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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, 40 (quarenta) 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 local indicado. 
  
 

Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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O carnaval e o menino 
Carlos Heitor Cony 

 
1º “No grande teatro da vida/ vão levar mais uma vez/ a revista colossal;/ pierrô, arlequim, colombina/ 
vão a preços populares/ repetir o carnaval.” 
2º Taí a quadrinha de antigamente – eu era menino e esperava o carnaval com certo temor, medo dos 
mascarados e, ao mesmo tempo, vontade de ser um deles. 
3º Até que fui – e não apenas durante o carnaval. Grudei ....... cara várias máscaras – e se não obtive 
poder e glória, ao menos sobrevivi ......... meu canto, fazendo um tipo de carnaval a meu modo, véspera de 
cinzas. 
4º Já encarei de tudo. Desde os retiros espirituais no seminário (segundo as santas regras de Santo 
Afonso Maria de Ligório), até retiro forçado na cela da Polícia Especial. 
5º Também fui a outros folguedos. Para opróbrio dos meus descendentes, saí de morcego assustando 
outras crianças em Paquetá. Minha mãe havia feito complicada fantasia de chinês (ou japonês, dava na 
mesma), cuja atração era o chapéu de cartolina, em óbvio feitio de chapéu chinês. 
6º Tomaram meu silêncio como aprovação. Suei frio ao me imaginar com aquele chapéu, mas aí o 
meu irmão virou a mesa: ele ia sair de reles marinheiro americano (não era bem uma fantasia mas um 
quebra-galho carnavalesco); urinou em cima do meu chapéu chinês. 
7º Não havia tempo para a fabricação de um artefato elaborado como aquele. O pai deu-lhe uns 
safanões por conta do chapéu e de outras patifarias genéricas e acumuladas. 
8º Minha mãe foi ....... armarinho, comprou pano preto, a horrível máscara que cheirava a papelão e 
cola – e assim passeei os três dias pelas ruas cheias de sol de Paquetá, dando susto nas crianças que 
conhecia e evitando aquelas que não conhecia: podiam ser mais fortes do que eu e aí o sovado seria eu. 
9º Quando a tarde caía, botava a máscara para trás da cabeça, sentindo-me ____________, 
perguntando-me sem resposta: quem foi o cretino que inventou essas coisas? Em casa, queriam saber se 
eu havia gostado. Respondia que sim. 
10 Ao pisar no chão firme, o rancho renascia de seu cansaço e se arrastava uma vez mais na marcha-
hino que louva a ilha: “Paquetá é um céu profundo/ que começa neste mundo/ mas não sabe onde acabar”. 
O ritmo era mais lento e as luzes ficavam mais tristes dentro da madrugada. Longe, o faroleiro do Xeréu 
apagava seu _______ vermelho: era outro dia. 
11 Vestia o morcego outra vez, a máscara com cheiro de papelão e cola, e eu sozinho, eu-morcego, 
batendo as ruas cheias de sol, encontrava outros morcegos, uma espécie de fantasia oficial dos meninos de 
Paquetá. 
12 E sentia frio na espinha quando esbarrava com uma caveira ou em uma bruxa,  de ___________ 
branca e encardida, a cruz preta nas costas; devia ser um garoto igual a mim, mas nunca se sabe, e esta 
dúvida me perseguia a tarde inteira, por que botam caveiras nas ruas do carnaval? 
13 E eu não entendia o grande teatro da vida (tampouco o entendo agora), nem pierrô com seu branco 
rosto banhado de luar. E quando tirava a máscara, ela estava molhada de suor, um suor tão salgado que 
parecia lágrima. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo, 24 fev. 1998, p. 3-2. 

 
01 - Preencha as lacunas que completa corretamente as linhas contínuas do texto: 
a) amaudissoado – faixo – camisola. 
b) amaldiçoado – facho – camisola. 
c) amaudiçoado – faixo – camizola. 
d) amaldissoado – faxo – camizola. 
 
02 - A maioria das vezes os termos regentes prendem-se aos termos regidos por uma proposição. 
Assinale a alternativa cujas preposições preenchem corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
do texto: 
a) na – do – até o.    c) na – no – ao. 
b) de – sobre – no.    d) sobre – em – para o. 
 
