressões. 
Em junho, o Senado brasileiro aprovou um projeto de lei determinando que as escolas 
inibam atitudes e situações que possam gerar bullying. Em maio, um americano de 17 
anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso por dar notas às colegas 
de turma - altas para as mais bonitas, baixas para as mais feias - e publicar a 
avaliação no Facebook.  

Essa reação é chamada de superproteção pelos pesquisadores que 
defendem a não intervenção dos adultos nas disputas entre crianças e adolescentes. 
"É como se o mundo inteiro estivesse sofrendo de amnésia. Os adultos se 
esqueceram de que passaram pelas mesmas disputas no colégio", diz Helen 
Guldberg, psicóloga e professora de desenvolvimento infantil na Open University, 
Inglaterra. Segundo Helen, estamos julgando as atitudes das crianças com base nos 
valores de adultos. "O comportamento das crianças - as palavras que usam, o jeito 
brusco com que, por exemplo, excluem outros de suas brincadeiras - está sendo 
julgado com a seriedade com que encararíamos o relacionamento entre adultos em 
um escritório", afirma.  
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Essa linha de não intervenção defendida por gente como Helen Guldberg é 
polêmica. Para os críticos, desavenças simples podem ser o início de conflitos mais 
graves - eventos que poderão deixar marcas físicas e psicológicas. "O bullying é um 
problema sério que precisa ser combatido", diz Aramis Lopes Neto, pediatra e 
estudioso do tema. Mas em um ponto as duas linhas concordam: quando a briga se 
repete e se prolonga por um tempo, e só um lado sai sempre perdendo é porque a 
criança já está derrotada. E é hora de os adultos entrarem em ação.  

Prestar atenção ao comportamento da criança ajuda a descobrir se é o caso 
de intervir. Mudanças repentinas, como queda no desempenho escolar ou aumento 
da agressividade, são sinais importantes. Se o problema não for resolvido, alguns 
efeitos podem se estender. "Muitos adultos trazem da infância dificuldades de 
relacionamento social e baixa autoestima", afirma Lopes Neto. Isso atrapalharia a 
vida profissional e pessoal, como a capacidade de manter relacionamentos estáveis. 
"Há vítimas que não se desenvolvem profissionalmente por medo de se expor e se 
tornar alvo de bullying no trabalho", diz o médico. É como se elas não conseguissem 
nunca sair da zona de conforto. Exatamente o que pode acontecer com quem passa a 
infância na sombra dos pais, sem enfrentar uma briga sozinho. 
 

(Superinteressante, ed. 294, agosto de 2011, p. 72-74.) Texto adaptado. 

 
 
QUESTÃO 01 
 
O emprego da flexão verbal do pretérito imperfeito do indicativo – “era” – no título do 
texto sugere: 
 

(A) A indicação de um fato enunciado sob o foco do cientificismo. 
(B) A enunciação de um fato passado focalizado de modo genérico. 
(C) A narração como gênero textual do que é enunciado. 
(D) A intertextualidade com a expressão “Era uma vez.” 
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QUESTÃO 02 
 
São estratégias usadas na construção do texto: 
 
I – Emprego de exemplificações. 
II – Utilização de dados estatísticos. 
III – Apresentação de argumentação de autoridades. 
IV – Estabelecimento de paralelos e/ou confronto entre fatos. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

(A) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

 
QUESTÃO 03 
 
Na abordagem do tema, a Revista Superinteressante adota uma postura em que se 
evidencia: 
 

(A) Parcialidade nos critérios de julgamento. 
(B) Radicalismo na focalização dos fatos. 
(C) Senso crítico na análise do contexto do bullying. 
(D) Incoerência na apresentação dos argumentos.   

 



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 7 

QUESTÃO 04 
 
O texto permite dizer que: 
 
I – Especialistas apresentam uma visão diferenciada para o problema do bullying. 
II – O controle do bullying deve ficar sempre a cargo dos adultos, particularmente dos 
pais. 
III – Ressignificado, o bullying pode ser um aliado de crianças e adolescentes. 
 
Estão CORRETAS as alternativas: 
 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Os itens I, II e III estão corretos. 

 
QUESTÃO 05 
 
 “Mas agora brincadeiras como essas ganharam um nome sério: bullying”. 
 
A expressão que substitui o termo destacado na frase acima sem alterar seu sentido 
é: 
 

(A) Diante disso. 
(B) A par disso. 
(C) Além disso. 
(D) Ao invés disso. 
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QUESTÃO 06 
 
“[...] picuinhas entre crianças e adolescentes devem ser resolvidas pelos próprios 
envolvidos.” 
 
No trecho, o vocábulo destacado pode ser substituído, sem prejuízo do seu sentido 
na frase, por todos os itens abaixo, EXCETO: 
 

(A) Decisões. 
(B) Embates. 
(C) Agressões. 
(D) Hostilidades. 

 
QUESTÃO 07 
 
“Se antes essas táticas garantiam a sobrevivência, hoje nos ajudam no convívio 
social.” 
 
No período acima, estabeleceu-se entre as orações uma relação de 
 

(A) Causalidade. 
(B) Condição. 
(C) Consequência. 
(D) Proporcionalidade. 
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QUESTÃO 08 
 
Observe os trechos abaixo: 
 
I – Conhece tudo sobre bullying e não consegue expor, com clareza, o assunto. 
II – É preciso prestar atenção no comportamento das crianças e buscar a solução 
para as dificuldades que possam surgir. 
III – O adolescente foi preso por dar notas às colegas de turma e publicar a avaliação 
no Facebook. 
 
