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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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Leia o texto abaixo e responda às questões. 
 

Robinson Crusoé 
 
       Meu nome é Robinson Crusoé. Nasci na velha cidade de Iorque, onde há um rio muito largo cheio de navios que 
entram e saem. 
       Quando criança, passava a maior parte do meu tempo a olhar aquele rio de águas tão quietas, caminhando sem 
pressa para o mar lá longe. Como gostava de ver os navios em movimento, com velas branquinhas enfunadas pelas 
brisas! Isso me fazia sonhar as terras estranhas donde eles vinham e as maravilhosas aventuras acontecidas em mar alto. 
       Eu queria ser marinheiro. Nenhuma vida me parecia melhor que a vida do marinheiro, sempre navegando, sempre 
vendo terras novas, sempre lidando com tempestades e monstros marinhos. 
       Meu pai não concordava com isso. Queria que eu tivesse um ofício qualquer, na cidade, ideia que eu não podia 
suportar. Trabalhar o dia inteiro em oficinas cheias de pó era coisa que não ia comigo. 
       Também não suportava a ideia de viver toda a vida naquela cidade de Iorque. O mundo me chamava. Eu queria ver 
o mundo. 
       Minha mãe ficou muito triste quando declarei que ou seria marinheiro ou não seria nada. 
       - A vida do marinheiro – disse ela – é uma vida bem dura. Há tantos perigos no mar, tanta tempestade que grande 
número de navios acabam naufragando. 
       Disse também que havia no mar terríveis peixes de dentes de serra, que me comeriam vivo se eu caísse n’água. 
Depois me deu um bolo e me beijou: “É muito mais feliz quem fica na sua casa.” 
       Mas não ouvi os seus conselhos. Estava resolvido a ser marinheiro e havia de ser. 
       - Já fiz dezoito anos – disse um dia a mim mesmo – é tempo de começar – e, fugindo de casa, engajei-me num 
navio. 
 

(Robinson Crusoé. Trad. e adap. de Monteiro Lobato. São Paulo, Brasiliense, 1988. p. 5-6)  

 
01 - A visão dos navios provocava um sonho no menino. Todas as alternativas abaixo revelam esse sonho, exceto: 
a) Conhecer terras estranhas. 
b) Viver aventuras em alto-mar. 
c) Fugir das tempestades e monstros marinhos. 
d) Ver o mundo. 
 
02 - Assinale o trecho que demonstra a grande inquietação e o inconformismo de Robinson Crusoé: 
a) “Isso me fazia sonhar as terras estranhas donde eles vinham e as maravilhosas aventuras acontecidas em alto mar.” 
b) “Também não suportava a ideia de viver toda a vida naquela cidade de Iorque.” 
c) “Minha mãe ficou muito triste quando declarei que ou seria marinheiro ou não seria nada.” 
d) “Estava resolvido a ser marinheiro e havia de ser.” 
 
03 - No trecho “Como gostava de ver os navios em movimento, com velas branquinhas enfunadas pelas brisas!”, 
a palavra destacada tem o sentido de: 
a) Quietas. 
b) Revestidas. 
c) Cheias. 
d) Esticadas. 
 
04 - Assinale a palavra que se acentua pelo mesmo motivo de OFÍCIO: 
a) Xará. 
b) Cerimônia. 
c) Juízo. 
d) Nó. 
 
05 - O plural correto dos termos sublinhados em “O capitão-mor estava junto ao navio-escola.” é: 
a) capitão-mores /// navios- escolas. 
b) capitães- mor /// navio- escolas. 
c) capitão- mors /// navios-escola. 
d) capitães-mores /// navios-escola. 
 
06 - A emancipação política definitiva e a instalação do Município de Jataizinho se deram: 
a) Com o intervalo aproximado de 1 ano. 
b) Com o intervalo aproximado de 2 anos. 
c) Com o intervalo aproximado de 3 anos. 
d) No mesmo ano. 
 
07 - De acordo com os dados do Censo 2.010 do IBGE, qual é a população do Município de Jataizinho? 
a) 11.875 habitantes.   c) 11.785 habitantes. 
b) 11.857 habitantes.   d) 11.578 habitantes. 
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08 - Em que ano o povoado que atualmente é o Município de Jataizinho foi elevado a condição de Freguesia? 
a) 1.850. 
b) 1.851. 
c) 1.855. 
d) 1.872. 
 
