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As questões de números 01 a 06 referem-se ao texto que segue. 

O CONSUMO ALIENADO 
 

O problema da sociedade de consumo é que as 
necessidades são artificialmente estimuladas, sobretudo pelos 
meios de comunicação de massa, levando os indivíduos a 
consumirem de maneira alienada. 

Multiplicam-se, de maneira intensa e rápida, as ofertas de 
possibilidades de consumo e a única coisa a que não se tem 
escolha é não consumir! 

Os centros de compras se transformam em “catedrais do 
consumo”, verdadeiros templos cujo apelo ao novo torna tudo 
descartável e rapidamente obsoleto. 

Vendem-se coisas, serviços, ideias. Basta ver como em 
tempos de eleição é “vendida” a imagem de certos políticos... 

A estimulação artificial das necessidades provoca 
aberrações do consumo: montamos uma sala completa de som, 
sem gostar de música; compramos biblioteca “a metro”, deixando 
volumes “virgens” nas estantes; adquirimos quadros famosos, sem 
saber apreciá-los (ou para mantê-los no cofre). A obsolescência dos 
objetos, rapidamente postos “fora de moda”, exerce uma tirania 
invisível, obrigando as pessoas a comprarem a televisão nova, o 
refrigerador ou o carro porque o design se tornou antiquado ou 
porque uma nova engenhoca se mostrou indispensável. 

E, quando bebemos Coca-Cola porque “É emoção pra 
valer!”, bebemos o slogan, o costume norte-americano, imitamos os 
jovens cheios de vida e alegria. Com nosso paladar é que menos 
bebemos... 

Como o consumo alienado não é um meio, mas um fim em 
si, torna-se um poço sem fundo, desejo nunca satisfeito, um sempre 
querer mais. A ânsia do consumo perde toda relação com as 
necessidades reais do homem, o que faz com que as pessoas 
gastem sempre mais do que têm. O próprio comércio facilita tudo 
isso com as prestações, cartões de crédito, liquidações e ofertas de 
ocasião, “dia das mães” (...) 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda & MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 
filosofia. 2 ed. São Paulo: Moderna, 1993. 

 
01. O significado de “obsoleto” no texto pode ser substituído por 

qualquer uma das alternativas, exceto a: 
a) antiquado. 
b) arcaico. 
c) atrasado. 
d) moderno. 

 
02. Conforme o texto lido, pode-se afirmar que: 

a) as pessoas são mais induzidas à compra por necessidade 
do que por desejo. 

b) o alto consumo pode gerar sérios prejuízos ao consumidor e 
ao comércio. 

c) a maioria das pessoas acaba se endividando por causa do 
consumismo alienado.   

d) os meios de comunicação de massa não têm o poder de 
influenciar as pessoas a consumirem excessivamente. 

 
03. “Multiplicam-se, de maneira intensa e rápida, as ofertas de 

possibilidades de consumo e a única coisa a que não se tem 
escolha é não consumir!” 
Assinale a opção em que o “se” funciona como partícula 
apassivadora tal qual o excerto acima. 
a) “Esteja-se Deus no seu céu, que nós estamos cá na terra.” 
b) “Os abusos, como os dentes, nunca se arrancam sem 

dores.” 
c) “Às vezes, para se ser herói, só é preciso uma boa causa.” 
d) “Se inconstante te amei, que não faria eu fiel?” 

 
04. Observe os vocábulos destacados no texto acima e assinale o 

item em que a palavra não está corretamente classificada 
quanto ao seu processo de formação: 
a) artificialmente _ derivação sufixal 
b) consumo _ derivação regressiva 
c) televisão _ composição por justaposição 
d) indispensável _ derivação prefixal e sufixal 

 

05. A frase: “A obsolescência dos objetos, rapidamente postos “fora 
de moda”, exerce uma tirania invisível, obrigando as pessoas a 
comprarem a televisão nova (...) porque o design se tornou 
antiquado (...)” estabelece uma relação de: 
a) causa 
b) explicação 
c) finalidade 
d) concessão 

 
06. Assinale a opção em que os vocábulos sublinhados no texto 

correspondem à mesma regra de acentuação. 
a) rápida e comércio. 
b) políticos e invisível. 
c) ânsia e apreciá-los. 
d) indivíduos e obsolescência. 