O articulador destacado nos períodos traduz ideia de: 
 

(A) Adversidade em apenas I e II. 
(B) Adição em apenas III. 
(C) Adversidade em I e adição em II e III. 
(D) Adição em I, II e III. 

 
QUESTÃO 09 
 
Em todos os trechos abaixo, o vocábulo que retoma as expressões destacadas, com 
as quais está relacionado, EXCETO em: 
 

(A)  “Há vítimas que não se desenvolvem profissionalmente por medo de se 
expor [...] 

(B) “[...] o síndico de um prédio ou aquele amigo que empresta dinheiro [...]” 
(C) “Essa reação é chamada de superproteção pelos pesquisadores que 

defendem a não intervenção dos adultos [...]” 
(D) “O bullying é um problema sério que precisa ser combatido.” 
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QUESTÃO 10 
 
Observe a correlação entre as palavras e marque a alternativa em que uma das 
correlações é feita de maneira INCORRETA: 
 

(A) Conter – contenção. 
(B) Oprimir – opressão. 
(C) Deter – detenção. 
(D) Reter – retensão.  

 
 QUESTÃO 11 
 
As palavras abaixo estão relacionadas em pares por pertencerem à mesma regra de 
acentuação, EXCETO na alternativa: 
 

(A) Estáveis – vítimas. 
(B) Difícil – caráter. 
(C) Só – trás. 
(D) Alguém – até. 

 
QUESTÃO 12 
 
Observe: “Os adultos se esqueceram de que passaram pelas mesmas disputas na 
escola [...]” 
 
I – Esqueci-me de que eram brincadeiras da infância. 
II – Esqueci que eram brincadeiras da infância. 
III – Esqueceu-me a brincadeira da infância. 
 
A regência do verbo esquecer é semelhante à do trecho acima em: 
 

(A) Apenas no item II. 
(B) Apenas nos itens I e III. 
(C) Apenas no item I. 
(D) Nos itens I, II e III. 
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QUESTÃO 13 
 
A regência verbal NÃO está de acordo com a norma padrão da língua na alternativa: 
 

(A) Aceitar apenas um ponto de vista sobre o bullying implica radicalismo. 
(B) Quando criança, sempre assistia os filmes de acordo com a idade. 
(C) Prefere resolver seus problemas a pedir ajuda aos adultos. 
(D) Liste as brincadeiras da infância de que você mais gosta. 

 
 
QUESTÃO 14 
 
Marque a alternativa que preenche de modo CORRETO as lacunas do período 
abaixo. 
 
Acredito que ainda ______muitas discussões sobre bullying, pois ______episódios no 
dia a dia que ______ afirmar a atualidade do assunto. 
 
 

(A) Haverão – ocorre – permitem. 
(B) Haverá – ocorrem – permitem. 
(C) Haverão – ocorrem – permitem. 
(D) Haverão – ocorre – permite. 

 
QUESTÃO 15 
 
Marque a alternativa correspondente à frase em que a concordância verbal esteja 
CORRETA: 
 

(A) Após a reunião, faltava ainda dez votos, e já se comemoravam os resultados. 
(B) Entre algumas equipes deveria existir sérias divergências sobre alguns casos 

de bullying. 
(C) Discutiu-se, durante toda a semana, os episódios de bullying ocorridos na 

escola. 
(D) As equipes da escola hão de decidir sobre os casos de bullying, pois faz mais 

de cinco horas que estão reunidas naquela sala. 



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 12 

 

Prova de Conhecimentos Gerais 
 

QUESTÃO 16 
 
O Brasil será o país anfitrião da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Essa será a 
segunda Copa realizada nos gramados do país – a primeira ocorreu em 1950, quando 
o Brasil foi derrotado na final para o Uruguai no Maracanã. Hoje, pode-se afirmar em 
relação ao evento: 
 

I. Que nossos principais estádios de futebol não estão devidamente preparados 
em termo de estrutura. 

II. Que a nossa rede hoteleira instalada abrigará confortavelmente os turistas 
que aqui virão. 

III. Que haverá geração de empregos no país e impacto no crescimento do PIB 
brasileiro. 

IV. Que a nossa infraestrutura atual de transportes suportará a demanda futura 
prevista. 
 

Marque a alternativa CORRETA:  
 

(A) Apenas o item III é correto. 
(B) Apenas os itens III e IV são corretos. 
(C) Apenas os itens I e III são corretos. 
(D) Apenas o item I é correto. 

 
QUESTÃO 17 
 
Os países denominados BRIC´S são aqueles que se destacam no cenário mundial 
pelo rápido crescimento das suas economias e correspondem respectivamente: 
 

(A) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e Suíça. 
(B) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
(C) À Bielorrússia, Reino Unido, Irlanda, República Checa e Suíça. 
(D) À Bélgica, Reino Unido, Itália, Canadá e Suécia. 

 



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 13 

QUESTÃO 18 
 
A “Lei Seca” é um instrumento de viabilização de políticas públicas que se aplica 
para: 
 

(A) Melhorar a arrecadação dos cofres públicos. 
(B) Organizar o trânsito urbano das grandes capitais. 
(C) Melhorar a avaliação popular dos políticos que fazem as leis. 
(D) Conter a violência urbana no trânsito. 

 
QUESTÃO 19 
 
“A expectativa de vida média no Brasil cresce paulatinamente: em 2008, a média de 
vida no Brasil era de 72,8 anos; em 2009, foi de 73,1 anos; em 2020, a previsão é de 
que deve chegar a 76,1; e em 2050 a 81,3 anos”.  

(Revista Brasileira de Administração (RBA), Julho / Agosto 2011. Pág 40.) 