09 - Nos tempos em que não possuía autonomia administrativa, nosso município pertenceu aos seguintes 
municípios abaixo, EXCETO: 
a) Assauí. 
b) Londrina. 
c) São Jerônimo. 
d) Tomazina. 
 
10 - O que aconteceu com o Município de Jataizinho em 20/10/1.938? 
a) O município foi extinto. 
b) O município foi recriado. 
c) O município passou a Sede da Comarca.  
d) O município sofreu uma inundação sendo totalmente arrasado. 
 
11 - Indique o procedimento adequado para em caso de dúvida sobre uma entidade mencionada ser editor ou um 
fabricante, o procedimento correto para entrada será de: 
a) Adotar sempre o editor. 
b) Adotar sempre o compilador. 
c) Adotar sempre o fabricante. 
d) Adotar sempre o título. 
 
12 - Indique entre as alternativas qual é a referência correta: 
a) Silva Júnior, José. O estado do Paraná. Curitiba: Ática, 2012.  
b) Peixoto, Afrânio. Panorama da literatura brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1990. 
c) SILVA JÚNIOR, José. O estado do Paraná. Curitiba: Ática, 2012. 
d) PEIXOTO, Afrânio. Panorama da literatura brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1990. 
 
13 - As NBRs Informação e documentação trabalhos acadêmicos e Informação e documentação sumário – 
apresentação; são respectivamente: 
a) ABNT NBR 14724 E NBR 12225.   c) ABNT NBR 14724 E NBR 6024. 
b) ABNT NBR 14724 E NBR 6027.  d) ABNT NBR 14724 E NBR 10520.  
 
14 - Entre as alternativas quais são os aspectos ou critérios considerados para se avaliar um bom dicionário: 
a) Comparar com outros dicionários congêneres para avaliar sua cobertura em número de verbetes. 
b) A autoridade de um bom dicionário é reconhecida pela pessoa física, entidade, colaboradores e editor. 
c) Os verbetes precisam ser claros e exatos e comparar as mesmas palavras em dicionários diferentes é considerado um 
bom método de avaliação.   
d) Podemos afirmar que todas as alternativas devem ser consideradas para se avaliar um dicionário. 
 
15 - Sabemos que as publicações periódicas podem ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias, desta 
forma podemos dizer que as publicações primárias são definidas como: 
a) Os textos reportam-se a publicações primárias e servem de busca retrospectiva. 
b) São artigos originais. 
c) São textos sobre determinada questão ou atualidade de uma disciplina. 
d) São avaliações da literatura produzida em um determinado período. 
 
16 - Em uma descrição, quando aparecem símbolos que não podem ser reproduzidos, qual seria a maneira 
correta de representá-los: 
a) Os símbolos ou outros elementos seguem sempre as normas do AACR2, de forma a padronizar sua descrição.  
b) Os símbolos ou outros elementos nunca são traduzidos e sim mantidos como em sua forma original. 
c) Os elementos ou símbolos que não podem ser reproduzidos devem ser substituídos por uma descrição elaborada pelo 
catalogador, e ser grafada entre colchetes, com nota explicativa se necessário. 
d) Os elementos ou símbolos são traduzidos para a língua do documento com recursos de programas disponíveis na 
internet. 
 
17 - A entrada correta para Papa e Espíritos deve ser sempre elaborada da seguinte forma: 
a) Papa Bento XVI; Bestlek, David (Espírito).  
b) Bento XVI, Papa; Bestlek, David (Espírito). 
c) Papa Bento XVI; Bestlek, David. 
d) Bento XVI; Bestlek, David (Espírito). 
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18 - Indique as abreviaturas corretas para os meses de maio e setembro em língua italiana, alemã e francesa, 
respectivamente: 
a) magg. Sett. Mai sept mai Sept. 
b) Magg. sett. Mai sept. Mai Sept. 
c) magg. sett. Mai Sept. mai sept.  
d) Magg. Sett. mai sept. Mai sept.  
 
