
 
  

 
Prefeitura Municipal de Petrolina 

Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - AEVSF 
Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina - FACAPE 

 

 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 

 
 FACAPE 

 
Data de aplicação: 04/03/2012 

 
Leia com atenção as instruções abaixo 

 
1. Ao receber este caderno, aguarde a autorização do fiscal de sala e em seguida confira se ele 

contém 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas sequencialmente de 1 a 50, cada uma com 5 
(cinco) alternativas indicadas pelas letras 'A' a 'E', das quais, somente uma corresponderá à 
resposta certa para a questão, além do tema para o desenvolvimento de sua dissertação. Observe 
na indicação acima se o caderno de provas se refere ao cargo ao qual você se inscreveu, caso 
contrário, solicite ao fiscal de sala a sua substituição. 

2. A página 2 deste caderno (verso desta capa) contém espaço para que você faça o rascunho de sua 
redação, a qual deverá ser transcrita para a folha definitiva. 

3. O cartão de respostas e a folha de redação serão entregues oportunamente pelos fiscais de sala.  
Ao recebê-los, assine somente o cartão de respostas.  A folha definitiva de redação NÃO deverá ser 
assinada. 

4. No cartão de respostas marque a letra correspondente à resposta correta para a questão conforme 
o seu julgamento, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, conforme exemplo abaixo: 
 
Exemplo:  
 
Atenção: A marcação de mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta. 
 

5. O tempo total para resolução das provas e preenchimento do cartão de respostas e da folha 
definitiva de redação é de 4h30 (quatro horas e trinta minutos).  Ao terminar as provas, entregue ao 
fiscal de sala o cartão de respostas e a folha definitiva de redação, e assine a lista de presença.  
Este caderno de provas somente poderá ser levado pelo candidato após decorridas 3h (três horas) 
do início das provas. 

6. As provas, os gabaritos, os resultados e demais informações referentes ao concurso serão 
divulgados no site oficial da FACAPE: www.facape.br. 

 
Boa prova! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C E 
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FOLHA DE RASCUNHO PARA REDAÇÃO 
 

Tema:____________________________________________ 
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D1 - PORTUGUÊS 
 

LEI SECA, TWITTER E LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO 

Há algo de exótico na iniciativa da Advocacia-

Geral da União (AGU) de tentar proibir três contas 

de Twitter de Goiânia usadas para orientar seus 

usuários a escapar dos locais onde a polícia 

realiza blitze para flagrar motoristas embriagados. 

É razoável dizer que, num país com tantos 

problemas mais graves, a AGU poderia 

economizar tempo e dinheiro com outras 

prioridades. Mas o uso do Twitter para burlar as 

blitze é um perfeito exemplo de como as 

tecnologias andam mais rápido que a lei. 

Em princípio, a localização de uma blitze é uma 

informação pública. Todo cidadão tem, portanto, o 

direito de passá-la a seus amigos. Por telefone, e-

mail ou celular. Os motoristas com experiência de 

estrada costumam usar um recurso tradicional 

para avisar os outros viajantes sobre a presença 

de policiamentos na pista: piscar  o farol alto duas 

vezes. 

Que dizer então do Twitter? De acordo com a 

AGU, a situação é diferente. Trata-se de uma 

forma de comunicação de massa. As contas 

sobre a Lei Seca são abertas e têm milhares de 

seguidores. A AGU argumenta que, nesse caso, 

as mensagens de 140 caracteres criam um 

obstáculo para o cumprimento da lei - e podem 

ser vistas como apologia ao crime. Seria, 

segundo essa visão, tão inconveniente quanto um 

jornal que publicasse a relação de locais onde a 

polícia investigará pontos de tráfico de drogas. 

Num país onde 55 mil morrem por ano em 

desastres no trânsito, as autoridades não 

precisam ser atrapalhadas em seu esforço para 

encontrar e punir com rigor delinqüentes ao 

volante. Mas é preciso ter cautela para que isso 

não iniba um dos mais belos exercícios da 

experiência humana: a liberdade de expressão, 

que costuma enfrentar tantas ameaças cotidianas 

em nosso país. 

Revista Época. Edição nº 717, de 13 de fev. de 2012. p.10. 
 