 
Tal constatação, aliada a outras informações inerentes ao tema, nos remete a 
seguinte conclusão: 
 

(A) A qualidade de vida do brasileiro melhora a cada dia. 
(B) A expectativa de vida no Brasil é universal, ou seja, é igual em todas as 

regiões. 
(C) A expectativa de vida independe do sexo do ser humano. 
(D) Não há correlação entre expectativa de vida e classe social. 
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QUESTÃO 20 
 
Leia o trecho abaixo referente à segurança cibernética em Belo Horizonte e marque a 
alternativa CORRETA: 
 
“Segurança – Disparou em BH os crimes cibernéticos. O número de delitos via 
Internet registrados na delegacia especializada da capital quase dobrou entre 2009 e 
2010, pulando de 334 para 640. Este ano já foram abertos 510 inquéritos, 54% por 
estelionato”.  
                                                                                         (Jornal Estado de Minas, 03/10/2011. Pág. 01.) 

 
O aumento dos crimes cibernéticos deve-se: 
 

(A) À má índole de parte da população brasileira que gosta de levar vantagem 
em tudo. 

(B) Ao desemprego elevado em BH e na região metropolitana. 
(C) À impunidade reinante no Brasil. 
(D) Ao uso cada vez mais elevado do acesso de brasileiros aos computadores 

sem as devidas precauções de segurança. 
 

 
Prova de Conhecimentos Locais 

 
QUESTÃO 21 
 
Em relação ao município de Congonhas, NÃO se pode afirmar taxativamente: 
 

(A) Foi criado inicialmente como Congonhas do Campo. 
(B) É um centro de mineração do Estado de Minas Gerais. 
(C) Que seja um centro turístico de negócios com um clima admirável. 
(D) É um centro religioso por excelência. 
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QUESTÃO 22 
 
Constituem belezas da cidade de Congonhas: 
 

(A) Profetas, Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos e Estátua da 
Liberdade. 

(B) Profetas, Igreja do Rosário e Salão dos Ex-Votos. 
(C) Profetas, Estação Ferroviária e Prefeitura Municipal. 
(D) Profetas, Cine Teatro Leon e Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. 

 
QUESTÃO 23 
 
Congonhas integra com outros municípios o Circuito Turístico: 
 

(A) Dos Diamantes. 
(B) Da Mineração. 
(C) Dos Inconfidentes. 
(D) Do Ouro. 

 
QUESTÃO 24 
 
O município de Congonhas está inserido na bacia hidrográfica do: 
 

(A) Rio Piracicaba. 
(B) Rio São Francisco. 
(C) Rio Doce. 
(D) Rio das Velhas. 
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QUESTÃO 25 
 
Congonhas tem os seguintes municípios limítrofes: 
 

I. À leste: Ouro Preto e Ouro Branco. 
II. À oeste: Jeceaba e Belo Vale. 

III. Ao sul: Conselheiro Lafaiete e São Brás do Suaçuí. 
IV. Ao norte: Ouro Preto e Belo Vale.  

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas os itens I e II são corretos. 
(B) Apenas os itens II e III são corretos. 
(C) Apenas o item III é correto. 
(D) Todos os itens são corretos. 

 

 
Prova de Conhecimentos Específicos 

Bibliotecário 

 
QUESTÃO 26 
 
A globalização da economia tem provocado mudanças em vários setores das 
sociedades, incluindo a pesquisa básica e a relação entre as áreas do conhecimento. 
Dentre as diversas tendências apontadas nessa linha, algumas parecem relacionar-se 
diretamente ao estudo e à prática da Biblioteconomia no Brasil. São elas, EXCETO: 
 

(A) A informação como instrumento estratégico da política econômica. 
(B) Novas tecnologias de armazenagem, recuperação e disseminação da 

informação. 
(C) Mercosul, como mercado mais rico de todo o continente Americano, em 

termos de novas áreas de oportunidades de negócios. 
(D) Novas formas de ação/gestão dos recursos informacionais. 
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QUESTÃO 27 
 
Em seus estudos e pesquisas em bibliotecas, RANGANATHAN observou que as 
atividades desenvolvidas eram profundamente empíricas, os quais o levaram a 
buscar um fio condutor para as várias práticas, e o resultado foi a formulação de cinco 
leis, a saber: os livros são para usar; cada leitor seu livro; a cada livro seu leitor; 
poupe o tempo do leitor; a biblioteca é um organismo em crescimento. 
Numa leitura atual dessas leis, pelo uso de novas tecnologias, palavras utilizadas por 
Ranganathan podem ser substituídas da seguinte forma, EXCETO: 
 

(A) Leitor – por usuário. 
(B) Biblioteca – por semiótica. 
(C) Livro – por informação. 
(D) Biblioteca – por sistemas de informação. 

 
QUESTÃO 28 
 
As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino do País 
devem contar com bibliotecas, nos termos da Lei n. 12.244, de 24 de maio de 2010. 
Para os fins desta Lei, é CORRETO afirmar:  
 

(A) Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um título 
para cada 10 alunos matriculados, cabendo ao respectivo sistema de ensino 
determinar a ampliação deste acervo conforme sua realidade, bem como 
divulgar orientações de guarda, preservação, organização e funcionamento 
das bibliotecas especiais. 

(B) Considera-se biblioteca escolar a coleção de livros, materiais videográficos e 
documentos registrados em qualquer suporte destinados a consulta, 
pesquisa, estudo ou leitura.  

(C) Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços progressivos 
para que a prescindência das bibliotecas, nos termos previstos nesta Lei, seja 
efetivada num prazo máximo de um ano, respeitada a profissão de 
Bibliotecário, disciplinada pelas Leis 4.084, de 30 de junho de 1962, e 9.674, 
de 25 de junho de 1998. 

