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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

 
 
Assinale a afirmativa correta sobre a expressão “comer asfalto”: 
 
A) Está sendo usada no sentido denotativo; 
B) Está sendo usada no sentido literal; 
C) Está sendo usada no sentido conotativo; 
D) Está sendo usada como expressão ambígua; 
E) Está sendo usada de maneira incoerente com o contexto. 
 

QUESTÃO 02 
 

 
 
O emprego incorreto da crase justifica-se pelo fato 
 
A) De não haver nenhum verbo exigindo a preposição; 
B) De o verbo antecedente exigir outra preposição; 
C) De o verbo quilômetro ser intransitivo, por isso não 

exige preposição; 
D) De as palavras sest/senat não exigirem preposição; 
E) De a palavra quilômetro ser masculina e, por isso, não 

admite crase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe a imagem para responder às questões 03 e 
04 
 

 
 

QUESTÃO 03 

A estratégia de convencimento pretendida pelo outdoor 
é pautada em qual figura de linguagem? 
 
A) Na metáfora; 
B) Na ironia; 
C) No pleonasmo; 
D) Na hipérbole; 
E) No eufemismo. 
 

QUESTÃO 04 

No enunciado “Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no 
trânsito” o ponto poderia ser substituído, mantendo a 
relação semântica entre as orações, pelo conectivo: 
 
A) Todavia; 
B) Mas também; 
C) Pois; 
D) No entanto; 
E) Por isso. 
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QUESTÃO 05 

Leia a charge e julgue as assertivas que seguem: 
 

 
 
I. O uso dos pronomes demonstrativos foge à variedade 

padrão; 
II. O verbo esquecer, nesse caso, é transitivo indireto; 
III. O humor da charge baseia-se, principalmente, na 

utilização de palavras antônimas. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I; 
C) Apenas III; 
D) Apenas I e III; 
E) Todas. 
 
Texto para as questões 06 e 07: 
 
Pai não entende nada 
 
- Um biquíni novo? 
- É, pai. 
- Você comprou um ano passado! 
- Não serve mais, pai. Eu cresci. 
- Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, 
este ano tem 15. Não cresceu tanto assim. 
- Não serve, pai. 
- Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um 
biquíni maior. 
- Maior não, pai. Menor. 
Aquele pai, também, não entendia nada. 

Luís Fernando Veríssimo. Festa de criança. São Paulo, Ática, 
2000. 

 

QUESTÃO 06 

 
A) Uma crônica; 
B) Um poema; 
C) Uma canção; 
D) Um bilhete; 
E) Uma peça teatral. 
 
 

QUESTÃO 07 

De acordo com as normas gramaticais de acentuação 
gráfica e separação silábica das palavras presentes no 
texto, julgue as afirmativas a seguir: 
 
I. A palavra biquíni recebe acento por ser paroxítona 

terminada em i; 
II. As palavras passado e cresceu, quando separadas, 

permanecem com seus respectivos dígrafos em uma 
mesma sílaba; 

III. Com excessão da palavra biquíni, todas as outras 
palavras acentuadas no texto são oxítonas; 

IV. Há no texto dois adjetivos antônimos. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas II e III; 
C) Apenas I e IV; 
D) Apenas IV; 
E) Apenas III. 
 

QUESTÃO 08 

 

 
 
Além de mocreia, que não recebe mais acento pelo 
motivo explicado pela personagem, há uma explicação 
correta para as mudanças do novo acordo ortográfico 
em: 
 
A) Heroi, que também perdeu o acento pelo mesmo 

motivo de mocreia; 
B) Para se diferenciará pelo contexto, pois o acento 

diferencial não existe mais; 
C) Palavras com trema foram extintas, pois esse sinal não 

existe mais em nenhuma ocasião; 
D) Chapeu, pois o acento do ditongo aberto éu não existe 

mais; 
E) Microondas, pois o hífen também foi abolido. 
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QUESTÃO 09 

Em se tratando das correspondências oficiais, todas as 
alternativas estão corretas, exceto: 
 
A) O relatório corresponde a uma exposição 

circunstanciada sobre atividades em função do cargo 
exercido; 

B) O memorando é utilizado para encaminhar atos, 
propostas, pedidos aos chefes dos poderes públicos; 

C) A redação oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e uniformidade; 

D) O ofício é o registro em que se relatam os assuntos de 
uma reunião, assembleia ou convenção; 

E) As correspondências oficiais são utilizadas pelo poder 
público. 

 

QUESTÃO 10 

O amor e a loucura 
 
No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua 
chama e sua infância eterna. 
Mas por que o amor é cego?  
Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura 
brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu 
entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu 
então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o 
conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe 
uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. 
Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos 
gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança 
– e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele 
crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. 
Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do 
Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a 
Loucura a servir de guia ao Amor. 