As questões de 1 a 7 dizem respeito ao texto 
“Lei seca, twitter e liberdade de expressão”. 

 

Questão 01   
O texto é: 

 Verbal. 

 Verbal e não-verbal. 

 Não-verbal. 

 Verbal somente no último parágrafo. 

 Não-verbal somente no último parágrafo. 

 

Questão 02   
Quanto ao uso de parágrafos argumentativos, 
pode-se dizer que: 

 O texto não faz uso da argumentação nos 
parágrafos. 

 Existe argumentação no texto: o último 
parágrafo é um exemplo disso. 

 A argumentação foi usada apenas no 
primeiro parágrafo. 

 Não existe argumentação no segundo 
parágrafo. 

 Existe argumentação apenas no terceiro 
parágrafo. 

 

Questão 03   
Entre os elementos a seguir, o que foi usado com 
mais intensidade na construção do sentido foi: 

 Ironia. 

 Ambiguidade. 

 Polissemia. 

 Comparação. 

 Homonímia. 

 

Questão 04   
O uso dos dois-pontos no segundo parágrafo está 
correto, pois introduz uma: 

 Fala. 

 Citação. 

 Enumeração. 

 Explicação. 

 Categorização. 
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Questão 05   
O uso da palavra “Twitter” diversas vezes no texto 
é um recurso coesivo que pode ser classificado 
como: 

 Elipse. 

 Encadeamento de segmentos textuais. 

 Retomada com uma palavra lexical. 

 Conexão. 

 Paronímia. 

 

Questão 06   
A  parte do texto que tem dois operadores  de 
sequenciação é: 

 No primeiro parágrafo. 

 No segundo período do terceiro parágrafo. 

 No primeiro período do último parágrafo. 

 Em todos os períodos do segundo parágrafo. 

 No último período do primeiro parágrafo. 

 

Questão 07   
O nome do país a que se refere o texto está: 

 Explícito em todos os parágrafos. 

 Explícito apenas no primeiro parágrafo. 

 Implícito  apenas no primeiro parágrafo. 

 Explícito apenas no último parágrafo. 

 Implícito. 

 
As questões 8 e 9 dizem respeito ao Manual 
de Redação da Presidência da República 
(2002). 
 

Questão 08   
A distância da margem esquerda que  cada 
início/entrada de  parágrafo deve ter é de: 

 3,0cm 

 2,5cm 

 4,0cm 

 1,5cm 

 2,0cm 

 
 
 

Questão 09   
O Memorando é um documento que pode ser 
emitido e assinado: 

 Por qualquer cidadão. 

 Apenas pelo Presidente da República. 

 Entre as autoridades e o cidadão comum. 

 Somente entre as empresas. 

 Por funcionários que pertencem a uma 
mesma unidade administrativa. 

 

Questão 10   
Segundo o Novo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, o acento diferencial: 

 Continua existindo até o final de 2012. 

 Passou a ser considerado errado desde 
2005. 

 Não tem mudanças: continuam as mesmas 
regras, mesmo a partir de 2013. 

 Continua obrigatório apenas nas palavras 
substantivadas. 

 Será facultativo a partir de 2013.  

 
 
 

D2 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 11   
Para referenciar uma legislação, de acordo com a 
NBR 6023, é necessário iniciar pelo seguinte 
formato: 

 Lei 10.994. Dispõe sobre o depósito legal 
(...). 

 BRASIL. Lei 10.994, de 14 de dezembro de 
2004. 

 Lei 10.994/2004 (Lei brasileira). 

 BRASIL (2004). Lei 10.994. 

 Presidência da República. Lei 10.994/04. 

 

Questão 12   
A indexação que permite a recuperação da 
informação, combinando seus termos de maneira 
flexível, é: 

 Por atribuição. 

 Coordenação livre. 

 Pós-coordenada. 
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 Pré-coordenada. 

 Indexação simples. 

 

Questão 13   
O programa de comutação bibliográfica – COMUT 
permite a obtenção de cópias de documentos 
técnico-científicos disponíveis nos acervos das 
principais bibliotecas brasileiras e em serviços de 
informação internacionais. Entre os documentos 
acessíveis, encontram–se periódicos, teses, anais 
de congressos, relatórios técnicos e partes de 
documentos. 
Este programa é mantido pelo IBICT e pelas 
instituições: 

 CAPES, SESU, FINEP. 