(D) Esta Lei entrou em vigor um ano após sua publicação e foi repudiada por 
diversos órgãos estatais de ensino. 
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QUESTÃO 29 
 
A Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB, em cumprimento ao 
disposto no artigo 1º da Resolução CFB n. 89/2008, convocou a todos os 
profissionais Bibliotecários para participarem da Assembleia Geral Eleitoral realizada 
nos Conselhos Regionais de Biblioteconomia em todo o país. Foram eleitos 12 (doze) 
membros titulares e 6 (seis) suplentes para compor o Plenário dos Conselhos 
Regionais de Biblioteconomia (CRB), para o período 2012/2014. São requisitos para 
os participantes comporem a chapa eleitoral, EXCETO: 
 

(A) Ter registro principal definitivo ou provisório no CRB da jurisdição 
correspondente ao município de nascimento. 

(B) Estar em pleno gozo de seus direitos profissionais e políticos. 
(C) Dos candidatos a membros efetivos e a suplentes, 50% deverá ter, pelo 

menos, 02 (dois) anos de efetivo registro principal no CRB da jurisdição pela 
qual concorre.  

(D) Em caso de reeleição, estar concorrendo por apenas um período consecutivo. 
 
QUESTÃO 30 
 
No dia 05 de setembro, foi publicado, no Diário Oficial da União, o Decreto nº 7.559, 
de 1º/9/2011, que dispõe sobre o Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL. O PNLL 
consiste em estratégia permanente de planejamento, apoio, articulação e referência 
para a execução de ações voltadas para o fomento da leitura no País.  
 
É CORRETO afirmar que é objetivo do Plano Nacional do Livro e Leitura - PNLL: 
 

(A) A autocracia do acesso ao livro. 
(B) A valorização institucional e o cerceamento de seu valor simbólico. 
(C) O desenvolvimento da economia do livro como estímulo à produção 

intelectual e à contração da economia nacional. 
(D) A formação de mediadores para o incentivo à leitura. 
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QUESTÃO 31 
 
Tanto as bibliotecas quanto os sistemas de recuperação da informação são 
constituídos de vários subsistemas, onde se destacam dois grandes grupos: 
subsistemas de entrada e subsistemas de saída. No esquema a seguir, relacione na 
segunda coluna a síntese da variada terminologia utilizada na literatura para resumir 
esses subsistemas. Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência 
CORRETA na segunda coluna. 
 
1. Subsistemas de entrada (__) Desenvolvimento de coleção. 
2. Subsistemas de saída (__) Disseminação. 
 (__) Busca. 
 (__) Armazenagem. 
 (__) Análise / Negociação de questões. 
 (__) Estratégia de Busca. 
 (__) Tratamento da Informação. 

(A) 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. 
(B) 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. 
(C) 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. 
(D) 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1. 

 



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 20 

QUESTÃO 32  
 
A leitura é apreciada como a única maneira de se ter acesso ao conteúdo de um 
documento, sendo um processo simultâneo e não simplesmente simétrico à escrita. 
Há uma natureza interativa que depende tanto do texto quanto do leitor, consistindo 
perceptivas, linguísticas e cognitivas. [...] Uma vez que o texto potencialmente 
representa uma tentativa de mudar a visão de mundo do leitor, é possível identificar 
reações diferentes em diferentes leitores interagindo com um mesmo texto. Neste 
contexto, é CORRETO afirmar que pode surgir o seguinte problema durante todo um 
processo de leitura: 
 

(A) Problemas Ontológicos: são exigidos das crenças ideológicas do autor do 
trabalho e, geralmente, decorrem em explanações críticas sobre ele. 

(B) Problemas Contingentes: são ligados, por exemplo, ao significado de uma 
palavra desconhecida. 

(C) Problemas Modais: são relacionados ao provedor do texto, por exemplo, a 
confusão entre os planos principal e secundário do discurso, devido a falha 
do escritor. 

(D) Problemas Táticos: devem ser resolvidos pelo próprio autor. Sua solução, às 
vezes, depende da compreensão de um conceito ou de uma teoria. 
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QUESTÃO 33 
 
A Linguagem de indexação é empregada para descrever o assunto ou outros 
aspectos da informação ou de documentos em um índice. 
No esquema a seguir, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
indicando quais as respectivas vantagens das Linguagens de indexação não-
controladas e Vocabulário controlado. Em seguida, marque a alternativa CORRETA 
que contém a sequência correta na segunda coluna. 
 
1. Linguagens de indexação não-controladas (__) Baixo custo. 

2. Vocabulário controlado (__)  Resolve muitos problemas 
semânticos. 

 (__) Permite que relações de         
gênero-espécie sejam identificadas. 

 (__) Possível fazer buscas no conteúdo 
total da base de dados. 

 (__) Mapeia áreas do conhecimento. 

 (__) Sem erros humanos de indexação. 

 (__) Sem demora na incorporação de 
novos termos. 

(A) 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. 
(B) 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. 
(C) 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1. 
(D) 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1. 
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QUESTÃO 34 
 
A qualidade da indexação refere-se à consideração de diversos fatores ligados ao 
indexador, ao vocabulário, ao documento, ao processo e fatores ambientais. No 
esquema a seguir, enumere a segunda coluna, de acordo com a primeira, indicando 
quais os fatores que influenciam a qualidade da indexação com seu respectivo 
exemplo prático. Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência 
CORRETA na segunda coluna. 
 