03 - No que se refere à concordância nominal assinale a alternativa que admite forma singular e 
plural: 
a) Bastantes pessoas estavam fantasiadas de morcego. 
b) Custam caro as fantasias de pierrô. 
c) Dançavam pierrô e arlequim felizes, nas ruas de Paquetá. 
d) Nas ruas, caveira e bruxas assustadoras perseguiam os meninos. 
 
04 - Assinale a alternativa em que os substantivos estão no plural correto: 
a) papelãos – irmãos. 
b) atrações – fabricaçãos. 
c) papelões – aprovaçãos. 
d) irmãos – chãos. 
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05 - Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma razão que “silêncio”: 
a) glória. 
b) pierrô. 
c) véspera. 
d) paquetá. 
 
06 - Assinale a alternativa em que o termo grifado está substituído incorretamente pelo pronome 
correspondente: 
a) Não obtive poder e glória – Não os obtive. 
b) Tomaram meu silêncio como aprovação. – Tomaram-no como aprovação. 
c) Repetir o carnaval – Repeti-lo. 
d) Não entendo o grande teatro da vida – Não lhe entendo. 
 
07 - Analise os sinônimos de algumas palavras do texto: 
I - opróbrio (5° parágrafo) – vergonha. 
II - feitio (5º parágrafo) – formato. 
III - reles (6º parágrafo) – desprezível. 
Quais deles não causariam prejuízo de significado ao texto? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
08 - Assinale a alternativa em que o plural dos substantivos compostos se faz da mesma forma que 
“quebra-galho”: 
a) gentil-homem. 
b) guarda-chuva. 
c) quinta-feira. 
d) obra-prima. 
 
09 - Os parênteses utilizados no 6º parágrafo do texto assinalam: 
a) O valor significativo da fantasia. 
b) A conclusão da afirmativa anterior. 
c) Um segmento explicativo. 
d) Os termos deslocados no período. 
 
10 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) che-i-ra-va. 
b) ma-ri-nhe-i-ro. 
c) te-a-tro. 
d) es-pé-ci-e. 
 
11 - Fábio possui um terreno cujo comprimento mede 4 metros a mais que a largura. Sabe-se que a 
área desse terreno mede 256 m2. O semiperímetro desse terreno mede: 
a) 9 metros. 
b) 18 metros. 
c) 36 metros. 
d) 72 metros. 
 
12 - Para fazer um calçamento com 250 m de largura e 3 km de comprimento, uma equipe de 
operários levou 24 dias. Se a largura desse calçamento fosse 20% menor, e o comprimento igual a 
5/6 do comprimento original, essa mesma equipe de operários faria o calçamento em: 
a) 16 dias. 
b) 15 dias. 
c) 14 dias. 
d) 12 dias. 
 
13 - Num grupo constituído por 216 pessoas, sabe-se que 1/8 delas tomam café e também tomam 
leite, 37,5% tomam leite, 3/4 tomam café, e o restante (se houver) não tomam café nem leite. Assinale 
a alternativa incorreta: 
a) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas café é igual a 135. 
b) Todas as pessoas desse grupo tomam café ou leite. 
c) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas leite é igual a 54. 
d) O número de pessoas desse grupo que não tomam café nem leite é igual a 27. 
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14 - Um cilindro circular reto é seccionado, a partir de uma de suas bordas, por um corte cujo ângulo 
de inclinação ���� mede 45º com a correspondente horizontal, conforme ilustrado na figura que segue: 

 
Sabe-se que o diâmetro da base desse cilindro mede 15 cm, e que sua altura é de 60 cm. O volume 
do cilindro seccionado, ou seja, da parte sombreada da figura acima, é igual a: 
a) aproximadamente 2530π cm

3
. 

b) aproximadamente 2950π cm
3
. 

c) 3375π cm
3
. 

d) 13500 π cm
3
. 

 
15 - Ana desenhou um triângulo retângulo ABC, cuja base é a hipotenusa , e cujos catetos medem 
12 cm e 16 cm, como indicado na figura que segue: 

 
A altura h desse triângulo mede: 
a) 20 cm. 
b) 11,4 cm. 
c) 9,6 cm. 
d) 7,2 cm. 
 