 BN, CNPQ, FCC, CAPES. 

 FINEP, CAPES, CNPQ. 

 CAPES, CBBU, CNPQ. 

 BN, CNPQ, IFLA, CAPES. 

 

Questão 14   
Para Lancaster: O objetivo de uma biblioteca é 
servir de mediadora entre o recurso informacional 
e a sua comunidade. Esse conceito se refere à 
seguinte lei de Ranganathan: 

 Os livros são para serem usados. 

 Todo leitor tem seu livro. 

 Todo livro tem seu leitor.  

 Poupe o tempo do leitor. 

 Uma biblioteca é um organismo em 
crescimento. 

 

Questão 15   
Disponibiliza conteúdo sobre estatística do 
trabalho, normas, princípios e direitos do trabalho. 
A base referida é: 

 BIREME. 

 FGV. 

 SCIELO. 

 ILO.  

 LILACS. 

 
 
 
 

Questão 16   
No dia 09 de abril de 1980 foi sancionado o 
decreto n.º 84.631, que institui a Semana 
Nacional do Livro e da Biblioteca e o dia do 
Bibliotecário. Já o 12 de março foi instituído pelo 
nascimento do  escritor: 

 Ramirez Galvão. 

 Borba de Moraes. 

 Monteiro Lobato. 

 Edson Nery da Fonseca. 

 Bastos Tigre.  

 

Questão 17   
O processo que, ao mesmo tempo afeta e é 
afetado por muitos fatores externos a ele, e como 
processo é também ininterrupto, devendo ser 
considerado uma atividade de planejamento, 
observando-se os usuários, as características 
culturais e informacionais sobre esse processo é 
o:  

 Serviço de referência. 

 Desenvolvimento de coleção.  

 Processamento técnico. 

 Preservação e conservação de acervo. 

 Marketing. 

 

Questão 18   
Uma comunidade virtual centrada nos usuários 
que criam, consomem e se comunicam, permite o 
conteúdo de áudio e vídeo e tem o bibliotecário 
como facilitador e provedor de suportes.  Essas 
características podem ser atribuídas a: 

 Open Access. 

 Web 2.0. 

 Base de dados. 

 Biblioteca 2.0. 

 Tecnologia da informação e comunicação. 

 

Questão 19   
“A motivação pode simplesmente está no desejo 
de conhecer e compreender ou até mesmo na 
mera curiosidade”. Para Denis Grogan essa 
afirmação reflete no processo do serviço de 
referência. A etapa a que o autor se refere é: 

 A estratégia de busca. 

 Necessidade de informação. 
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 Processo de busca. 

 A resposta. 

 A questão inicial. 

 

Questão 20   
Centro de excelência na disseminação da 
informação e do conhecimento, o IBICT tornou-se 
referência mundial em projetos voltados ao 
acesso livre do conhecimento. Algumas das 
ações desenvolvidas pelo instituto são, exceto: 

 Indexação compartilhada de artigos e 
periódicos. 

 Mapa da inclusão digital. 

 Catálogo coletivo nacional. 

 Canal ciência. 

 Corredor digital para as etnias indígenas. 

 

Questão 21   
De acordo com o formato MARC, os campos 041, 
260 e 500 representam respectivamente: 

 Código do idioma, autoridade e notas gerais. 

 ISBN, Código do Idioma e Assunto. 

 Atualização do usuário, Código do idioma e 
ISBN. 

 Assunto, Atualização do usuário e 
autoridade. 

 Código do Idioma, Área da 
Publicação/Distribuição e notas gerais. 

 

Questão 22   
Diante da necessidade de maior visibilidade e 
acessibilidade de produção científica, os 
movimentos que surgiram para ampliar o impacto 
e a produtividade da ciência e tecnologia foram: 

 Open Archives Initiative e Open Acess 
Movement. 

 Open Acess Movement e a invenção da 
imprensa. 

 Fórum Social Mundial e Open Archives 
Initiative 

 Open Archives Initiative e Congresso de 
Berlim. 

 Campus Party e Congresso de Berlim. 

