
AGENTE ADMINISTRATIVO I

301 – MONITOR DE ATIVIDADES DE BIBLIOTECA

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO. 

Espaço reservado para anotação das respostas

0O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
0Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão 
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno 
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
0A totalidade das Provas terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da 
Prova Objetiva.
0O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas 2 (duas) horas do efetivo início da prova, entregando sua 
Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
0O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando 60 (sessenta) minutos para o término do horário 
estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a 
sua Folha de Respostas.
0Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
0Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal 
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no 
sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o 
candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
0Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das 
provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS

09/2012

ATENÇÃO
0Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas.
0Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que 
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
0O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

0Todas as questões deverão ser respondidas.
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O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site d ursos.org.br) a partir do dia 03 de setembro de 2012.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8. 
 
Falta de água pode afetar crescimento econômico mundial 

 
Sempre ouvimos falar que a água é essencial para a vida 

do ser humano, mas sua disponibilidade está além da esfera 

biológica, e afeta também o campo econômico. É o que salienta 

um novo relatório da consultoria Frontier Economics, que afirma 

que a escassez hídrica poderá prejudicar o crescimento 

econômico mundial nas próximas décadas. A saída é investir 

em uma melhor distribuição, saneamento, tratamento e 

economia de água para todos. 

De acordo com o documento, até 2050, as dez bacias 

hidrográficas mais populosas do mundo – dos rios Ganges, 

Yangtzé (Rio Azul), Indo, Nilo, Huang He (Rio Amarelo), Huai, 

Níger, Hai, Krishna e Danúbio – terão capacidade para gerar 

25% do PIB global; atualmente, as regiões que compreendem 

essas bacias geram 10% do PIB global. 

No entanto, isso só acontecerá se houver uma mudança 

no processo de manejo hídrico dessas bacias, caso contrário 

este crescimento ficará sob a ameaça de um consumo 

insustentável de água. Se isso acontecer, o texto prevê a 

escassez de água em pelo menos sete das dez bacias, 

incluindo a dos rios Ganges, Amarelo e Níger. 

“Assumia-se até agora que a água sempre estaria 

disponível. As pessoas estão percebendo que isso agora não é 

assim”, comentou Nick Robins, diretor do Centro de Excelência 

em Mudanças Climáticas do HSBC. 

Por isso, o relatório sugere que é necessário um maior 

investimento nos recursos de água doce e um melhoramento no 

tratamento, na economia e em como a água é usada na 

agricultura, na indústria e nas residências. 

Além disso, o documento indica que os desenvolvedores 

de políticas devem entender a relação entre a água, a produção 

de alimentos, a energia e as mudanças climáticas e procurar 

formas de atrair investimentos para aperfeiçoar a infraestrutura 

hídrica. 

Revista Envolverde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O crescimento econômico mundial não está 
diretamente relacionado à escassez hídrica. 

II. As dez bacias hidrográficas mais populosas do 
mundo terão capacidade para gerar 25% do PIB 
global, caso haja mudança no processo de manejo 
hídrico dessas bacias. 

III. Formas de atrair investimentos para a infraestrutura 
hídrica devem ser feitas pelos desenvolvedores de 
políticas. 

 

 É correto o que se afirma em  
 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) III, apenas. 
 

 

2. Assinale a alternativa cujo emprego da preposição 
destacada é feito nas mesmas circunstâncias de 
“conforme ” no trecho abaixo. 

 

Conforme  sugestões, realizaremos a palestra sobre a 
água naquele mesmo anfiteatro. 

 

(A) “Sempre ouvimos falar que a água é essencial para 
a vida do ser humano.” 

(B) “A saída é investir em uma melhor distribuição, 
saneamento, tratamento e economia.” 

(C) “Assumia-se até agora que a água sempre estaria 
disponível.” 

(D) “Os desenvolvedores de políticas devem entender a 
relação entre  a água, a produção de alimentos, a 
energia e as mudanças.” 

(E) “Muitos esperam como  prêmio a melhoria e 
abundância da água.” 

 
 

3. Leia o trecho abaixo.  
 

 O texto prevê a escassez  de água em pelo menos sete 
das dez bacias, incluindo a dos rios Ganges, Amarelo e 
Níger. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo correto 
para o termo “escassez ”. 

