
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

BIBLIOTECÁRIO 

FUNDAÇÃO CULTURAL 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Pronomes são palavras que substituem os 
substantivos ou os determinam, indicando a pessoa 
do discurso. Na frase “O lugar onde paramos na 
estrada”, temos um pronome: 
A)  Possessivo        
B)  Demonstrativo 
C)  Relativo  
D)  Indefinido 
 
02- O substantivo coletivo CHOLDRA exprime um 
conjunto de:  
A)  Asneiras  
B)  Coisas semelhantes 
C)  Malfeitores         
D)  Criados                 
 
03- Na frase “João queria ter apenas a metade da 
fortuna de Pedro”, o verbo está no tempo:  
A)  Presente  
B)  Pretérito imperfeito  
C)  Pretérito perfeito               
D)  Pretérito mais-que-perfeito 
 
04- Na frase “Deus nos proteja”, o verbo está no 
modo: 
A)  Indicativo 
B)  Subjuntivo 
C)  Imperativo 
D)  Gerúndio         
 
05- A crase resulta da contração da preposição a 
com o artigo feminino a ou as. Nas frases a seguir 
apresentadas identifique qual não leva a crase: 
A)  Escreveu um bilhetinho a lápis. 
B)  Procede-se a apuração dos votos.                
C)  Ninguém é tão sensível a dor. 
D)  O trem chegou a estação no horário previsto. 
 
06- Identifique o plural dos substantivos compostos 
que está escrito de forma incorreta: 
A) Tenentes–coronéis  
B) Curta–metragens  
C)  Guardas–civis 
D) Alto–falantes  
 

7-  Oswald de Andrade foi um dos mais vivos 
ensaístas e panfletários de nossa literatura. Pode-se 
dizer que a sua importância histórica de renovador e 
agitador foi decisiva para a formação de nossa  

literatura contemporânea. É de sua autoria o livro: 
A) Memórias de Braz Cubas 
B) Memórias Sentimentais de João Miramar 
C) Contos de Aprendiz 
D) As meninas 
 
8- Assinale a opção que indica o autor da obra “O 
Vampiro de Curitiba”: 
A) Raquel de Queiroz 
B) Dinah Silveira de Queiroz 
C) Dalton Trevisan 
D) Antônio Callado 
  
9- Assinale a palavra que está escrita de forma 
correta: 
A) Freiada 
B) Gratuíto 
C) Hilariedade 
D) Intitular 
 
10- O emprego da letra K na ortografia da língua 
portuguesa não é correto: 
A) Em abreviaturas 
B) Símbolos de termos científicos de uso 
internacional 
C) Em nomes próprios de origem aportuguesados 
D) Na transcrição de palavras estrangeiras não 
aportuguesadas 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- A Câmara Municipal de Rio do Sul tem: 
A) 15 vereadores 
B) 11 vereadores 
C) 10 vereadores 
D) 9 vereadores 
 
12- A área territorial de Rio do Sul é de: 
A) 2.627 km² 
B) 262,7 km² 
C) 267,7 km² 
D) 2.267 km² 
 
13- Segundo os registros históricos a colonização da 
área, mais tarde transformada no Município de Rio 
do Sul, aconteceu com a chegada do Senhor: 
A) Emílio Odebrecht  
B) Hermann Blumenau 
C) Francisco Grankenberger 
D) Johan Schroeder 
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14- Antes da colonização a região onde hoje está 
localizado o município de Rio do Sul, era habitada 
por indígenas da tribo: 
A) Guarani 
B) Tapajós 
C) Xokleng 
D) Tupinambá 
 
15- O primeiro Presidente da República do Brasil foi: 
A) Floriano Peixoto 
B) Deodoro da Fonseca 
C) Prudente de Moraes 
D) Affonso Pena 
 
16- A sigla COFINS significa: 
A) Contribuição para o Financiamento da Saúde e 
Seguridade Social 
B) Contribuição Financeira para a Seguridade Social 
C) Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social 
D) Contribuição Financeira para a Saúde e Assistência 
Social 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Rio do Sul, não compete à Câmara Municipal de 
Vereadores, entre outros: 
A) Emendar a Lei Orgânica 
B) Autorizar referendo e convocar plebiscito 
C) Fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e 
secretários 
D) Elaborar o Plano de Cargos e Salários dos 
funcionários da Prefeitura 
 
18- Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios a que está sujeita a Administração 
Pública: 
A) Justiça 
B) Eficiência 
C) Honestidade 
D) Qualidade 
 
19- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul são livres de nomeação e exoneração e se 
destinam apenas as atribuições, os cargos de: 
A) Secretarias e Diretorias 
B) Direção e Assessoramento 
C) Direção e Chefias 
D) Direção, Chefias e Assessoramento 
 
20- O atual Vice-Governador de Santa Catarina, 
Eduardo Moreira foi Prefeito do Município de: 

A) Florianópolis 
B) Criciúma 
C) Joinville 
D) Itajaí  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21- Dentre as inúmeras missões básicas 
relacionadas a informação, alfabetização, educação 
e cultura, devem estar na essência dos serviços da 
biblioteca, EXCETO: 
A) Criar e fortalecer o hábito de leitura nas crianças 
desde a mais tenra idade 
B) Estimular a imaginação e a cri atividade tanto de 
crianças como de jovens e adultos 
C) Promover o conhecimento da herança cultural e a 
apreciação das artes, realizações e inovações 
científicas 
D) Obstaculizar o acesso às expressões culturais das 
artes em geral 
 
22- Conforme definição de Antunes, Cavalcante e 
Antunes (2000), um dos requisitos básicos para a 
operação e administração de uma biblioteca, é 
formular uma política clara definindo objetivos, 
prioridades e serviços relacionados com as 
necessidades da comunidade local. A biblioteca 
deve ser efetivamente organizada e respeitar 
padrões profissionais de operação. Assinale a 
alternativa INCORRETA: 
A) Os serviços devem ser fisicamente acessíveis a 
todos os membros da comunidade. Isso requer que o 
prédio da biblioteca esteja bem localizado, com 
instalações corretas para leitura e estudo, assim 
como possuir tecnologias adequadas e horário de 
funcionamento conveniente aos usuários. Isso 
implica também a extensão dos serviços aos usuários 
impossibilitados de frequentar a biblioteca. 
B) Os serviços da biblioteca devem ser padronizados 
restando ao usuário se adequar a horários, serviços, 
estrutura e etc 
C) O bibliotecário é um intermediário ativo entre 
usuários e recursos. A educação profissional e 
contínua do bibliotecário é indispensável para 
assegurar serviços adequados  
D) Programas de extensão e educação de usuários 
devem ser promovidos visando ajudá-los a se 
beneficiar de todos os recursos disponíveis 
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23- Segundo o Código de Ética do Conselho Federal 
d Biblioteconomia “SEÇÃO II – DOS DEVERES E 
OBRIGAÇÕES Art.2º - Os deveres do profissional de 
Biblioteconomia compreendem, além do exercício 
de suas atividades”, EXCETO: 
A) Respeitar as atividades de seus colegas e de outros 
profissionais 
B) Dignificar, através dos seus atos, a profissão, tendo 
em vista a elevação moral, ética e profissional da 
classe 
C) Contribuir, como cidadão e como profissional, para 
o incessante desenvolvimento da sociedade e dos 
princípios legais que regem o país 
D) Informar individualmente todos os ditames da 
ciência e da técnica, podendo assim servir ao poder 
público, à iniciativa privada e à sociedade em geral 
 
24- Assinale a alternativa INCORRETA referente a 
evolução da profissão de Biblioteconomia. 
A) Cada profissional, dentro do micro-universo em 
que é solicitado, deve desenvolver estratégias, além 
de organização, busca configuração e retrato de 
conteúdo das informações, em bases de dados 
confiáveis ao público a que se destinam 
B) O leque de possibilidades profissionais do 
bibliotecário é finito. Podem-se atuar informalmente, 
como analista de informações - profissional 
especializado em buscas - na direção, fomento e 
apoio a programas de incentivo à leitura, na ação e 
animação cultural, em consultorias etc. 
C) A demanda deste profissional está em toda parte: 
nas áreas de planejamento estratégico, novos 
negócios e pesquisa de mercado de grandes 
empresas e agências de publicidade, em bancos de 
dados especializados, sendo responsável por 
resumos e thesaurus (dicionário terminológico), para 
atender a demandas de acesso on-line de bases 
específicas, muitas vendidas comercialmente 
D) Citando alguns exemplos nos quais o profissional é 
retratado ou lembrado, há alguns filmes: O nome da 
rosa, Nunca te vi, Sempre te amei, A múmia, Asas do 
Desejo, O Último portal, Party Girl, O vendedor de 
ilusões, Filadélfia, Caça Fantasmas etc. 
 