 
 
 
 
07. Sendo 𝑋 =  −1,1  e 𝑌 =  0,5 , 𝑋 − 𝑌 será.  

a)  −1,0  
b)  −1,0  
c)  −1,0  
d)  −1,5  

 
08. Dadas às proposições seguintes 

 

I. 𝑓: ℝ ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 =  2𝑥 − 1 
II. 𝑓: ℝ ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 =  𝑥3 

III. 𝑓:  −1, 0, 1, 2 ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 =  𝑥2 − 4 

Podemos afirmar que:  
a) Apenas I é sobrejetora 
b) Apenas II é sobrejetora 
c) Apenas III é sobrejetora 
d) I e II são sobrejetoras 

 
09. Um feirante comprou 50 melancias por R$ 200,00. Caso ele 

venda 20 melancias com lucro de 30%, 25 com lucro de 10% e 
5 pelo preço de custo, quanto por cento de lucro ele obteve na 
venda de todas as melancias. 
a) 13% 
b) 15% 
c) 17% 
d) 19% 

 
10. Para que um capital dobre no sistema de juros simples, à taxa 

de 4% ao mês, será necessário quantos meses?  
a) 25 meses 
b) 50 meses 
c) 15 meses 
d) 20 meses 

 
11. A função inversa para 𝑓 𝑥 = 2 − 6𝑥 é equivalente a: 

a) 𝑓−1 𝑥 =  
6

2−𝑥
  

b) 𝑓−1 𝑥 = −  
2−𝑥

6
  

c) 𝑓−1 𝑥 =  
2−𝑥

6
  

d) 𝑓−1 𝑥 =  
−𝑥

6
  

 
12. Uma empresa de laticínios deseja lançar no mercado um novo 

produto, que terá o formato de um prisma reto, cuja a base é um 
triangulo equilátero de lado de 2cm. Sabendo que a área lateral 
é de 3 cm² o volume do novo produto será de: 
a) 3 cm³ 
b) 5 cm³ 
c) 8 cm³ 
d) 1 l 

 
 
13. O gerenciador de boot mais tradicionalmente utilizado no Linux é o: 

a) LILO 
b) MRV 
c) MBR 
d) KERNEL 

 

PORTUGUÊS 

MATEMÁTICA 

INFORMÁTICA 
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14. A saída do sistema Linux pode ser realizada de duas formas, 
usando o comando exit ou o comando logout. A diferença entre os 
dois é que exit encerra o shell de comandos corrente e logout 
encerra a sessão. Vale lembrar que em várias distribuições Linux, 
existe já definido um atalho para o comando logout, bastando 
pressionar: 
a) Ctrl + e 
b) Ctrl + x 
c) Ctrl + l 
d) Ctrl + d 

 
15. Considerando o conceito de cookie assinale a alternativa correta: 

a) Cookie é uma informação armazenada no computador do 
usuário ao visitar um website. 

b) Cookies podem armazenar informações tais como localização, 
língua preferida ou identificação pessoal (nome, endereço, e-
mail, telefone, entre outros). 

c) No Mozila Firefox, cookies não são habilitados por padrão. 
d) Existem duas alternativas corretas. 

 
16.  São estratégias de segurança ao utilizar o computador. 

 Instalar e manter programa de antivírus atualizado. 

 Manter o Firewall sempre ativado e atualizado. 

 Manter arquivos e pastas compartilhados na rede com 
permissões de escrita e leitura. 

Quantas afirmativas acima estão corretas: 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 

 
17. As distribuições Linux, incluindo Fedora e Ubuntu, suportam os 

seguintes Ambientes de trabalho: 
a) Konqueror, GNOME e KDE. 
b) Nautilus, Konqueror e KDE. 
c) GNOME, KDE e XFCE. 
d) Dolphin, Explorer e KFCE. 