1. Fator ligado ao indexador (__) Calefação e refrigeração. 
2. Fator ligado ao vocabulário (__) Disponibilidade de instrumentos auxiliares. 
3. Fator ligado ao documento (__) Apresentação / sumarização. 
4. Fator ligado ao processo (__) Concentração. 
5. Fator ambiental (__) Exaustividade da indexação. 
 (__) Especificidade e sintaxe. 
 (__) Complexidade do documento. 

(A) 5, 2, 3, 1, 4, 2, 3. 
(B) 5, 2, 1, 1, 4, 2, 3. 
(C) 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3. 
(D) 5, 2, 1, 2, 2, 2, 3. 

 
QUESTÃO 35 
 
Existem algumas características que devem ser observadas no planejamento do 
espaço físico de uma biblioteca ou serviço de informação, que, mais do que dados 
teóricos, constituem qualidades desejáveis dos edifícios. Tratam-se de princípios, pois 
devem ser considerados como diretrizes gerais do projeto, mas são também 
indicadores, à medida que indicam grau de qualidade e servem para avaliar se o 
projeto é adequado ao uso que se espera.  
 
São exemplos desses princípios, EXCETO: 
 

(A) Espaço flexível. 
(B) Espaço compacto. 
(C) Espaço organizado. 
(D) Espaço uniforme. 
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QUESTÃO 36 
 

O Planejamento faz acontecer – torna possível a ocorrência de eventos que, caso 
contrário, não aconteceriam. É CORRETO afirmar que o planejamento: 
 

(A) Faz o tempo trabalhar contra. 
(B) Substitui o fluxo igual de trabalho por um fluxo uniforme. 
(C) Substitui julgamentos bruscos e irrefletidos por decisões premeditadas. 
(D) Substitui esforço de grupo por atividades fragmentárias e não coordenadas. 

 

QUESTÃO 37 
 

É consenso afirmar que, sem bibliotecas, não haveria ciência, tecnologia ou as 
demais manifestações da cultura humana registradas e o conjunto do conhecimento 
ficaria restrito aos saberes limitados ao escopo da memória oral coletiva ou dos 
eventuais registros humanos dispersos. Com o advento da possibilidade de se 
criarem bibliotecas digitais, o conceito geral de biblioteca foi bastante ampliado. É 
INCORRETO apontar sobre a biblioteca digital: 
 

(A) Seleção de documentos, destinados a determinada comunidade, concebidos 
ou convertidos para o meio digital, preferencialmente em toda a sua 
integridade, disponibilizados na internet, desmaterializados de suas 
condições físicas tradicionais e constituídos de funções inteiramente novas, 
que lhes garantem hipertextualidade e caráter multimidiático. Os novos 
objetos documentais tornam-se passíveis de acatar inúmeros arranjos e tipos 
de abordagem no processo de sua recuperação.  

(B) Conjunto de objetos digitais construídos a partir do uso de instrumentos 
eletrônicos, concebidos com o objetivo de registrar e comunicar 
pensamentos, ideias, imagens e sons, tornando-os disponíveis a um 
segmento determinado, porém, ilimitado, de pessoas dispersas onde quer 
que a internet e a plataforma www possam alcançar. 

(C) Instituição social criada com a finalidade de adquirir, tratar, armazenar, 
disseminar e disponibilizar documentos, em sua materialidade física 
convencional. 

(D) Juntamente com os seus respectivos catálogos, seus objetos se posicionam 
em sua completude, diretamente no ciberespaço. Em um escopo conceitual 
amplo, seria constituída por todo o conjunto de objetos digitais existentes, 
aleatoriamente colocados na web. 
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QUESTÃO 38 
 
A grande maioria dos modelos de recuperação de informação utiliza a palavra como 
forma de acesso à informação. Do ponto de vista da língua, observa-se a ocorrência 
de fenômenos que podem interferir de forma negativa na precisão dos resultados em 
um procedimento de recuperação de informação, podendo aumentar a taxa de ruídos 
ou incrementar a taxa de silêncio. Leia a trecho abaixo e marque a alternativa que 
exemplifica este fenômeno: 
 

“Numa busca no Google, utilizando-se a palavra “selva”, 
obtiveram-se como resultado, as seguintes páginas, na 
seguinte ordem: uma estação biológica, uma loja virtual 
alemã, uma indústria de móveis, um site de notícias e 
jogos, uma universidade, um site de um resort, um 
congresso de ecoturismo, um projeto sobre ecologia, uma 
indústria de massas da Turquia e um site sobre a comarca 
de La Selva.” 

 
(A) Polissemia. 
(B) Sinonímia. 
(C) Combinação de palavras. 
(D) Parônima. 
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QUESTÃO 39 
 
A função de planejar e elaborar políticas de formação, desenvolvimento e 
organização de coleções exige diversas tomadas de decisão. É CORRETO afirmar 
que é preciso: 
 

(A) Indicar o responsável pelo processo de seleção, que não pode ser o gerente 
da biblioteca ou do setor específico de seleção, ou ainda, uma comissão 
formada por bibliotecários e usuários da biblioteca. 

(B) Estabelecer os critérios e prioridades que desnortearão todo o processo, 
envolvendo acanhamentos sobre os de seleção, aquisição por compra, 
doação e permuta, e também, para o desbastamento da coleção, indicando o 
que deve ser transferido para depósitos especiais ou mesmo serem 
descartados. 

(C) Indicar o tipo de material que irá compor o acervo, independente do seu 
suporte físico. 

(D) Estabelecer diretrizes para preservação e conservação do acervo, incluindo 
informações sobre condições ambientais ideais para cada tipo de documento 
desconsiderando-se o seu suporte físico.  