25- Características principais das bibliotecas 
modernas são quatro: laicização, democratização, 
especialização e socialização. Na laicização... 
A) O livro perde seu caráter religioso. Surgindo uma 
democracia e a especialização, tendo como 
consequência a socialização 
B) O ciclo de poder inicia no discurso, no  

convencimento, que permite obtenção de grande 
capital financeiro, reinvestido em mais poder, 
político e financeiro 
C)  É um livro que, mais do que todos, abre 
possibilidade para inúmeras interpretações de seu 
conteúdo. Não é à toa que, baseadas nela, tenhamos 
muitas denominações religiosas diferentes  
D) O que teoricamente tem o papel de informação e 
formação está sendo usado majoritariamente para 
pregação da mais agressiva 
 
26- Foi a primeira pessoa a utilizar uma notação 
decimal como um código para expressar conceitos 
de classificação documentária. 
A) Melvil Dewey 
B) Henri La Fontaine 
C) André Marie Ampère 
D) Paul Otlet 
 
27- Apesar da 1ª Guerra Mundial, os trabalhos de 
expansão e atualização da CDU continuaram tendo 
como grande colaborador Fritz Donker Duyvis, 
responsável pela profunda revisão e expansão das 
seções de Ciências e Tecnologia, publicada em 1927, 
sob o título de Classification Décimale Universelle, 
contendo... 
A) 70.000 subdivisões 
B) 150.000 subdivisões 
C) 20.000 subdivisões 
D) 1.000 subdivisões 
 
28- Requisitos relacionados à tecnologia 
constituem-se nos itens que identificam a 
capacidade do sistema de trabalhar com modernos 
recursos tecnológicos, possibilitando segurança e 
intercâmbio de dados, tendo como requisitos 
imprescindíveis, EXCETO: 
A) Armazenamento, recuperação e classificação 
correta dos caracteres da língua portuguesa 
(Português Brasil): maiúsculas, minúsculas, cedilha e 
caracteres especiais 
B) Capacidade de atualização sempre ao final do 
expediente 
C) Garantia de manutenção e disponibilização de 
novas versões 
D) Segurança na forma de registro e de 
gerenciamento dos dados 
 
29- Sobre a Lei 4084/62 | Lei nº 4.084, de 30 de 
junho de 1962 que dispõe sobre a profissão de 
bibliotecário e regula seu exercício. Art 6º São  
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atribuições dos Bacharéis em Biblioteconomia, a 
organização, direção e execução dos serviços 
técnicos de repartições públicas federais, estaduais, 
municipais e autárquicas e empresas particulares 
concernentes às matérias e atividades seguintes:  
Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) O ensino de Biblioteconomia 
B) A fiscalização de estabelecimentos de ensino de 
Biblioteconomia reconhecidos, equiparados ou em 
via de equiparação 
C) Auxiliar na administração e direção de bibliotecas 
D) A execução dos serviços de classificação e 
catalogação de manuscritos e de livros raros e 
preciosos, de mapotecas, de publicações oficiais e 
seriadas, de bibliografia e referência 
 
30- Baseados nas primeiras definições podemos 
dizer que existem vários tipos de  Arquivos, tudo 
depende dos objetivos e competências das 
entidades que os produzem. Segundo as Entidades 
criadoras/mantenedoras os Arquivos podem ser 
classificados em: 
A) Públicos, Institucionais, Comerciais e Pessoais 
B) Públicos, Institucionais, Comerciais e de Primeira 
Idade 
C) Públicos, Institucionais, Comerciais e Documentais 
D) Públicos, Institucionais, Comerciais e Natureza 
Oficial 
 
31- Limpeza de livros – metodologia em mesa de 
higienização. Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Encadernação (capa do livro) – limpar com trincha, 
pincel macio, aspirador, flanela macia, conforme o 
estado da encadernação 
B) Miolo (livro em si) – segurar firmemente o livro 
pela lombada, apertando o miolo. Com uma trincha 
ou pincel, limpar os cortes, começando pela cabeça 
do livro, que é a área que está mais exposta à 
sujidade. Quando a sujeira está muito incrustada e 
intensa, utilizar, primeiramente, aspirador de pó de 
baixa potência ou ainda um pedaço de carpete sem 
uso  
C) O miolo deve ser limpo com pincel folha a folha, 
numa primeira higienização  
D) Não se devem oxigenar as folhas, pois com este 
procedimento faz umedecer as folhas 
 
32- Assinale a alternativa correspondente a: 
“configuração que assume um documento de 
acordo com o sistema de signos utilizado na 
comunicação de seu conteúdo”.  