16 - Até 1.964 não havia a figura do Vice-Prefeito em nosso município, quem foi o primeiro cidadão a 
assumir este posto em Astorga? 
a) Benedito Pereira da Silva.   c) Guerino Guandalini. 
b) Carlos José Anunciação.   d) Lorival de Moura. 
 
17 - Chegou à Presidência da República através do voto indireto: 
a) Fernando Collor de Mello. 
b) Fernando Henrique Cardoso. 
c) Itamar franco. 
d) José Sarney. 
 
18 - Dia 20 de Novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Esta data foi escolhida por lembrar: 
a) A alforria de Zumbi dos Palmares. 
b) A chegada de Zumbi dos Palmares ao Brasil. 
c) A morte de Zumbi dos Palmares. 
d) O nascimento Zumbi dos Palmares. 
 
19 - Na próxima sexta-feira comemoraremos a Proclamação da República, quem foi o protagonista 
deste ato histórico? 
a) Deodoro da Fonseca.   c) Duque de Caxias. 
b) Dom Pedro I.     d) Floriano Peixoto. 
 
20 - O carro chefe da economia do município de Astorga é o setor: 
a) Agrícola. 
b) Comercial. 
c) De serviços. 
d) Industrial. 
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21 - O crescimento de fungos em nossas bibliotecas, arquivos e museus pode se tornar um 
problema quando aparecem como mofo, desta forma indique a alternativa correta: 
A - Aparecem em qualquer objeto de metal. 
B - O mofo cresce sobre qualquer material orgânico com nutrientes apropriados incluindo papel e 
couro. 
C - Alguns tipos de mofo preferem gomas, amidos e gelatinas existentes em encadernações. 
D - Temperatura elevada e umidade relativa do ar que atinge ou excede 70-75% por vários dias, falta 
de circulação de ar, pouca claridade e sujeira auxiliam e aceleram o crescimento do mofo. 
a) Apenas a afirmativa D está correta. 
b) Apenas as afirmativas B e C estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas A e D estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas B, C e D estão corretas. 
 
22 - Indique a alternativa correta para normalização de sumário, conforme a NBR 6027 de janeiro de 
2013: 
A - 1 História do Brasil........................................... 1 
     1.1 História do descobrimento........................ 12 
     1.1.1 Chegada das Caravelas........................... 22 
     1.1.1.1 Primeiros contatos com os nativos....... 45 
B - 1           História do Brasil................................1 
     1.1        História do descobrimento................12 
     1.1.1     Chegada das Caravelas......................22 
     1.1.1.1   Primeiros contatos com os nativos.....45 
C - 1 HISTÓRIA DO BRASIL........................................1 
     1.1 História do descobrimento..........................12 
     1.1.1 Chegada das Caravelas.............................22 
     1.1.1.1 Primeiros contatos com os nativos.........44 
D - 1         HISTÓRIA DO BRASIL .......................... 1 
      1.1        História do descobrimento ................ 12 
      1.1.1    Chegada das caravelas ....................... 22 
      1.1.1.1 Primeiros contatos com os nativos ..... 44 
Assim, a alternativa correta é: 
a) Apenas a afirmativa A.   c) Apenas a afirmativa C. 
b) Apenas a afirmativa B.   d) Apenas a afirmativa D 
 