 
QUESTÃO 40 
 
São serviços oferecidos à profissionais pela Biblioteca Nacional, EXCETO: 
 

(A) PLANOR - Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras. 
(B) Consórcio de Bibliotecas. 
(C) Escritório de Direitos Autorais. 
(D) INSEER - Incubadora de Revistas do Seer. 
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QUESTÃO 41 
 
No processamento técnico do acervo, utilizando o Formato USMARC, alguns campos 
são necessários para que o registro tenha o nível completo de informações que 
permita a sua utilização em âmbito nacional e internacional. 
No esquema a seguir, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
indicando os Campos Obrigatórios, Campos Aplicáveis e Campos Não Obrigatórios. 
Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência CORRETA na segunda 
coluna. 
 
1. Campo Obrigatório (__) Campo 245 – Título Principal. 
2. Campo Aplicável (__) Campo 852 – Sigla do Acervo. 
3. Campo Não Obrigatório (__) Campo 490 – Indicação de Série. 
 (__) Campo 502 – Notas de Dissertação ou Tese. 
 (__) Campo 100 – Entrada - Principal Nome Pessoal. 
 (__) Campo 082 – Classificação Decimal de Dewey. 
 (__) Campo 003 – Identificador do Número de Controle. 

 
(A) 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1. 
(B) 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1. 
(C) 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1. 
(D) 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1. 
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QUESTÃO 42 
 
Em relação ao Formato USMARC, no esquema a seguir, enumere a segunda coluna 
de acordo com a primeira, indicando os campos dos registros bibliográficos. Em 
seguida, marque a alternativa que contém a sequência CORRETA na segunda 
coluna. 
 
1. Campo 111 (__) Número do ISBN. 
2. Campo 043 (__) Entrada Principal - Título Uniforme. 
3. Campo 250 (__) Notas Locais. 
4. Campo 020 (__) Entrada Principal – Evento. 
5. Campo 130 (__) Código de Área Geográfica. 
6. Campo 246 (__) Forma Variante do Título. 
7. Campo 590 (__) Edição. 

 
(A) 4, 1, 7, 5, 2, 6, 3. 
(B) 4, 5, 7, 2, 1, 6, 3. 
(C) 4, 5, 7, 1, 2, 6, 3. 
(D) 4, 5, 7, 1, 2, 3, 6. 

 
QUESTÃO 43 
 
A Lei do Livro 10.753 determina a obrigatoriedade do ISBN nas publicações 
monográficas a serem editadas (dentro das normas de atribuição do ISBN). O ISBN 
identifica o título da obra e sua edição. Em relação ao ISBN, é CORRETO afirmar: 
 

(A) Uma reimpressão sem mudança no conteúdo/texto da obra não requer outro 
ISBN.  

(B) Editar o mesmo título só que em outro formato e manter o mesmo ISBN.  
(C) Por razões comerciais, é possível trocar os números do ISBN de todos os 

títulos de uma editora para outra.  
(D) Depois de atribuído o ISBN, este pode ser cancelado.  
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QUESTÃO 44 
 
Leia o resumo abaixo: 
 

Entrevistas telefônicas realizadas em 1985 com 655 norte-americanos, 
selecionados por amostragem probabilística, produziram estes resultados: 
a maioria (54-56%) acha que deve ser reduzida a ajuda norte-americana a 
Israel e o Egito; a maioria (65%) é favorável a participação norte-
americana numa conferência de paz que inclua a OLP; mais de 80% 
consideram importante que os EUA mantenham relações amistosas tanto 
com Israel quanto com os países árabes; 70% acreditam que os EUA não 
devem favorecer a nenhum dos lados; a maioria (55%) acha que a criação 
de um Estado palestino é essencial para a paz na região. Os israelenses 
são o grupo nacional mais conhecido e os sírios o grupo menos conhecido. 
A situação árabe-israelense só é superada pelo conflito na América 
Central entre os problemas internacionais mais sérios enfrentados pelos 
EUA.  
 

É CORRETO afirmar que esse resumo pode ser identificado como: 
 

(A) Resumo indicativo. 
(B) Resumo informativo. 
(C) Resumo descritivo. 
(D) Resumo crítico. 

 
QUESTÃO 45 
 
Uma base de dados bibliográfica não pode ser avaliada de forma isolada, mas 
somente em função de sua utilidade ao responder as várias necessidades de 
informações. No que concerne a necessidade de informação, avalia-se uma base de 
dados de acordo com os seguintes critérios, EXCETO: 
 

(A) Atualidade. 
(B) Cobertura. 
(C) Previsibilidade. 
(D) Conservação. 
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QUESTÃO 46 
 
Conforme a NBR 6023:2002 (Informação e documentação – Referência – 
Elaboração), todas as referências abaixo estão corretas, EXCETO: 
 

(A) ÁCAROS no Estado de São Paulo. In: FUNDAÇÃO TROPICAL DE 
PESQUISAS E TECNOLOGIA “ANDRÉ TOSELLO”. Base de Dados Tropical. 
1985. Disponível em: <http://www.bdt.fat.org.br/acaro/sp/>. Acessado em: 30 
maio 2002. 

(B) MICROSOFT Project for Window 95. Version 4.1. [S.l.]: Microsoft Corporation, 
1995, 1 CD-ROM. 

(C) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca Central. Normas.doc. 
Curitiba, 1998. 5 disquetes. 

(D) ALLIE’S play house. Palo Alto, CA.: MPC/ Opcode Interadtive, 1993, 1 CD-
ROM. 