 
18. Em um computador executando o sistema operacional Windows, é 

possível listar todos os componentes de hardware instalados ao 
selecionar, no “Painel de Controle”, a opção: 
a) Centro de rede e compartilhamento. 
b) Gerenciador de programas e recursos. 
c) Gerenciador de desempenho. 
d) Gerenciador de dispositivos. 

 
 
 
 
19. Em se tratando de indicadores urbanos, qual o percentual de 

cobertura de energia elétrica na cidade de Água Branca?  
a) 100%. 
b) 96%. 
c) 87%. 
d) 80%. 

 
20. Qual a média térmica anual da cidade de Água Branca? 

a) 25, 5º C. 
b) 22,8º C. 
c) 23,7º C. 
d) 24,9º C. 

 
21. Qual a área do município de Água Branca, de acordo com o IBGE? 

a) 454,622 km
2
. 

b) 454,602 km
2
. 

c) 445,622 km
2
. 

d) 454,602 km
2
. 

 
22. De acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal, para ser 

secretário municipal é necessário ter a idade mínima de: 
a) 18 anos. 
b) 20 anos. 
c) 21 anos. 
d) 25 anos. 

 
23. Sobre Água Branca, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na 
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao sul com 
Mata Grande, ao norte com Delmiro Gouveia, a oeste com 
Inhapi e Olho D’água do Casado e a leste com Pariconha e 
Pernambuco. 
 

b) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na 
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao norte 
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a oeste com 
Inhapi e Olho D’água do Casado e a leste com Pariconha e 
Pernambuco. 

c) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na 
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao leste 
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a norte com 
Inhapi e Olho D’água do Casado e a oeste com Pariconha e 
Pernambuco. 

d) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na 
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao norte 
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a leste com 
Inhapi e Olho D’água do Casado e a oeste com Pariconha e 
Pernambuco. 
 

24. Segundo a Lei Orgânica Municipal, é vedado ao vereador, desde a 
expedição do diploma: 
a) Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 

inclusive os demissíveis ad nutum, em pessoas jurídicas de 
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público. 

b)  Patrocinar causa em que seja interessada pessoas jurídicas de 
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público. 

c) Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 
d) Ser proprietário, controlador ou diretor de empresas que gozem 

de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 
público, ou nela exercer função remunerada. 

 
 

 
 
 

25. Biblioteconomia estuda os aspectos da representação, da 
sistematização, do uso e da disseminação da informação através 
de serviços e produtos informacionais. Sendo assim assinale a 
alternativa correta: 
a) A palavra biblioteconomia é composta por três elementos 

gregos - biblíon (livro) + théke (conjunto) + nomos (regra), 
assim biblioteconomia é etimologicamente o conjunto de 
regras de acordo com as quais os livros são organizados em 
espaços apropriados; 

b) A palavra biblioteconomia é composta por três elementos 
gregos - biblíon (livro) + théke (caixa) + nomos (regra), 
assim biblioteconomia é etimologicamente o conjunto de 
regras de acordo com as quais os livros são organizados em 
espaços apropriados; 

c) A palavra biblioteconomia é composta por três elementos 
gregos - biblíon (livro) + théke (conjunto) + nomos 
(organização), assim biblioteconomia é etimologicamente o 
conjunto de regras de acordo com as quais os livros são 
organizados em espaços adequados; 

d) A palavra biblioteconomia é composta por três elementos 
gregos - biblíon (livro) + théke (caixa) + nomos 
(organização), assim biblioteconomia é etimologicamente o 
conjunto de regras de acordo com as quais os livros são 
organizados em espaços adequados. 