 
 
 
 

Questão 23   
Do ponto de vista das atividades, o planejamento 
organizacional refere-se ao (s): 

 Acompanhamento e avaliação, bem como da 
continuidade dos planos. 

 Produtos e serviços que se pretende 
oferecer. 

 Programa de necessidades físicas para a 
unidade de informação. 

 Esboço da estrutura que permite que sejam 
alcançados os objetivos previstos. 

 Recursos humanos, materiais e financeiros 
necessários. 

 

Questão 24   
O Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas-
SEER é mantido por qual órgão brasileiro? 

 CAPES. 

 CNPQ. 

 IBICT. 

 FAPESP. 

 Biblioteca Nacional. 

 

Questão 25   
Considere os itens a seguir com os nomes 
geográficos brasileiros na catalogação de acordo 
com o AACR2: 

I. Distrito Federal (Brasil) 

II. Rio de Janeiro (RJ) 

III. Goiás 

IV. Belford Roxo (Nova Iguaçú, RJ) 

V. Salvador 

Está(ão) correto(os)  apenas o(s) item(ns): 

 II e III. 

 I, II e IV. 

 IV e V. 

 I, III e IV. 

 III e V. 
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Questão 26   
De acordo com a NBR 6024/2003 - numeração 
progressiva das sessões de um documento 
escrito - da ABNT, a disposição gráfica das 
alíneas obedece às regras abaixo, exceto: 

 O trecho final do texto correspondente, 
anterior às alíneas, termina em dois pontos. 

 As alíneas são ordenadas alfabeticamente. 

 As letras indicativas das alíneas são 
reentradas em relação à margem direita.  

 O texto da alínea começa por letra minúscula 
e termina em ponto-e-vírgula, exceto a última 
que termina em ponto; e nos casos em que 
se seguem subalíneas, estas terminam em 
vírgula . 

 A segunda e as seguintes linhas do texto da 
alínea começam sob a primeira letra do texto 
da própria alínea. 

 

Questão 27   
São softwares livres de gerenciamento 
informacional, exceto. 

 BIBLIVRE 

 KOHA 

 PHL 

 BIBLIOTEQ 

 PERGAMUM 

 

Questão 28   
De acordo com o código de ética profissional do 
bibliotecário, não é permitido no desempenho de 
suas funções, exceto. 

 Não comunicar ao Conselho infrações legais 
e éticas de seu conhecimento. 

 Uso de influência política em benefício 
próprio, como de posição hierárquica para 
obter vantagens pessoais e exercer 
discriminação e abuso de poder. 

 Recusa de prestação de contas, de bens ou 
numerário que estiverem em sua 
responsabilidade. 

 Não aceitar qualquer discriminação no 
tocante a salários e critérios de admissão por 
sexo, idade, cor, credo e estado civil.  

 Realizar comentários desabonadores sobre a 
profissão e entidades afins, como também é 
vetada a conduta de iludir a boa fé dos 
usuários e colegas com a deturpação dos 

conteúdos de obras doutrinárias, documentos 
legais, instrumentos e técnicas da área. 

 

Questão 29   
“O documento de política de seleção é um 
instrumento de trabalho primariamente destinado 
a dar suporte às decisões de seleção” (Vergueiro, 
1995, p.68). 
Dentre as opiniões abaixo marque a que 
contenha alguns dos itens que deve constar 
nesse documento. 

 Instrumento auxiliares e políticas específicas. 

 Documentos correlatos e matérias. 

 Políticas específicas e mapa de processos. 

 Documento correlato e código civil. 

 Identidade dos responsáveis pela seleção. 

 

Questão 30   
Não é base de dados multidisciplinar. 

 Web of Science. 

 Scopus. 

 Academic Search Premier. 

 CINAHL. 

 DII Derwent Innovations Index. 

 

Questão 31   
Sobre a CDU considere as afirmações nos itens a 
seguir:  

I. São indicadores de relação os sinais de 
adição e extensão consecutiva. 

II. A classe 400 está destinada a área de 
línguas. 

III. A tabela analítica de traço (-1 / -9) possui 
utilização muito diversificada, indicando 
conjuntos e subconjuntos de conceitos. 

IV. As línguas oficiais são o Inglês, Francês e 
Alemão. 

V. A CDD é uma classificação documentária. 

 

Está(ão) correto(os)  apenas o(s) item(ns): 

 I, IV, V.  