 
QUESTÃO 47 
 
Segundo a NBR 6021:2003 (Informações e documentação – Publicação periódica 
científica impressa – Apresentação), é CORRETO afirmar que o grupo de pessoas 
encarregadas de elaborar as diretrizes, estabelecendo o perfil político-filosófico-
editorial de uma publicação periódica científica é: 
 

(A) Comissão Editorial. 
(B) Conselho Editorial. 
(C) Comissão Técnica. 
(D) Comissão Científica. 
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QUESTÃO 48 
 

Em relação à NBR 14724:2011 (Informações e documentação – Trabalhos 
acadêmicos – Apresentação), marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Recomenda-se, quando digitado, a fonte tamanho 12 para todo o trabalho, 
inclusive capa, excetuando-se citações com mais de três linhas, notas de 
rodapé, paginação, dados internacionais de catalogação-na-publicação, 
legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ser em tamanho 
menor e uniforme. 

(B) Os textos devem ser digitados ou datilografados em cor preta, não podendo 
utilizar, no trabalho inteiro, outras cores em nenhuma hipótese. 

(C) Recomenda-se que os elementos textuais sejam digitados ou datilografados 
no anverso e verso das folhas. Os pós-textuais apenas no verso. 

(D) Todo texto deve ser digitado ou datilografado com espaçamento 1,5 entre as 
linhas, inclusive as notas de rodapé, legendas das ilustrações e das tabelas. 
 

QUESTÃO 49 
 

De acordo com a NBR 6029:2006 (Informação e documentação – Livros e folhetos – 
Apresentação), no esquema a seguir, enumere a segunda coluna de acordo com a 
primeira, indicando os elementos opcionais e elementos obrigatórios na estrutura das 
partes externas e internas da estrutura de um livro ou folheto. Em seguida, marque a 
alternativa que contém a sequência CORRETA na segunda coluna. 
 
1. Elemento Opcional (__) Sobrecapa. 
2. Elemento Obrigatório (__) Capa. 
 (__) Lombada. 
 (__) Orelhas. 
 (__) Títulos correntes. 
 (__) Sumário. 
 (__) Colofão. 

(A) 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. 
(B) 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1. 
(C) 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1. 
(D) 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. 
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QUESTÃO 50 
 
De forma geral, os tesauros são específicos, construídos para determinada área do 
conhecimento, que tendem a aprofundar, e raramente abrangem muitas disciplinas. 
Os pontos fundamentais que constituem o referencial para a construção de tesauros 
são, EXCETO: 
 

(A) Garantia literária. 
(B) Garantia de uso. 
(C) Garantia organizacional. 
(D) Garantia estrutural. 

 
QUESTÃO 51 
 
Julgue os seguintes itens quanto às desvantagens da Linguagem Controlada: 
 

I. A produção e manutenção da base de dados terão despesas maiores com a 
equipe de indexadores. Será necessário ainda manter pessoal especializado 
na atualização do tesauros. 

II. Custos de acesso tendem a aumentar com a entrada de termos de busca 
aleatórios. 

III. Os usuários da informação, no processo de busca, precisam fazer um esforço 
intelectual maior para identificar os sinônimos, as grafias alternativas, os 
homônimos, etc. 

IV. Necessidade de treinamento no uso dos vocabulários controlados tanto para 
os intermediários, quanto para os usuários finais. 

V. Um vocabulário controlado poderá se distanciar dos conceitos adequados 
para a representação das necessidades de informação dos usuários. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Estão corretos os itens I, II e V. 
(B) Estão corretos os itens II, IV e V. 
(C) Estão corretos os itens I, IV e V. 
(D) Estão corretos os itens II, III e V. 
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QUESTÃO 52 
 
Julgue os seguintes itens quanto à automação de bibliotecas e centros de 
documentação.  
 

I. É inviável, hoje, adotar uma solução caseira para o processo de automação 
de bibliotecas, pois o mercado oferece bons produtos.  

II. Qualquer software a ser adquirido terá licença de uso e do produto em si. A 
atualização de versões será feita mediante contrato de manutenção. 

III. A Conversão Retrospectiva (CR) é considerado um trabalho braçal e como tal 
deve merecer um projeto específico. 

IV. O software deve privilegiar o compartilhamento de dados e intercâmbio de 
informações adotando os formatos e padrões específicos ao intercâmbio de 
dados bibliográficos. 

V. O processo de automação de bibliotecas e centros de documentação exige 
um projeto de implantação elaborado numa parceria fabricante do produto e 
usuário. 
 

Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Estão corretos os itens I, II e V. 
(B) Estão corretos os itens II, IV e V. 
(C) Estão corretos os itens II, III e V. 
(D) Estão corretos os itens I, IV e V. 
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QUESTÃO 53 
 
Julgue os seguintes itens quanto o protocolo Z39.50:  
 

I. É o protocolo próprio para recuperação de informação bibliográfica de 
computador para computador, possibilitando ao usuário de um sistema 
pesquisar e recuperar informações de outro sistema, ambos implementados 
neste padrão.  

II. Destina-se à comunicação entre aplicações para recuperação de 
informações, e promove a interação entre o cliente e o usuário. O cliente é o 
computador central que executa o processamento do aplicativo. O servidor é 
o computador pessoal que mantém os bancos de dados e atende às 
solicitações dos clientes.  

III. O padrão Z39.50 é um padrão de “midleware” cliente-servidor. Isto quer dizer 
que fica entre a comunicação do cliente com o servidor. Com o uso deste 
padrão, permite-se que determinado servidor possa usar os serviços de 
diversos servidores ou fornecedores diferentes, e um determinado servidor 
possa prestar serviços para diversos clientes ou fornecedores.  