 

26. Dentre as principais áreas de pesquisa em biblioteconomia, 
assinale a alternativa que corresponde a essas áreas: 
a) representação temática, representação descritiva, 

linguagens documentárias, serviços de referência, marketing 
em unidades de informação, arquitetura de informação, 
usabilidade, catalogação, gestão de unidades de 
informação, infometria etc. 

b) representação temática, representação descritiva, 
linguagens tecnológica, serviços de computação, marketing 
em unidades de informação, arquitetura de informação, 
usabilidade, catalogação, gestão de unidades de 
informação, infometria etc. 

c) representação sistemática, representação descritiva, 
linguagens documentárias, serviços de referência, marketing 
em unidades de informação, engenharia de informação, 
sustentabilidade, catalogação, gestão de unidades de 
informação, infometria etc. 

d) representação temática, representação formal, linguagens 
documentárias, serviços de computação, marketing em 
unidades de informação, engenharia de informação, 
usabilidade, catalogação, gestão de unidades de 
informação, infometria etc. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - ÁGUA BRANCA 
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27. No campo da biblioteconomia e documentação, pode-se 
distinguir pelo menos duas correntes teóricas cujas 
preocupações estão voltadas ao estudo da linguagem. São elas:  
a) a corrente teórica que pesquisa a viabilidade da 

representação de informações via linguagem documentária 
e a corrente que trabalha no desenvolvimento das 
linguagens naturais. 

b) a corrente teórica que pesquisa a viabilidade da recuperação 
de informações via linguagem natural e a corrente que 
trabalha no desenvolvimento das linguagens documentárias. 

c) a corrente teórica que pesquisa a viabilidade da recuperação 
de informações via linguagem temática e a corrente que 
trabalha no desenvolvimento das linguagens naturais. 

d) a corrente teórica que pesquisa a viabilidade da 
representação de informações via linguagem descritiva e a 
corrente que trabalha no desenvolvimento das linguagens 
documentárias. 

 
28. O desenvolvimento da Tecnologia de Informação, segundo 

Keen (1996) pode ser dividado em quatro períodos distintos, são 
eles:  
a) Sistemas de informações (década de 1960); Processamento 

de dados (década de 1970); Inovação e vantagem 
competitiva (década de 1980); Integração e reestruturação 
do negócio (década de 1990); 

b) Processamento de dados (década de 1960); Sistemas de 
informações (década de 1970); Integração e reestruturação 
do negócio (década de 1980); Inovação e vantagem 
competitiva (década de 1990);  

c) Sistemas de informações (década de 1960); Processamento 
de dados (década de 1970); Integração e reestruturação do 
negócio (década de 1980); Inovação e vantagem competitiva 
(década de 1990);  

d) Processamento de dados (década de 1960); Sistemas de 
informações (década de 1970); Inovação e vantagem 
competitiva (década de 1980); Integração e reestruturação 
do negócio (década de 1990). 
 

29. De acordo com o Art. 3º do Código de Ética profissional, 
assinale a alternativa incorreta em relação a alguns deveres e 
obrigações do profissional de Biblioteconomia: 
a) preservar o cunho liberal e humanista de sua profissão, 

fundamentado na liberdade da investigação científica e na 
dignidade da pessoa humana;  

b) exercer a profissão aplicando todo zelo, capacidade e 
honestidade no seu exercício;  

c) cooperar apenas materialmente para o progresso da 
profissão, sem o intercâmbio de informações com 
associações de classe, escolas e órgãos de divulgação 
técnica e científica;  

d) guardar sigilo no desempenho de suas atividades, quando o 
assunto assim exigir. 