 I, II, III. 

 I, II, IV. 
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 II, IV, V. 

 II, III, V. 

 

Questão 32   
Com a atualização da NBR 14724/2011 – 
Informação e documentação – trabalhos 
acadêmicos - apresentação é correto afirmar que: 

 O nome da instituição na capa é opcional. 

 O elemento “Agradecimento” é obrigatório. 

 Quando o trabalho for digitado no verso e 
anverso a numeração de página deve ser 
colocada somente no anverso da folha, no 
canto superior direito. 

 Os elementos “Anexo” e “Apêndice” devem 
vir juntos em uma única divisão e devem ser 
precedidos da palavra Anexos identificada 
por letra maiúscula. 

 As margens devem ser: esquerda e superior 
3 cm; direita e inferior 2,5 cm. 

 

Questão 33   
Criado em 1967, o ISBN tem como missão 
informar e atender os editores, livreiros, 
bibliotecários e distribuidores brasileiros. Quanto 
ao cadastramento, é correto afirmar que: 

 Para solicitação de cadastro é necessário 
que a editora tenha feito o pagamento 
previamente. 

 É necessário o envio da boneca do livro para 
analise. 

 É obrigatório o envio do comprovante de 
depósito bancário original.  

 Pagamentos efetuados em valor superior aos 
dos serviços solicitados serão convertidos em 
créditos e não serão devolvidos. 

 Em caso de mudança de endereço será 
considerado um novo cadastramento. 

 

Questão 34   
Sistema de Informações Gerenciais (SIG) é o 
processo de transformação de dados em 
informações que são utilizadas na estrutura 
decisória da empresa, as quais proporcionam a 
sustentação administrativa para otimizar os 
resultados esperados. 
Com essa definição, podemos considerar o SIG, 
exceto: 

 São sistemas voltados para coleta, 
armazenagem, recuperação e 
processamento da informação. 

 São métodos organizados para prover o 
executivo da empresa informações passadas, 
presentes e futuras. 

 São sistemas integrados homem-máquina. 

 Sistema de pessoas, equipamentos, 
procedimentos, documentos e comunicações. 

 Abordam as três partes das informações da 
empresa: informações externas, informações 
internas e informações globais.  

 

Questão 35   
De acordo com a NBR 6021/2003, a seguinte 
definição: Área de grafismo e de leiaute ou página 
refere-se a: 

 Encarte. 

 Mancha gráfica.  

 Editorial. 

 Estrutura. 

 Suplemento. 

 

Questão 36   
Agência Bibliográfica Nacional, com a função de 
difundir a informação cultural nas diferentes áreas 
do conhecimento humano com base na produção 
intelectual brasileira, é: 

 IFLA 

 CNPQ 

 BN 

 SNBP 

 IBBD 

 

Questão 37   
De acordo com a NBR 10520/2002, as 
subsequentes citações da mesma obra podem 
ser referenciadas de forma abreviada. Qual seria 
a melhor expressão utilizada, exceto: 

 id. 

 passim. 

 op cit. 

 ibid. 

 apud. 
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Questão 38   
Sobre a legislação que rege o Código de Ética do 
Bibliotecário, é correto afirma que foi sancionado 
pelo: 

 Ministério da Educação. 

 CBO – Classificação Brasileira de Ocupação. 

 Presidência da República. 

 Conselho Federal de Biblioteconomia. 

 Ministério do Trabalho. 

 

Questão 39   
São mecanismos de controle bibliográfico, 
universal – CBU, exceto: 

 Biblioteca Nacional. 

 Web Sites das instituições. 

 Catalogação na fonte. 

 Sistema padronizado de números de 
identificação. 

 Descrição bibliográfica padronizada. 

 

Questão 40   
Como se sabe, a RDA está provocando uma 
enorme mudança na catalogação internacional 
desde a publicação da segunda edição do Código 
de Catalogação Anglo-Americano. Com base 
nisso, é correto afirmar que: 

 Será implantado no Brasil em 2016. 

 Será lançado juntamente com AACR3, 
servindo de alternativa eletrônica. 

 A sigla vem do inglês e representa Medida 
para Acesso e Descrição. 