19 - São considerados registros bibliográficos, permitindo que o usuário procure nos diversos registros de 
informação; qualquer mensagem que represente  e localize um item, assim estamos  falando de: 
a) Entrada. 
b) Remissivas. 
c) Unidades periféricas. 
d) Encadeamento. 
 
20 - Representa o conteúdo temático de um documento; extraídas do próprio documento as palavras-chave; 
conteúdo do documento descrito em linguagem documentária, facilitando a memorização da informação em 
arquivos, bases e bancos de dados; estamos descrevendo que parte da Biblioteconomia: 
a) Catalogação. 
b) Referência. 
c) Palavras-chave. 
d) Indexação. 
 
21 - Dentre as alternativas qual a que melhor representa a palavra incunábulo: 
a) Deriva do latim incunabulu, e são livros impressos a partir da descoberta do papel. 
b) Significa origem, berço, livros impressos a partir da invenção da imprensa até dezembro de 1500. 
c) A palavra incunabulum deriva do latim e são livros impressos posteriores ao ano de 1500.  
d) Deriva do latim incunabulum e são os livros impressos nos mosteiros como livro das horas. 
 
22 - Considerada a superestrada da informação; via de comunicação entre terminais de computadores, 
necessária para troca de informações. Podemos dizer que estamos falando sobre: 
a) Programas de computadores específicos para bibliotecas. 
b) Infovia.  
c) Formas de comunicação; relegadas a segundo plano após a década de 1990. 
d) Programas de computadores utilizados principalmente em bibliotecas públicas. 
 
23 - Podemos usar o Itálico ou negrito e letras maiúsculas respectivamente em que partes de uma referência: 
a) Autoria e título. 
b) Título e autoria. 
c) Título e subtítulo, autoria.   
d) Autoria, título e subtítulo. 
 
24 - O usuário ao procurar os seguintes assuntos em uma biblioteca: Arte em cerâmica; publicidade; 
administração e agricultura; os respectivos números de classificação seriam:  
a) 738, 658, 659, 630. 
b) 738, 659, 658, 630. 
c) 738, 658, 630, 659. 
d) 738, 630,659, 658.  
 
25 - Subcampo no formato MARC, significa: 
a) É uma linguagem de balizamento lógico generalizado. 
b) Aspecto específico de uma classe ou cabeçalho de assunto. 
c) A menor unidade lógica de dados descritivos próprio de um registro bibliográfico. 
d) Em um sistema de classificação, a subdivisão de uma classe.  
 
26 - O International Standart Book Number – ISBN, quando aparecerem dois números em uma mesma obra o 
correto será sempre: 
a) Sempre que ocorrer dois ou mais números, deve-se considerar aquele que se aplique ao item que está sendo descrito.  
b) Será indicado os dois números do International Standart Book Number – ISBN. 
c) Será considerado o número do International Standart Book Number – ISBN, mais recente. 
d) Nenhum dos números do International Standart Book Number – ISBN, será adotado. 
 
27 - Das alternativas abaixo indique qual contém item que não faz parte do material usado para restauração: 
a) Trincha, tecido de algodão, morim, sabonete. 
b) Trincha, óleo hidratante para couro, sabonete. 
c) Desinfetante, sabonete, trincha. 
d) Sabonete, papel contact, morim, trincha. 
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28 - O DOI – Digital Object Identifier serve para: 
a) Identificar todos os tipos de publicação. 
b) Identificar artigos nos principais periódicos científicos e para certificação no currículo Lattes. 
c) Não permite ao autor direitos sobre sua propriedade intelectual. 
d) Utilizado pela CAPES para identificar as dissertações. 
 
29 - São considerados elementos Pré-textuais em trabalhos acadêmicos: 
a) Introdução, folha de aprovação, sumário. 
b) Resumo na língua vernácula, dedicatória, epígrafe. 
c) Desenvolvimento, sumário, lista de siglas. 
d) Introdução, sumário, folha de rosto. 
 
30 - Faz parte dos serviços desenvolvidos no setor de circulação de uma biblioteca: 
a) Repor livros nas estantes, devolvidos por usuários; fazer devolução de obras emprestadas. 
b) Elaborar e executar atividades de divulgação de atividades comemorativas. 
c) Registrar livros. 
d) Manter estatísticas de solicitação de artigos do COMUT. 
 
 
 

  
 