23 - Sabemos que nos procedimentos de conservação devemos observar algumas técnicas e 
procedimentos, dentre elas está o encapsulamento, esta técnica consiste em: 
A - É a colocação do documento entre duas folhas, para proteção física. 
B - Dá proteção por um tempo determinado, permitindo manuseio com segurança. 
C - Deve ser removido após determinado tempo, porque podem aparecer manchas e fungos. 
D - O material adequado para o encapsulamento é o filme de poliéster e vendido em lojas de material 
fotográfico, porém de alto custo, como material alternativo pode ser usado plástico transparente. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas A e B estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas B e C estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas A e C estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24 - Podemos dizer que se referem a literatura cinzenta: 
A - Não estão disponíveis nos pontos usuais de venda de livros. 
B - Publicações governamentais, dissertações, anais de congressos. 
C - São geralmente documentos de caráter provisório, produzidos em número limitado de cópias. 
D - Não são objeto de depósito legal, é informação altamente atualizada. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas A e C estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa B está correta. 
c) Apenas as afirmativas B e D estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
25 - Indique qual das alternativas abaixo é verdadeira sobre o Índice de Citação:  
a) Serve de base para estudo bibliométrico, permitindo verificar vários aspectos da literatura científica. 
b) Seguem apenas normas internacionais.  
c) Desconsidera nota de rodapé. 
d) As referências são necessárias para indicar os pesquisadores cujos conceitos, métodos ou teorias não 
foram utilizados pelo autor no desenvolvimento de seu próprio artigo. 
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26 - Conforme a ABNT NBR 15287 de 17/04/2011, sobre Projeto de Pesquisa - Apresentação a 
alternativa incorreta: 
a) Folha de rosto, é obrigatória, com nome(s) do autor(es), título e subtítulo se houver. 
b) Número de volume, em caso de mais de um, deve constar em cada folha de rosto a especificação do 
volume correspondente. 
c) Indicação da cidade e estado da entidade onde o relatório deve ser apresentado.  
d) Ano da entrega ou depósito. 
 
27 - Segundo o código de Catalogação Anglo-Americano, segunda edição de 2002, para entrada 
cabeçalho para pessoas; sobre sinais diacríticos e hífens, indique das alternativas abaixo a correta: 
a) Acentos e outros sinais diacríticos devem ser incluídos quando aparecem em um nome. 
b) Nunca use hífen entre os prenomes, mesmo se adotado pelo autor. 
c) Conserve o hífen que une prenome ao sobrenome de uma pessoa. 
d) Exclua os hífens nos nomes latinizados.  
 
28 - Qual a medida correta adotada para padronizar as dimensões de materiais gráficos diafilmes e 
tiras de filme, segundo o Código de Catalogação Anglo Americano, segunda edição 2002? 
a) Centímetros (cm). 
b) Milímetros (mm). 
c) Polegadas (pol).  
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - Podemos dizer que é detentor dos direitos autorais: 
a) Pessoa física; autor ou seus herdeiros. 
b) Pessoa jurídica; editora ou outra entidade que possui o legitimo direito de publicar. 
c) No caso de livros, o detentor dos direitos autorais exigir da editora sua identificação no verso da folha de 
rosto. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
30 - Monta-cargas é: 
a) Antigo sistema de armazenagem e guarda de livros. 
b) Sistema utilizado sistematicamente pelos Egípcios. 
c) Elevador utilizado para transporte de material bibliográfico entre andares de uma biblioteca. 
d) Carrinho usado para repor livros nas estantes. 
 
31 - Vocabulário controlado, dicionário analógico, usado por analistas da informação e indexadores, 
lista estruturada de termos, descreve documento de forma concisa e especificidade necessária para 
entrada em sistema de informação e posterior recuperação; certamente falamos de: 
a) Incunábulo. 
b) Tesauro. 
c) Texto. 
d) Hipertexto. 
 
32 - As Publicações Ordenações Afonsinas; Ordenações Manuelinas e Ordenações Filipinas; estão 
relacionadas a que área do conhecimento: 
a) Geografia.    c) Direito. 
b) História.    d) Sociologia.  
 
33 - Digital Object Identifier (DOI), segundo as informações abaixo indique qual a alternativa está 
correta: 
A - Forma de certificação digital de produção científica. 
B - Em periódicos eletrônicos, informa a localização dos artigos, evitando perda de informação por 
alterações técnicas de sites e servidores. 
C - A identificação é segura e confiável, permitindo articulação entre serviços de provedores nos 
mais diferentes níveis: título, resumo, citações. 
a) Apenas a afirmativa A esta correta. 
b) Apenas as afirmativas A e B estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa C está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
34 - Indique qual a alternativa que melhor representa o conceito de fontes terciárias: 
a) Tem função de guiar o usuário; são serviços de indexação, bibliografias, catálogos coletivos. 
b) São representadas por enciclopédias, manuais, anuários e revisão de literatura. 
c) Apresentam a informação filtrada e organizada de acordo com um arranjo definido. 
d) Documentos produzidos com a interferência direta do autor da pesquisa. 
 