 

(A) O texto prevê a falta  de água em pelo menos sete 
das dez bacias, incluindo a dos rios Ganges, 
Amarelo e Níger. 

(B) O texto prevê a busca  por água em pelo menos sete 
das dez bacias, incluindo a dos rios Ganges, 
Amarelo e Níger. 

(C) O texto prevê a necessidade  de água em pelo 
menos sete das dez bacias, incluindo a dos rios 
Ganges, Amarelo e Níger. 

(D) O texto prevê a abundância  de água em pelo 
menos sete das dez bacias, incluindo a dos rios 
Ganges, Amarelo e Níger. 

(E) O texto prevê a ganância  por água em pelo menos 
sete das dez bacias, incluindo a dos rios Ganges, 
Amarelo e Níger. 
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4. Leia o trecho abaixo. 
 

“É o que salienta um novo  relatório da consultoria Frontier 
Economics, que afirma que a escassez hídrica poderá 
prejudicar o crescimento econômico mundial nas próximas 
décadas.” 

 

Assinale a alternativa cujo termo em destaque seja da 
mesma classe de palavras que “novo ” na oração acima. 

 

(A) Sempre ouvimos falar que a água é essencial para a 
vida do ser humano, mas sua disponibilidade  está 
além da esfera biológica. 

(B) A saída  é investir em uma melhor distribuição, 
saneamento, tratamento e economia de água para 
todos.  

(C) O relatório sugere  que é necessário um maior 
investimento nos recursos de água doce e um 
melhoramento no tratamento. 

(D) Se isso acontecer, o texto prevê a escassez  de 
água em pelo menos sete das dez bacias, incluindo 
a dos rios Ganges, Amarelo e Níger. 

(E) Assumia-se até agora que a água valiosa  sempre 
estaria disponível. 

 
 

5. Leia o trecho abaixo. 
 

 “Sempre ouvimos falar que a água é essencial  para a 
vida do ser humano, mas sua disponibilidade está além da 
esfera biológica.” 

 

Assinale a alternativa que, de acordo com o contexto, 
apresenta o antônimo de “essencial ” do trecho acima. 

 

(A) Sempre ouvimos falar que a água é crucial  para a 
vida do ser humano, mas sua disponibilidade está 
além da esfera biológica.  

(B) Sempre ouvimos falar que a água é dispensável  
para a vida do ser humano, mas sua disponibilidade 
está além da esfera biológica. 

(C) Sempre ouvimos falar que a água é acessível  para 
a vida do ser humano, mas sua disponibilidade está 
além da esfera biológica. 

(D) Sempre ouvimos falar que a água é primordial  para 
a vida do ser humano, mas sua disponibilidade está 
além da esfera biológica. 

(E) Sempre ouvimos falar que a água é importante  para 
a vida do ser humano, mas sua disponibilidade está 
além da esfera biológica. 

 
 

6. Em relação à ortografia, assinale a alternativa incorreta . 
 

(A) “A saída é investir adequadamente em uma 
distribuição razoável, saneamento, tratamento e 
economia de água para todos.” 

(B) “Assumia-se até agora o fato de que a água sempre 
estaria disponível e ascessível.” 

(C) “O relatório sugere que é estritamente necessário 
um maior investimento nos recursos de água doce e 
um melhoramento no tratamento da água.” 

(D) “O texto prevê a inevitável escassez de água em 
pelo menos sete das dez bacias, incluindo as 
famosas dos rios Ganges, Amarelo e Níger.” 

(E) “O documento indica que os conhecidos 
desenvolvedores de políticas devem entender a 
delicada relação entre a água, a produção de 
alimentos, a energia e as mudanças climáticas.” 

7. Assinale a alternativa cujo verbo destacado esteja no 
mesmo tempo verbal de “queriam ” no trecho abaixo. 

 
 Queriam  reforçar a importância de investimentos em 

procedimentos de purificação dos canais hídricos. 
 

(A) Sempre falava  sobre a água ser essencial para a 
vida do ser humano. 

(B) O novo relatório da consultoria Frontier Economics 
afirma que a escassez hídrica poderá  prejudicar o 
crescimento econômico mundial. 

(C) O documento indica  que os desenvolvedores de 
políticas devem entender a relação entre a água, a 
produção de alimentos, a energia e as mudanças 
climáticas. 