 
30. Bibliotecas, Arquivos, Centros de Documentação são 

considerados organizações, porque, para existirem, têm de 
contar com os cinco elementos (variáveis) básicos da 
organização, propugnados pela Teoria Geral da Administração. 
São eles os cinco elementos: 
a) Pessoas – Tarefas – Estrutura – Ambiente – Tecnologia 
b) Pessoas – Tarefas – Arquivos – Técnicos – Tecnologia 
c) Clientes – Técnicos – Estrutura – Ambiente – Tecnologia 
d) Clientes – Tarefas – Arquivos – Técnicos – Tecnologia 

 
31. Para conduzir racionalmente as atividades organizacionais, 

objetivando cumprir a missão/objetivos e metas da organização, a 
ciência (arte/técnica) administrativa subdivide-se em funções 
essenciais. Assinale a alternativa que corresponde a essas funções: 
a) Objetivos/Organização (estruturação)/Técnicas/Controle 
b) Planejamento/Organização (estruturação)/Técnicas/Controle 
c) Planejamento/Organização (estruturação)/Direção/Controle 
d) Objetivos/Organização (estruturação)/Direção/Controle 

 
 
 
 
 
 
 

32. Assinale a alternativa abaixo que completa corretamente a 
afirmativa a seguir: “As bibliotecas, arquivos, centros de 
documentação têm a função de realizar...”  
a) “... a coleta/aquisição, difusão/controle, processamento 

técnico e ordenamento, a fim de cumprir a missão de prover 
a sociedade com informação útil (em geral, científica, 
técnica, factuais e corporativas, em todos os níveis, mas 
também utilitárias).” 

b) “... a coleta/aquisição, registro/controle, processamento 
técnico e disseminação, a fim de cumprir a missão de prover 
a sociedade com informação útil (em geral, científica, 
técnica, factuais e corporativas, em todos os níveis, mas 
também utilitárias).” 

c) “... a coleta/aquisição, difusão/controle, processamento 
técnico e disseminação, a fim de cumprir a missão de prover 
a sociedade com informação útil (científica, social, factuais e 
corporativas, em todos os níveis, mas também utilitárias).” 

d) “... a organização/aquisição, registro/controle, 
processamento técnico e ordenamento, a fim de cumprir a 
missão de prover a sociedade com informação útil 
(científica, social, factuais e corporativas, em todos os 
níveis, mas também utilitárias).” 

 
33. Um registro MARC é composto por três elementos principais. 

Assinale a resposta que contém somente alternativas corretas.  
a) líder, subcampos e parágrafos.  
b) diretório, subdiretório e parágrafos.  
c) líder, campos fixos e parágrafos.  
d) líder, diretório e campos variáveis.  

 
34. No formato MARC 21, o campo 505 é reservado para notas de: 

a) locais 
b) conteúdo 
c) bibliografia 
d) dissertação ou tese 

 
35. Que materiais pertencem à Coleção de Referência que faz parte 

do acervo de uma biblioteca? 
a) Dicionários e enciclopédias. 
b) Dicionários e periódicos. 
c) Livros e dicionários. 
d) Dicionários e revistas técnico-científicas. 

 
36. Na referência bibliográfica de um artigo de jornal, qual item é 

descrito em negrito? 
a) Título do artigo. 
b) Título do jornal. 
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
d) N.d.a. 

 

37. Dentre as características do cabeçalho de assunto, é correto 
afirmar: 
a) é um sistema coordenado e descritivo. 
b) o arranjo é sistemático e multidimensional. 
c) é uma linguagem pós-coordenada e sugestiva. 
d) é uma linguagem pré-coordenada e prescritiva. 

 

38. Uma das características da chamada Sociedade da Informação 
refere-se à instituição de uma lógica de “redes”. A morfologia 
desse tipo de rede é relacionada a: 
a) Irreversibilidade  
b) Flexibilidade  
c) Permanência 
d) N.d.a. 

 

39. Qual das alternativas abaixo não pode ser considerada um 
critério de avaliação de bases de dados bibliográficos?  
a) coerência 
b) cobertura 
c) previsibilidade 
d) recuperabilidade 

 

40. Como denomina-se os documentos que descrevem os 
resultados ou o andamento de pesquisas, para serem 
submetidos ou à instituição financiadora ou àquela para a qual o 
trabalho foi feito? 
a) Periódicos científicos. 
b) Relatórios técnicos. 
c) Traduções. 
d) Normas técnicas. 