 7

35 - Hebdomário e hebdomadário está relacionado a: 
a) Linguagem usada em programação. 
b) Grupo de arquivos ou subgrupos de arquivos utilizados em programação. 
c) Publicação periódica semanal. 
d) Instrumento de descrição documental que fornece uma visão de conjunto de arquivo ou grupo de 
arquivos. 
 
36 - Com base nas expressões latinas: loco citato; ibidem; incipit; ipsis litteris; magnum opus; 
passim; podemos dizer que a alternativa correta que corresponde ao significado é: 
a) No lugar citado; na mesma obra; palavra que geralmente iniciava um manuscrito medieval ou livro no 
início da imprensa; destaca que a citação é textual; grande obra; usada em citação de obras quando o 
conceito emitido foi usado em várias partes do documento citado. 
b) Apenas em um lugar citado; na mesma obra; sempre era usado como título; com as mesmas letras; obra 
sacra; usada em citações quando o conceito emitido foi alterado.  
c) Vários lugares citados; em várias obras; sempre era usado como título; destaca que a citação é textual; 
livro das horas; usada em citações de obras quando o conceito emitido foi usado em várias partes do 
documento citado. 
d) No lugar citado; na mesma obra; letra que decorava a primeira palavra de um manuscrito; destaca que a 
citação é textual; obra sacra; usada em citações de obras quando o conceito emitido foi usado em várias 
partes do documento citado. 
  
37 - Sabemos da importância da Revisão de literatura para um pesquisador, pois torna ágil o 
conhecimento do que ocorreu ou está ocorrendo em seu campo de pesquisa, bibliografias 
especializadas, índices e abstracts servem de fonte de identificação de trabalhos de interesse do 
pesquisador. Assim podemos dizer que as revisões quanto à abrangência podem ser: 
A - Temáticas. 
B - Temporais. 
C - De base. 
D - Analíticas. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas A e C estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas B e C estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas A e B estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas C e D estão corretas. 
 
38 - Em uma referência (NBR 2063) de agosto de 2002, quando não é possível identificar a data, 
registra-se uma data aproximada, desta forma podemos considerar como verdadeira a alternativa: 
A - [201-] Década certa. 
B - [2013] Data correta, mas não indicada no livro. 
C - [2011 ou 2012] Um ano ou outro. 
D - [ca.1980] Século aproximado. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa C está correta. 
b) Apenas as afirmativas A e B estão corretas. 
c) Somente as afirmativas A, B e C estão corretas. 
d) Somente as afirmativas B, C e D estão corretas. 
 
39 - Com base nas alternativas, qual melhor representa os direitos do profissional bibliotecário, 
segundo o Código de Ética do Conselho Federal de Biblioteconomia: 
A - Tem assegurado o sigilo profissional no caso de informação confidencial; votar e ser votado para 
cargos e funções com base na legislação vigente; ofendido na sua dignidade profissional deve 
defender e ser defendido pelo órgão de classe; exercer a profissão independente de credo, cor e 
idade; apontar falhas em normas e regulamentos, onde trabalha se estas forem indignas ao exercício 
profissional.  
B - Ser leal e solidário com os colegas; evitar críticas ou denúncias contra outro profissional sem 
provas; combater o exercício ilegal da profissão. 
C - Preservar na profissão o cunho liberal e humanista; conhecer a legislação que rege o exercício 
profissional; zelar pelo prestígio da classe; no desempenho de cargo ou função, sempre dignificá-lo 
profissionalmente e moralmente. 
D - Zelar pelo cumprimento do código de ética. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa A. 
b) Apenas a afirmativa B.  
c) Apenas as afirmativas A e B. 
d) Apenas as afirmativas B e C. 
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40 - Facilitam a comunicação; apontam as necessidades, registram a história; representam o 
passado, o presente e o futuro, servem como instrumento de marketing, são regulares, precisos, 
simples e claros; certamente estamos falando de: 
a) Dados estatísticos da biblioteca. 
b) Manual de treinamento de biblioteca. 
c) Relatórios do setor de circulação. 
d) Relatório anual da biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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