(D) As pessoas perceberam  que isso agora não é 
assim. 

(E) O relatório sugere que foi  necessário um maior 
investimento nos recursos de água doce e um 
melhoramento no tratamento. 

 
 

8. Assinale a alternativa cujo termo em destaque não é 
classificado como advérbio. 

 
(A) “Sempre  ouvimos falar que a água é essencial para 

a vida do ser humano.” 

(B) “As dez bacias hidrográficas mais  populosas do 
mundo terão capacidade para gerar 25% do PIB 
global.” 

(C) “Assumia-se até agora  que a água sempre estaria 
disponível.” 

(D) “O relatório sugere que hoje  é necessário um maior 
investimento nos recursos de água doce e um 
melhoramento no tratamento.” 

(E) “O texto prevê a escassez de água em pelo menos 
sete das dez bacias, incluindo a dos rios Ganges, 
Amarelo e Níger.” 

 
 

9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa incorreta  em relação ao uso da 
crase. 

 
(A) Todos foram à reunião convocada pelos dirigentes. 

(B) Foi feita exigência às cláusulas estipuladas. 

(C) Muitos foram estimulados à comprar mais recursos. 

(D) Todos ficaram sensíveis à dor dos que perderam 
tudo. 

(E) Compramos uma deliciosa pizza à baiana. 
 

 
10. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 

substantivo com seu respectivo plural. 
 

(A) O dramalhão – os dramalhães. 

(B) O bastião – os bastiãos. 

(C) O sacristão – os sacristões. 

(D) O cristão – os cristãos. 

(E) O chapelão – os chapelães. 
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MATEMÁTICA 
 
 

11. Seja f a função de  em  assim definida:  

 . 

Logo, ( ) ( ) ( )278,
3

2
,5 +








fefff  são, 

respectivamente, 
 

(A) .7282,2 e−  

(B) .72,2,2 e  

(C) .728,
3

4
,2 e−−  

(D) .728,2,3 e−  

(E) .72,2,3 e  

 
 

12. A base de um prisma de12cm de altura é um triângulo 

retângulo isósceles cuja hipotenusa mede cm22 . 
Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o 
volume deste prisma. 

 

(A) .12 3cm  

(B) .24 3cm  

(C) .224 3cm  

(D) .212 3cm  

(E) .2144 3cm  

 
 

13. Assinale a alternativa que apresenta o 166º termo da 

progressão aritmética 






 ...,
2

3
,

4

5
,1,

4

3 . 

 

(A) .
2

83  

(B) .
4

167  

(C) .
4

169  

(D) .42  

(E) .43  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. Assinale a alternativa que apresenta o montante de uma 
dívida de R$1.250,00, contraída a juros simples, por 7 
meses, à taxa de 36% ao ano. 

 
(A) R$1.512,50. 

(B) R$1.624,75. 

(C) R$2.545,25. 

(D) R$3.192,00. 

(E) R$4.400,00. 
 

 
15. Sejam as matrizes A = (aij)3x3, tal que aij = i – 3j, B = (bij)3x3, 

tal que bij = 2j + i2, e C = (cij)3x3, tal que cij = i j. Então a 
soma dos elementos da diagonal principal da matriz Q, 
onde Q = A + B – C, é 

 
(A) -12. 

(B) -18. 

(C) 0. 

(D) 12. 

(E) 18. 
 

 
16. Assinale a alternativa que apresenta os valores de m para 

que o conjunto solução da equação 

( ) 01262 22 =+−++ − mmmxx , em , seja o conjunto 

vazio. 
 

(A) m > 2. 

(B) m < -2. 

(C) m = 2. 

(D) m > -2. 

(E) m < 2. 
 

 
17. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de 

números pares de quatro algarismos distintos que pode 
ser formada com os algarismos 1, 3, 6, 7 e 8. 

 
(A) 12. 

(B) 24. 

(C) 36. 

(D) 48. 

(E) 120. 
 

 
18. Flávio e Fernando recebem o mesmo valor por hora 

trabalhada. Após Flávio ter trabalhado 5 horas e Fernando 
ter trabalhado 4 horas e 40 minutos, Flávio tinha a receber 
R$200,00 a mais que Fernando. Portanto, um quinto do 
que Fernando recebeu é igual a 

 
(A) R$120,00. 