 É baseado nos modelos conceituais dos 
requisitos funcionais para registro 
bibliográficos e para dados de autoridade. 

 Será usado somente na catalogação de 
documentos digitais e seus meios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D3 – INFORMÁTICA 

 

Questão 41   
O texto abaixo se refere à descrição de venda de 
um microcomputador: 

 

Intel® Core i5 2.9GHz / 4GB / 750GB 
 

Nele estão descritas algumas características do 
equipamento. Assinale a alternativa que 
apresenta respectivamente a sequência correta 
dos componentes cujas propriedades estão 
relacionadas no anúncio: 

 Gabinete, Memória ROM e Disco rígido. 

 Processador, Memória RAM e Disco rígido. 

 Processador, Memória RAM e Unidade de 
CD-ROM. 

 Memória RAM, Processador e Disco rígido. 

 Gabinete, Processador e Unidade de CD-
ROM. 

 

Questão 42   
O pacote de programas gratuitos BR Office, que 

pode ser executado no Windows e Linux, possui 

funcionalidades similares ao Microsoft Office, que 

só pode ser executado no Windows. O tipo de 

arquivo (extensão de nome de arquivo) do 

programa BR Office Writter correspondente ao 

tipo de arquivo .DOC do programa Microsoft Word 

é: 

 .ODP 

 .ODS 

 .XML 

 .ODT 

 .XLS 

 
 

Questão 43   
Dado um documento do Microsoft Word 2003, 
caso haja uma palavra escrita errada em todo o 
texto, o procedimento correto para alterar essa 
palavra de uma só vez em todo o documento é: 

 Clicar na barra de menus Editar, escolher a 
opção Substituir. Na opção Localizar, inserir 
a palavra que está errada. Na opção 
Substituir por, inserir a palavra correta e 
clicar na opção Substituir tudo. 

 Clicar na barra de menus Exibir, escolher a 
opção Substituir. Na opção Localizar, inserir 
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a palavra que está errada. Na opção 
Substituir por, inserir a palavra correta e 
clicar na opção Substituir tudo. 

 Clicar na barra de menus Arquivo, escolher a 
opção Substituir palavras. Na opção 
Localizar, inserir a palavra que está errada. 
Na opção Substituir por, inserir a palavra 
correta e clicar na opção Substituir tudo. 

 Clicar na barra de menus Formatar, escolher 
a opção Substituir. Na opção Localizar, 
inserir a palavra que está errada. Na opção 
Substituir por, inserir a palavra correta e 
clicar na opção Substituir tudo. 

 Clicar na barra de menus Ferramentas, 
escolher a opção Substituir. Na opção 
Localizar, inserir a palavra que está errada. 
Na opção Substituir por, inserir a palavra 
correta e clicar na opção Substituir tudo. 

 

Questão 44   
Com relação aos comandos “Salvar” e “Salvar 
como” do Microsoft Word, assinale a alternativa 
falsa: 

 O “Salvar como” e o “Salvar” são idênticos na 
primeira gravação do arquivo. 

 A tecla de atalho para “Salvar como” é 
CTRL+F12. 

 “Salvar como” cria um novo arquivo sempre 
que é acionado. 

 A tecla de atalho para “Salvar” é CTRL+B. 

 O “Salvar” grava as alterações feitas no 
arquivo. 

 

Questão 45   
O procedimento correto para mover uma palavra 
de uma posição para outra dentro do texto no 
Word é: 

 Selecionar a palavra e clicar em “delete”. 

 Clicar em “voltar” sem selecionar a palavra. 

 Selecionar a palavra e clicar no botão de 
“recortar” da barra padrão do Word, 
posicionar o cursor na posição desejada e 
clicar “colar”. 

 Selecionar a palavra, clicar na ferramenta 
“desenho”, ir ao botão de retângulo, arrastar 
o mouse em torno do texto e dar o comando 
“delete”. 

 Selecionar a palavra e clicar em “delete”, 
posicionar o cursor na posição desejada e 
clicar “colar”. 

Questão 46   

O Editor de textos Microsoft Word admite que se 
enumerem as páginas de um documento no: 

 Cabeçalho ou no rodapé.  

 Rodapé, somente no centro e no lado direito 
da página. 

