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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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É um grande companheiro 
 
(...) 
1º Não ___ pessoa tão distraída que não tenha vivido esses instantes de consciência da morte, esses momentos em 
que ___ gente sente que ela não é apenas uma certeza futura, é alguma coisa já presente em nós, que faz parte do nosso 
próprio ser. ___ uma força dentro de nós que instintivamente repele essa ideia, ___ experiência de cada um diz que a 
morte é uma coisa que acontece... aos outros. Mesmo quem – é o meu caso – já teve alguns instantes na vida em que se 
viu em face da morte, e a julgou inevitável, e já teve outros instantes em que a desejou como um descanso e uma 
libertação – não incorpora esta experiência ao sentimento da vida. Deixa-a de lado, esquece-a, todo voltado para a vida, 
fascinado pelo seu jogo, pelo seu prazer, até pela sua tristeza. 
2º Tudo o que, em um momento realmente grave, nos pareceu sem qualquer importância, todas essas joias falsas 
com que enfeitamos nós mesmos a nossa vida, tudo volta a brilhar com um fascínio tirânico. Inútil “realizável” na 
morte, para usar este útil barbarismo dos maus tradutores de inglês. A realidade vulgar da vida logo nos empolga, a 
morte fica sendo alguma coisa vaga, distante, alguma coisa em que, no fundo de nosso coração, não acreditamos. 
3º Dessa pequena conversa triste, em que dissemos as coisas mais desesperadoramente banais, saímos, os dois, 
com uma espécie de amor raivoso à vida, ciúme e pressa da vida. 

Março de 1965. 
Rubem Braga, Recado de primavera, Record, 1984. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) a – há – a – há. 
b) há – há – a – a. 
c) há – a – há – a. 
d) a – a – há – há. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre o texto: 
I - O autor produziu esse texto a partir de uma conversa que teve com outra pessoa. 
II - Para o autor os instantes de consciência da morte são os momentos em que as pessoas sentem que a morte 
está presente em nós, que faz parte do nosso ser e não é uma certeza futura? 
III - O autor não incorporou as experiências que teve em relação à morte ao sentido da vida, esqueceu-se da 
morte e continuou fascinado pela vida. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.   c) Apenas II e III. 
b) Apenas I e III.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - Assinale a alternativa que apresenta corretamente a concordância para os verbos dos parênteses: 
– (Poder) haver momentos de consciência da morte. 
– Os dois (haver) enxergado a realidade vulgar da vida. 
– Sei que (existir) pessoas distraídas. 
– (Fazer) meses que não pensava na morte. 
a) pode – haviam – existiam – fazia. 
b) podem – havia – existe – faz. 
c) poderia – haviam – existiria – fazem. 
d) podiam – haveriam – existem – faziam. 
 
04 - Analise as afirmativas sobre as palavras destacadas no texto: 
I - A palavra vaga no texto tem o sentido de imprecisa, sem muita clareza, confusa. 
II - A palavra logo no texto estabelece uma relação de conclusão. 
III - Os pronomes oblíquos “a” no texto têm como referente a morte. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
05 - Analise as afirmativas e em seguida assinale a alternativa correta: 
a) O substantivo gente quanto ao gênero classifica-se em comum de dois gêneros. 
b) O plural no diminutivo de tradutores é tradutoreszinhos. 
c) As palavras fascínio e ideia quanto ao número de silabas se classificam em trissílabos. 
d) O plural de coração é coraçãos. 
 
06 - Sobre a acentuação gráfica das palavras retiradas do texto assinale a correta: 
a) Os vocábulos “distraída e saímos” recebem acento gráfico porque o “i” é tônico de hiato. 
b) Os vocábulos “inútil e ciúme” obedecem à mesma regra de acentuação. 
c) Os vocábulos “tirânico e experiência” recebem acento por serem proparoxítonas. 
d) Os vocábulos “inevitável e realizável” são acentuados por serem paroxítonas terminadas em “el”. 
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07 - Observe o diagrama de Venn abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
a) A∩B = {2}. 
b) A∩B∩C = Ø. 

c) B⋃C = {0, 1, 3, 4, 7}. 

d) A∩C = {0, 8}. 
 