(B) R$280,00. 

(C) R$560,00. 

(D) R$600,00. 

(E) R$720,00. 
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
 

19. Em relação ao bloqueio de pop-ups no navegador 
Microsoft Internet Explorer 9, analise as assertivas abaixo. 

 

I. Só é possível adicionar um endereço de site com 
permissão para apresentar janelas de pop-up no 
momento em que esse site for acessado. 

II. É possível bloquear todas as janelas de pop-up de 
sites acessados. 

III. Não é possível desativar o bloqueador de pop-ups. 
 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 

 

20. Um usuário está utilizando um computador com sistema 
operacional Microsoft Windows XP. Ele vai alterar 
algumas propriedades do mouse (no “Painel de Controle ” 
do sistema operacional). Em relação a essas propriedades 
do mouse, analise as assertivas abaixo. 

 

I. É possível configurar os botões do mouse, ou seja, 
fazer com que o botão direito passe a ser usado 
para as funções principais, no lugar do botão 
esquerdo. 

II. Não é possível alterar a velocidade de deslocamento 
do ponteiro do mouse na tela do computador. 

III. Só existem duas opções de velocidade para o clique 
duplo do mouse, que podem ser configuradas: 
“Lenta ” e “Rápida ”. 

. 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 

 

21. Um usuário está utilizando o Microsoft Office Word 2007 
para criar um texto. Após digitar alguns parágrafos, o 
usuário simplesmente clica com o mouse em uma 
determinada palavra no primeiro parágrafo do texto (o 
cursor fica piscando no meio da palavra). Depois disso, 
ela clica no botão de “Cor do Realce do Texto ” para 
aplicar um realce amarelo no texto. Dessa forma, assinale 
a alternativa que apresenta o que acontece em seguida. 

 

(A) Todo o parágrafo, onde o cursor está piscando, é 
realçado na cor amarela. 

(B) A palavra, na qual o cursor está piscando, é 
realçada com a cor amarela. 

(C) Nada, porque o realce só é aplicado quando existe 
algum texto selecionado. 

(D) Todo o texto da primeira página é realçado na cor 
amarela. 

(E) Surge uma mensagem indicando que não existe 
nada selecionado e que, para aplicar o realce, é 
necessário selecionar um texto.  

22. Um usuário está criando uma planilha no Microsoft Office 
Excel 2007. Em uma determinada célula, ele está 
digitando um texto e gostaria de inserir uma quebra de 
linha dentro da própria célula (ou seja, fazer com que o 
texto continue em outra linha, dentro da própria célula). 
Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta a 
combinação de teclas que o usuário pode utilizar para 
realizar essa ação. 

 

(A) Shift + Enter. 

(B) Alt + Shift. 

(C) Alt + Enter. 

(D) Ctrl + PageDown. 

(E) Ctrl + Enter.  
 

 

23. No aplicativo Microsoft Office PowerPoint 2007, assinale a 

alternativa que apresenta a função do botão . 
 

(A) Criar uma tabela no slide atual. 

(B) Alinhar os objetos que foram selecionados, tanto na 
horizontal, quanto na vertical. 

(C) Distribuir os objetos que foram selecionados, tanto 
na horizontal, quanto na vertical. 

(D) Criar caixas de texto no slide atual.  

(E) Exibir os diversos slides da apresentação lado a 
lado, na ordem que foram criados. 

 
 

24. Sobre as portas USB dos computadores, é correto afirmar 
que 

 

(A) os computadores só conseguem apresentar uma 
única porta USB para uso geral. 

(B) as portas USB possuem uma taxa de troca de dados 
menor do que os cabos paralelos (utilizados nas 
impressoras). 

(C) nas portas USB só é possível conectar dispositivos 
do tipo pen drive. 

(D) em uma única porta USB física do computador é 
possível conectar diversos dispositivos a ela. 

(E) as portas USB dos dispositivos que são conectados 
ao computador possuem uma única forma física.  

 
 

25. Excluir um arquivo do disco rígido do computador, 
inclusive da “Lixeira ”, significa que os dados desse 
arquivo 

 

(A) não estão perdidos nesse momento, porque, para 
excluir completamente os dados do arquivo, é 
preciso formatar o disco no local onde o arquivo se 
encontra. 