Exemplos: audiovisual (filmes); fonográfico (discos, 
fitas); iconográfico (obras de arte, fotografias, 
negativos, slides, microformas; textual (documentos 
escritos de uma forma geral); tridimensionais 
(esculturas, objetos, roupas); 
magnéticos/informáticos (disquetes, cd-rom).  
A) Formato 
B) Gênero 
C) Espécie 
D) Tipo 
 
33- Independentemente do tipo de catálogo 
adotado pela biblioteca é necessário que ao se 
preparar o catálogo preste-se atenção nos seguintes 
itens: uniformidade das informações; economia na 
preparação e na manutenção economizando 
recursos e tempo; atualidade, não se esquecendo 
que o catálogo deve estar plenamente de acordo 
com o acervo, sempre atualizado (MEY, 1995). Além 
disso, ser de fácil manuseio consulta e manutenção 
e tendo como requisitos: 
A) Flexibilidade, que permite inserção de 
representações de novos itens; exclusão de 
representações de itens descartados ou perdidos e 
mudanças nas representações, quando 
necessário 
B) Facilidade de manuseio, que significa, além da 
facilidade para ser manuseado propriamente, ter boa 
sinalização – no caso de catálogos manuais, interna e 
externa; estar em local visível e acessível e 
apresentar instruções de uso 
C) Portabilidade, que permite ser consultado fora da 
biblioteca, ou em diferentes locais da biblioteca 
D) Compacidade, propriedade que têm certos corpos 
de retomar sua forma quando deixou de atuar a 
força que os deformava 
 
34- É a parte lógica do computador que determina o 
comportamento e a função a ser executada e 
entendida pelo outro componente. É constituído 
pelos programas, linguagens e sistemas necessários 
ao funcionamento do computador. 
A) CPU 
B) hardware 
C) software 
D) gabinete 
 
35- Memória ROM? É o tipo de memória somente 
para leitura, como literalmente significa o termo em 
inglês Ready Only Memory (Memória somente para 
leitura). Isso quer dizer que as informações que  



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL 
CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

estão contidas na memória podem ser lidas e 
executadas, mas não podem ser apagadas. Dentro 
desta memória encontramos basicamente os 
seguintes programas, EXCETO:  
A) BIOS – É o programa que identifica os periféricos 
básicos para que o processador possa acioná-los 
B) SETUP – É o programa que realiza as configurações 
básicas do computador 
C) POST – É o programa que realiza um autoteste ao 
ligar o computador, como por exemplo, o teste de 
memória 
D) RAM - É uma memória de acesso aleatório, como 
literalmente significa o termo em inglês Random 
Acess Memory, ou seja, memória volátil 
 
36- Segundo o Art. 3º da Lei 9.674, de 25 de junho 

de 1998, o exercício da profissão de bibliotecário é 

privativo: 

A) Dos portadores de diploma de Bacharel em 
Biblioteconomia, expedido por instituições de ensino 
superior oficialmente reconhecidas, registradas nos 
órgãos competentes, de acordo com a legislação em 
vigor 
B) Dos portadores de diploma de graduação em 
Biblioteconomia, conferido por instituições 
estrangeiras de ensino superior, reconhecidas pelas 
leis do país de origem, e revalidados no Brasil, de 
acordo com a legislação vigente 
C) Dos amparados pela Lei n o 7.504, de 2 de julho de 
1986  
D) Todas as alternativas anteriores            
 
37- De acordo com o decreto 56.725 de 16 de agosto 
de 1965, em seu Art. 16, a sede do Conselho Federal 
de Biblioteconomia, será: 
A) Em Santa Catarina 
B) Em São Paulo 
C) No Distrito Federal                   
D) No Rio de Janeiro 
 
38- Com relação ao Código de Ética do CFB – 
Resolução 42/2001, o Art.7º diz que o Bibliotecário 
deve, em relação aos usuários e clientes, observar 
as seguintes condutas: 
I. aplicar todo zelo e recursos ao seu alcance no 
atendimento ao público, não se recusando a prestar 
assistência profissional, salvo por relevante motivo;  
II. tratar os usuários e clientes com respeito e 
urbanidade;  

III. orientar a técnica da pesquisa e a normalização 
do trabalho intelectual de acordo com suas 
competências. 
Estão corretas: 
A) As alternativas I e III 
B) As alternativas II e III 
C) A alternativa I 
D) Todas as alternativas               
 
39- A maior biblioteca do Brasil e que está entra as 
maiores do mundo é a Biblioteca Nacional, 
localizada: 
A) Em São Paulo 
B) No Rio de Janeiro              
C) Em Manaus 
D) No Distrito Federal 
 
40- No Brasil, o dia do Bibliotecário é comemorado 
em: 
A) 12 de março             
B) 10 de março 
C) 12 de abril 
D) 10 de abril 
 

 