08 - Jardel comprou 3 cadernos e 5 canetas por R$ 27,30. Ao pagar a conta com uma nota de R$ 50,00, ele 
verificou que por esse valor poderia comprar 5 cadernos e 10 canetas. O preço de cada caderno é: 
a) R$ 4,40. 
b) R$ 4,50. 
c) R$ 4,60. 
d) R$ 4,70. 
 
09 - Uma equipe formada por 15 pessoas trabalhando 9 horas por dia extrai, após 10 dias, 4,05 T de minério. 
Considerando-se esse mesmo ritmo de trabalho, se essa equipe fosse 40% maior e trabalhasse 8 horas por dia, 
num período de 7 dias a quantidade de minério extraído seria: 
a) menor que 3000 kg.  
b) maior que 3000 kg e menor que 3200 kg. 
c) maior que 3200 kg e menor que 3500 kg. 
d) maior que 3500 kg. 
 
10 - A figura abaixo é composta pela união de dois triângulos retângulos. A área ocupada por essa figura é de: 
Dado: sen 30º = 0,5; cos 30º = 0,86; tg 30º = 0,57; sen 60º = 0,86; cos 60º = 0,5; tg 60º = 1,73. 

 
a) 119,04 cm2. 
b) 121,04 cm2. 
c) 129,04 cm2. 
d) 134,04 cm2. 
 
11 - Uma esfera cujo raio interno mede 4 cm possui volume de: 
Dado: π = 3. 
a) 256 cm3. 
b) 244 cm3. 
c) 192 cm3. 
d) 144 cm3. 
 
12 - O quadrado de um número somado com seu consecutivo é igual a 183. Esse número é: 
a) 14. 
b) 13. 
c) 12. 
d) 11. 
 

13 - A sugestão do atual nome do município de Nova Fátima foi dada pelo Bispo de que cidade abaixo? 
a) Barra do Jacaré. 
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b) Cambará. 
c) Jacarezinho. 
d) Ribeirão Claro. 
 
14 - Em que ano foi inaugurada na região que mais tarde se transformou no município de Nova Fátima a Capela 
de Nossa Senhora da Luz? 
a) 1.940. 
b) 1.944. 
c) 1.947. 
d) 1.951. 
 
15 - Por que inicialmente o local onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima foi denominado como 
“Divisora”? 
a) Porque dividia três fazendas. 
b) Porque era divido por três rios. 
c) Porque estava na divisa do Paraná com São Paulo. 
d) Porque havia uma disputa judicial pela divisão das terras entre diversos herdeiros. 
 
16 - Qual dos religiosos abaixo foi nomeado como Ministro da Pesca e Aquicultura pela Presidente Dilma 
Rouseff? 
a) Edir Macedo Bezerra. 
b) Marcelo Crivella. 
c) Romildo Ribeiro Soares (R. R. Soares.). 
d) Valdemiro Santiago de Oliveira. 
 
17 - Assinale com base nas afirmações abaixo a alternativa incorreta com relação aos objetivos da biblioteca:  
I - Estimular a leitura na comunidade em que está inserida, bem como a preservação do acervo, independente de 
seu suporte físico. 
II - Conhecer a comunidade onde está inserida a biblioteca para avaliar e compreender as necessidades dos 
usuários. 
III - Disseminar boa leitura e Fornecer cópias de Xérox de livros. 
IV - Armazenar, recuperar e preservar as informações de caráter geral e específico. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e II estão incorretas. 
b) Somente as afirmativas II e III estão incorretas.  
c) Somente a afirmativa III está incorreta. 
d) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas.  
 
18 - Assinale a alternativa correta para a utilidade dos Bibliocantos em uma biblioteca:  
a) Ajudam a colar os livros no setor de restauração da biblioteca. 
b) É imprescindível para separar as fichas nos arquivos. 
c) Separar ou agrupar livros nas estantes. 
d) Auxiliam na desinfecção e na limpeza dos livros. 
 
19 - Na classificação das bibliotecas em sua divisão segundo a natureza da coleção podemos dizer que se dividem 
em: 
a) Nacionais e públicas. 
b) Universitárias e escolares. 
c) Gerais e especializadas. 
d) Escolares e infantis. 
 