(B) estão perdidos nesse momento, porque depois de 
excluídos da “Lixeira”, os dados dos arquivos são 
completamente perdidos. 

(C) podem estar perdidos nesse momento, dependendo 
da versão do sistema operacional, pois a partir do 
Windows 7, isso não é mais verdade. 

(D) podem estar perdidos nesse momento, dependendo 
do tipo de arquivo, porque alguns arquivos, 
principalmente os arquivos de programa, não podem 
ser excluídos dessa maneira.  

(E) não estão perdidos nesse momento, porque excluir 
um arquivo somente exclui a referência de onde 
esse arquivo se encontra, mas os dados físicos 
continuam gravados no disco. 
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26. Em relação ao recurso “Sinalizando E-mails como 
Tarefas”, do Microsoft Office Outlook 2007, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. Para sinalizar um e-mail como tarefa, basta clicar 

com o botão direito do mouse sobre a mensagem e 
sinalizá-la como uma tarefa. 

II. Se o usuário quiser integrar esse e-mail sinalizado 
como tarefa ao seu calendário, ele deverá fazer isso 
manualmente, ou seja, entrar no calendário e fazer a 
integração da tarefa. 

III. No processo de sinalização do e-mail como tarefa, é 
possível designar uma data para a complementação 
dessa tarefa. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
27. A Lei de Depósito Legal é, em vários países, um dos 

fatores de enriquecimento dos acervos da Biblioteca 
 

(A) Pública. 

(B) Especializada. 

(C) Nacional. 

(D) Escolar. 

(E) Universitária. 
 

 
28. Sobre uma biblioteca especializada, assinale a alternativa 

correta. 
 

(A) É uma biblioteca vinculada a alguma instituição, cuja 
área de atuação se envolve com um determinado 
assunto. A coleção de documentos desta biblioteca 
deverá dar apoio às atividades que aí se 
desenvolvem. 

(B) Tem por finalidade ampliar e completar os 
conhecimentos ministrados em aula, pelos 
professores. 

(C) Continua o trabalho iniciado pela biblioteca escolar. 
Apoia as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

(D) Representa a memória bibliográfica de um povo por 
incluir em seu acervo toda a produção literária do 
respectivo país. 

(E) Está voltada para o atendimento do público em 
geral. 

 
 
 
 
 
 

29. A reunião das fichas de título, em ordem alfabética, 
formará o catálogo 

 
(A) de autor. 

(B) de título. 

(C) de assunto. 

(D) decisório. 

(E) topográfico. 
 

 
30. O código que representa o autor do documento e 

complementa o número de classificação para 
individualizar um documento na estante é chamado de 

 
(A) notação de autor. 

(B) classificação decimal de Dewey. 

(C) classificação decimal Universal. 

(D) vocabulário controlado. 

(E) tesauro. 
 

 
31. O processo de aquisição que possibilita à biblioteca 

utilizar, com bastante vantagem, as duplicatas 
desnecessárias e, ao mesmo tempo, enriquecer o acervo 
é denominado 

 
(A) doação. 

(B) compra. 

(C) transferência. 

(D) empréstimo entre bibliotecas. 

(E) permuta. 
 

 
32. Todo documento que passa a fazer parte do acervo da 

biblioteca deve ser registrado ou tombado num catálogo 
apropriado, que representa fielmente toda a coleção e 
documenta o patrimônio da biblioteca. É correto afirmar 
que este registro tem por objetivo 

 
(A) permitir, sob diferentes aspectos, a recuperação das 

publicações da coleção da biblioteca. 

(B) agrupar os documentos segundo os assuntos de que 
tratam. 

(C) individualizar o documento dentro da classe de 
assunto que ele ocupa. 

(D) identificar cada uma das publicações existentes na 
biblioteca. 

(E) mostrar o que a biblioteca possui de um determinado 
assunto. 
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33. Sobre a localização de obras no acervo, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. Para localização das obras no acervo, deve ser 

considerado primeiramente o número de 
classificação. 

II. Em caso de coincidência do número de classificação 
das obras, observar a ordem alfabética das iniciais 
dos sobrenomes dos autores não será suficiente. 

III. Em caso de coincidência do número de 
classificação, a inicial do sobrenome do autor e o 
número de “PHA”, deve- se observar, então, a inicial 
do título. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) II e III, apenas. 
 