IV. Certamente, é mais um instrumento tecnológico disponível para facilitar o 
processo de intercâmbio bibliográfico. Caso este protocolo não existisse, a 
biblioteca que quisesse recuperar registros bibliográficos de vários bancos de 
dados deveria dispor de tantos clientes quantos fossem os catálogos ou 
bancos de dados que se quisesse consultar.  
 

Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Estão corretos os itens I e II.  
(B) Estão corretos os itens II e IV.  
(C) Está correto apenas o item II.  
(D) Estão corretos os itens I, III e IV.  
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QUESTÃO 54 
 
Os livros devem ser mantidos limpos. Isto aumenta sensivelmente a sua vida útil. 
Para preservação das coleções é CORRETO afirmar: 
 

(A) O melhor meio de limpar as prateleiras é usar uma flanela magnética, que 
atrai e segura a poeira com uma carga eletrostática. 

(B) Os panos de limpeza dos livros devem ser trocados frequentemente, e os que 
forem utilizados para limpar as prateleiras, precisam ser usados para os 
livros. 

(C) Os espanadores devem ser usados para eliminar a poeira. 
(D) É recomendável varrer diariamente o piso. 

 
QUESTÃO 55 
 
Na Classificação Decimal Universal – CDU, existem cinco tabelas de conceitos 
recorrentes gerais, que podem ser usadas tanto isoladamente, se for o caso, como 
para qualificar conceitos. 
No esquema a seguir, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
indicando o Símbolo correspondente da Tabela. Em seguida, marque a alternativa 
que contém a sequência CORRETA na segunda coluna. 
 
1. Ic Auxiliares comuns de língua (__) “...” 
2. Id Auxiliares comuns de forma (__) (1/9) 
3. Ie Auxiliares comuns de lugar (__) (=...) 
4. If Auxiliares comuns de raça e nacionalidade (__) = 
5. Ig Auxiliares comuns de tempo (__) (0...) 
 

(A) 3, 4, 2, 1, 5. 
(B) 5, 3, 4, 1, 2. 
(C) 4, 5, 1, 2, 3. 
(D) 2, 3, 1, 5, 4 
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Prova de Noções de Informática 
 

 
QUESTÃO 56 
 
Em relação à memória RAM (Memória de Acesso Aleatório), marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) A memória RAM é volátil, ou seja, seu conteúdo é persistido quando 
desligamos o computador. 

(B) A memória RAM é volátil, ou seja, seu conteúdo é perdido quando 
desligamos o computador. 

(C) Todo software que é executado tem que ser carregado na memória RAM. 
(D) As variáveis de um programa são carregadas na memória RAM. 

 
QUESTÃO 57 
 
Sobre o disco rígido, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) O disco rígido é também conhecido como winchester ou HD. 
(B) O disco rígido é um dispositivo de armazenamento magnético na forma de 

discos sobrepostos. 
(C) É no disco rígido que as informações são gravadas de forma permanente. 
(D) O disco rígido é um tipo de memória primária. 

 
QUESTÃO 58 
 
Com referência aos periféricos de um computador, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) O modem é um periférico que permite a conexão com outro computador 
através de uma Rede Dial-up. 

(B) Teclado, mouse e microfone são exemplos de periféricos de entrada. 
(C) Monitor, caixas de som e plotter são exemplos de periféricos mistos. 
(D) A Placa de Vídeo é um periférico que realiza a comunicação entre o 

processador e o monitor. 
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QUESTÃO 59 
 
A respeito dos Sistemas Operacionais, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Google e Firefox são exemplos de Sistemas Operacionais. 
(B) Windows e Linux são exemplos de Sistemas Operacionais. 
(C) Windows Explorer e Internet Explorer são exemplos de Sistemas 

Operacionais. 
(D) Mozila e Windows NT são exemplos de Sistemas Operacionais. 

 
QUESTÃO 60 
 
Em computação, um protocolo é um conjunto de regras que servem para que uma 
comunicação se estabeleça entre computadores. Com relação aos tipos de 
protocolos, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) POP é o protocolo responsável pelo endereçamento dos computadores na 
Internet.  

(B) HTTP é o protocolo responsável pela transferência de arquivos entre 
computadores na Internet. 

(C) FTP é o protocolo responsável pela transferência de Hiper Texto que 
possibilita a leitura de páginas da Internet pelos browsers. 

(D) SMTP é o protocolo responsável pelo envio das mensagens de correio 
eletrônico. 
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 
 
 

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 21  Nº 41  

Nº 02  Nº 22  Nº 42  

Nº 03  Nº 23  Nº 43  

Nº 04  Nº 24  Nº 44  

Nº 05  Nº 25  Nº 45  

Nº 06  Nº 26  Nº 46  

Nº 07  Nº 27  Nº 47  

Nº 08  Nº 28  Nº 48  

Nº 09  Nº 29  Nº 49  

Nº 10  Nº 30  Nº 50  

Nº 11  Nº 31  Nº 51  

Nº 12  Nº 32  Nº 52  

Nº 13  Nº 33  Nº 53  

Nº 14  Nº 34  Nº 54  

Nº 15  Nº 35  Nº 55  

Nº 16  Nº 36  Nº 56  

Nº 17  Nº 37  N° 57  

Nº 18  Nº 38  N° 58  

Nº 19  Nº 39  Nº 59  

Nº 20  Nº 40  Nº 60  

 

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo máximo de 
até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão oficial do Município 
e no site <www.fgr.org.br>. 

 
Comissão de Concursos FGR 

concursos@fgr.org.br  

http://www.fgr.org.br/
mailto:concursos@fgr.org.br