20 - Assinale a alternativa em que melhor representa a biblioteca segundo a entidade mantenedora: 
a) Profissão ou atividade. 
b) Públicas e privadas. 
c) Escolar ou infantil. 
d) Eruditas e especializadas. 
 
21 - Assinale a alternativa correta, indicando qual o suporte necessário que se deverá dispor em uma biblioteca 
para atender toda a sua estrutura administrativa? 
a) Coordenação, objetivos e responsabilidades. 
b) Acervo e clientela. 
c) Instalações e equipamentos. 
d) Acervo geral e especializado. 
 
22 - Das alternativas abaixo assinale a atividade que não faz parte do setor de Processamento técnico: 
a) Registrar livros e classificar. 
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b) Conferência de notas fiscais de títulos adquiridos. 
c) Reclamar e cobrar livros em atraso.   
d) Efetuar rotinas de catalogação. 
 
23 - Dentre as alternativas abaixo assinale as quais fazem parte da estrutura externa dos livros: 
a) Indicação de direitos autorais e número de páginas.  
b) Título e autoria. 
c) Seixas, nervura, espelho e goteira, canal ou canelura.   
d) Nome da editora e edição.  
 
24 - Dizemos que colofão é:  
a) Informações sobre o sumário do livro. 
b) Informações sobre errata do livro. 
c) Documento nem sempre do autor que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. 
d) São informações como endereço, local, data de impressão e informações da editora. 
 
25 - Como medida de conservação dos livros ao retirá-los da estante, devemos sempre proceder da seguinte 
forma: 
a) Devemos sempre retirá-lo da estante pela cabeça. 
b) Devemos sempre retirá-lo da estante pelo fitilho. 
c) Devemos sempre retirá-lo da estante pelo dorso. 
d) Não devemos proceder de nenhuma maneira citada acima.   
 
26 - Vários são os tipos de catálogos de uma biblioteca disponíveis tanto para os usuários como os de uso interno, 
assim podemos dizer que são catálogos disponíveis aos usuários os seguintes: 
a) Autoridade e autor. 
b) Autor e título.   
c) Registro e topográfico. 
d) Topográfico e título. 
 
27 - Para as entradas de autoria em que conste designação de parentesco devemos proceder sempre da seguinte 
forma: 
a) Devemos desconsiderá-los e fazer a entrada pela designação de parentesco. 
b) Devemos sempre fazer a entrada pelo nome do autor. 
c) Devemos sempre considerá-los como parte integrante do último sobrenome. 
d) Devemos sempre considerar a designação adotada na ficha catalográfica. 
 
28 - O setor de referência de uma biblioteca tem como finalidade disponibilizar no menor tempo possível todos os 
serviços da biblioteca, sendo serviço fim de uma biblioteca; assim podemos dizer que neste setor são prioridades: 
a) Registrar livros. 
b) Atender, orientar e ensinar o uso de obras de referência e banco de dados.  
c) Separar por escolaridade os usuários. 
d) Enviar e-mail para usuários com livros em atraso. 
 
29 - Assinale o que melhor representa a definição de sumário e índice:  
I - O sumário traz a descrição dos tópicos na sequência em que aparecem no texto. 
II - O sumário traz sempre as subdivisões em negrito e pode ser dividido da forma que o autor achar melhor.  
III - O índice é geralmente em ordem alfabética e com páginas em sequência numérica. 
IV - O índice é sempre em ordem alfabética, com a indicação da página em que o tópico aparece no texto. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Estão corretas apenas II e III. 
b) Estão corretas apenas I e III. 
c) Estão corretas apenas I e IV. 
d) Estão corretas apenas II e IV. 
 
30 - Um usuário em uma biblioteca a procura de um romance, o significado de uma palavra, a solução de um 
problema de trigonometria e; a vida do seu arquiteto favorito, deve nesta ordem procurar em que áreas do 
conhecimento humano segundo a tabela CDD (Classificação Decimal de  Melvil Dewey): 
a) História, matemática, geografia e arquitetura. 
b) Literatura, dicionário, matemática e biografia. 
c) Literatura, enciclopédia, matemática e biografia. 
d) Literatura, dicionário, física e biografia. 
 
 