 Rodapé, somente no centro da página. 

 Cabeçalho, somente no lado direito da 
página. 

 Cabeçalho, somente na lateral da página. 

 

Questão 47   
A figura abaixo é a reprodução parcial de uma 
planilha de Microsoft Office Excel. A fórmula 
digitada em B5 retornará o resultado:  
 

 
 

 0 

 10 

 Igual à multiplicação de 10 por 2, ou seja, 20.  

 #DIV/0! 

 Igual à potência de 10 elevado ao expoente 
2, ou seja, 100. 

 

Questão 48   
Considere a figura abaixo obtida a partir da 

planilha do Microsoft Office Excel. Ao digitar a 

fórmula da célula B5, e pressionar a tecla Enter, o 

valor retornado será igual a: 
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 #NOME? 

 1 

 3 

 5 

 6 

 

Questão 49   
Considere as seguintes afirmativas nos itens a 
seguir acerca dos componentes de um 
computador pessoal (PC): 

I. USB é um tipo de barramento bastante 
popular, utilizado para conectar diversos 
dispositivos e periféricos a um computador. 

II. A memória flash é uma memória apenas 
leitura utilizada em cartões de memória, 
pendrivers, mp3 players. 

III. SATA é um tipo de conexão para 
comunicação entre o computador e 
dispositivos de armazenamento em massa. 

Pode-se concluir que: 

 Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 

 Apenas as afirmativas dos itens I e II são 
verdadeiras. 

 Apenas as afirmativas dos itens I e III são 
verdadeiras. 

 Apenas as afirmativas dos itens II e III são 
verdadeiras. 

 As afirmativas dos itens I, II e III são 
verdadeiras. 

 

Questão 50   
Ao se “clicar” na opção “Tela inteira”, no menu 
“Exibir”, do Internet Explorer obtém-se o seguinte 
resultado: 

 O aumento da fonte do texto da página atual. 
Com isso, as barras de “Status” e de “Menu” 
serão inibidas até que se pressione a tecla 
“F11”. 

 A visualização da página no formato tela 
cheia, que inibe a “Barra de Títulos” e a 
“Barra de Status”, conservando-se a “Barra 
de Menu”. 

 As barras de “Status”, de “Menu” e de 
“Títulos” não serão exibidas, e a página será 
mostrada no formato tela cheia. 

 Não será mais visualizada a “Barra de Menu”. 

As barras de “Título” e de “Status” serão 
visualizadas normalmente. 

 Não serão mais visualizadas as barras de  
“Título” e de “Status”. A “Barra de Menu” será 
visualizada normalmente. 

 
 

TEMAS PARA REDAÇÃO 

 
Leia o fragmento a seguir e escolha um dos 
temas para o desenvolvimento do texto 
dissertativo-argumentativo. Use entre 20 e 30 
linhas. 

 
 

"Se tiveres um jardim perto da biblioteca, nada te 
faltará." (Cícero) 

"Que imenso tesouro pode estar oculto em uma 
biblioteca pequena e selecionada! A companhia 
dos mais sábios e dignos indivíduos de todos os 
países, através de milhares de anos, pode tornar 
o resultado de seus estudos e de sua sabedoria 
acessíveis para nós." (Ralph Waldo Emerson) 

"No Egito, as bibliotecas eram chamadas 
'Tesouro dos remédios da alma'. De fato é nelas 
que se cura a ignorância, a mais perigosa das 
enfermidades e a origem de todas as outras." 
(Jacques-Bénigne Bossuet) 

"Sempre imaginei que o paraíso será uma 
espécie de biblioteca."  
(Jorge Luis Borges) 

 

 

 
TEMA I: O QUE DIZER DE UMA CIDADE SEM 
BIBLIOTECAS? 
 
 
 
TEMA II: A BIBLIOTECA É UMA PROVA DE 
QUE O SER HUMANO  E OS MACACOS 
TRILHARAM CAMINHOS DIFERENTES 

 
 
 

 
Se desejar, use a página 2 deste caderno de 
prova (verso da capa) para o rascunho de sua 
redação que deverá ser transcrita para a folha 
definitiva. 
 
A folha definitiva de redação NÃO poderá ser 
assinada nem conter qualquer outro elemento 
identificador do candidato. 
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