 
34. Em relação à conservação adequada do acervo, assinale 

a alternativa correta. 
 

(A) Em relação à ventilação, esta é determinada pelas 
condições climáticas do local, podendo ser 
necessária ou não. 

(B) Não há necessidade de se evitar a incidência de luz 
solar sobre o acervo, pois esta não danifica os 
documentos. 

(C) Principalmente em zonas mais úmidas, é preciso 
evitar que os documentos sejam colocados em 
estantes muito fechadas, onde a umidade excessiva 
e o calor sejam constantes. 

(D) As lâmpadas incandescentes são mais usadas por 
não produzirem sombras e iluminarem o ambiente 
de modo mais uniforme. 

(E) No caso do armazenamento de documentos, os 
documentos maiores podem ser colocados em cima 
de outros menores. 

 
 

35. O Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2, em 
inglês) trata dos cabeçalhos de ponto de acesso para 
nomes pessoais, sejam estas pessoas responsáveis por 
uma obra ou assunto de uma obra, como no caso de 
biografias. Quanto à forma do cabeçalho para os nomes 
na Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Vianna Filho, Oduvaldo. 

(B) Guerra Peixe, César. 

(C) Júnior, Fabio. 

(D) João Antônio. 

(E) Branco, Carlos Castello. 
 

 
 
 
 

36. A fonte principal de informação em documentos 
monográficos (livros, folhetos etc.), para fins de 
representação, é 

 
(A) capa. 

(B) colofão.  

(C) página de rosto. 

(D) orelha. 

(E) glossário. 
 

 
37. São etapas do preparo do material para circulação, 

exceto : 
 

(A) aposição de carimbo identificador da biblioteca.  

(B) etiqueta com número de chamada. 

(C) etiqueta especial para fins de segurança. 

(D) atribuição do número de ISBN. 

(E) bolso contendo ficha de empréstimo. 
 

 
38. Existem, no comércio, móveis padronizados para uso em 

bibliotecas. A escolha e a decisão com relação ao que vai 
ser adquirido para a biblioteca depende do tipo de 
biblioteca que se está organizando. Sobre o assunto, 
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) As mesas quadradas acomodam um maior número 

de leitores, sendo assim, mais convenientes. 

(   ) Preferencialmente as prateleiras deverão ser 
metálicas, pois além de mais resistentes, não 
conservam umidade. 

(   ) Quando no acervo houver material audiovisual, é 
preciso preparar uma cabina de som e um local para 
projeção. 

(   ) Em relação à distribuição do espaço em bibliotecas, 
a preocupação deve ser o armazenamento dos livros 
e o aproveitamento racional do espaço. 

(   ) As mesas dos usuários podem ser colocadas em 
qualquer lugar da biblioteca. 

 
(A) F/ V/ F/ V/ F 

(B) F/ F/ F/ V/ F 

(C) V/ V/ V/ F/ V 

(D) V/ F/ V/ F/ F 

(E) F/ V/ V/ F/ F 
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39. Sobre o Direito à Profissionalização e à Proteção no 
Trabalho, o Estatuto da Criança e do Adolescente afirma 
que 

 
(A) todo menor de 16 (dezesseis) anos de idade pode 

exercer qualquer trabalho. 

(B) o programa social que tenha por base o trabalho 
educativo, sob responsabilidade de entidade 
governamental ou não governamental sem fins 
lucrativos, poderá propiciar ao adolescente que dele 
participe condições de capacitação para o exercício 
de atividade regular remunerada. 

(C) a formação técnico-profissional deverá garantir o 
acesso e a frequência obrigatória ao ensino regular. 

(D) ao adolescente aprendiz, menor de 14 (catorze) 
anos, são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

(E) ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 
familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 
assistido em entidade governamental ou não-
governamental, é permitido o trabalho noturno, 
realizado entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 
(cinco) horas do dia seguinte. 

 
 

40. Em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394/1996), sobre os princípios e fins da 
Educação Nacional, assinale a alternativa incorreta . 

 
(A) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 

pesquisa e da criação artística, independentemente 
da capacidade de qualquer um. 

(B) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais. 

(C) Valorização da experiência extra-escolar. 

(D) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais. 

(E) Garantia do padrão de qualidade. 
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