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de 
loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8) 

 
Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as 
seguintes afirmações: 
 
I. As palavras Loucura e Amor são personagens da 

história, por isso são grafadas com iniciais 
maiúsculas, como todo nome próprio; 

II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual 
fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte 
ensinamento: “o amor, além de cego, é guiado pela 
loucura.”; 

III. Amor e loucura são adjetivos abstratos; 
IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime fosse 

reparado.” Há um período composto por 
subordinação. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e III; 
B) Apenas I, II e III; 
C) Apenas I; 
D) Apenas I, II e IV; 
E) Todas as afirmações. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Sabe-se que a afirmação “Meu carro é verde ou minha 
casa não é branca.” é falsa. Portanto, é verdadeira a 
afirmação: 
 
A) Se minha casa é branca então meu carro é verde; 
B) Se meu carro é verde então minha casa é branca; 
C) Se meu carro não é verde então minha casa não é 

branca; 
D) Meu carro é verde e minha casa é branca; 
E) Meu carro não é verde e minha casa não é branca. 
 

QUESTÃO 12 

André, Bruno, Cláudio, Davi, Érico e Fábio alugaram 6 
quartos (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6)  lado a lado no 3° 
andar de um hotel. O número de modos diferentes de 
eles ocuparem esses 6 quartos, cada um em um quarto, 
se Cláudio não ficar no quarto Q3 nem Davi ficar no 
quarto Q4 é: 
 
A) 504; 
B) 480; 
C) 720; 
D) 264; 
E) 216. 
 

QUESTÃO 13 

Uma equipe de 10 operários de mesma produtividade 
recebeu do engenheiro a tarefa de construir um muro em 
15 dias trabalhando 8 horas por dia. 10 dias após do 
início da obra 2 operários foram demitidos e a obra teve 
de ser tocada pelos operários restantes. Para que a tarefa 
seja realizada no prazo previsto a jornada diária de 
trabalho dos operários restantes deve ser alterada para: 
 
A) 12 horas; 
B) 7 horas; 
C) 6 horas; 
D) 11 horas; 
E) 10 horas. 
 

QUESTÃO 14 

Três amigos montaram uma empresa e se tornaram 
sócios. Alberto investiu R$ 20.000,00, Benevides investiu 
R$ 15.000,00 e Carvalho investiu R$ R$ 25.000,00. 
Combinaram que todo lucro seria dividido em partes 
diretamente proporcionais às quantias investidas e todo 
prejuízo seria dividido em partes inversamente 
proporcionais às quantias investidas. Se a empresa, num 
dado mês deu prejuízo de R$ 2.350,00, a parte desse 
prejuízo que cabe a Carvalho é: 
 
A) R$ 750,00; 
B) R$ 680,00; 
C) R$ 600,00; 
D) R$ 580,00; 
E) R$ 400,00. 
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QUESTÃO 15 

Numa segunda-feira Dona Fátima descobre que um de 
seus filhos não foi à escola naquele dia. Chamou-os e 
perguntou qual deles não havia ido à escola naquele dia e 
eles responderam: 
 
Paulo: “Eu fui.” 
José: “Paulo está falando a verdade.” 
Pedro: “Carlos não foi à escola.” 
João: Pedro está mentindo.” 
Carlos: “João não foi à escola.” 
 
Se apenas um dos 5 filhos de Dona Fátima está mentindo 
e os outros 4 estão falando a verdade, podemos afirmar, 
baseados nas respostas dos filhos, que aquele que não foi 
à escola naquele dia foi: 
 
A) Paulo; 
B) José; 
C) Pedro; 
D) João; 
E) Carlos. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Na primeira quinzena de Novembro/2012, o governo 
federal lançou o Pacto Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa, o PNAIC. Ele pretende transformar uma 
situação preocupante: metade das crianças brasileiras de 
até 8 anos não sabe ler ou escrever adequadamente. 
Sobre o PNAIC é CORRETO afirmar: 
 
A) Ele estabeleceu como prioridade a alfabetização de 

todos os alunos da escola privada e, graças a uma 
incomum cooperação entre os municípios e o governo 
estadual; 

B)  É um programa de cooperação entre Governo do 
Estado e municípios cearenses com a finalidade de 
apoiar os municípios para alfabetizar os alunos da 
rede pública de ensino até o final do segundo ano do 
ensino fundamental; 

C) É inspirado em um programa de alfabetização 
cearense, o PAIC, ou Programa de Alfabetização na 
Idade Certa; 

D) Um dos eixos principais de atuação do PNAIC objetiva 
oferecer assessoria técnico-pedagógica aos 
municípios no sentido de promover a implementação 
e implantação de propostas didáticas de alfabetização 
eficientes, que garantam a alfabetização das crianças 
matriculadas na rede pública e privada de ensino até o 
2º ano do Ensino Fundamental; 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

Sobre a Copa do Mundo de 2014, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Apenas cinco cidades das cinco regiões do Brasil 

receberão jogos da Copa do Mundo em 2014; 
B) Para o Brasil, a Copa de 2014 é a oportunidade de o 

país dar um salto de modernização e apresentar não 
só sua capacidade de organização, como também força 
econômica para captar investimentos e os muitos 
atrativos que podem transformar o país em um dos 
mais importantes destinos turísticos do mundo a 
partir de um futuro próximo; 

C) O Castelão, estádio da Copa 2014 com as obras mais 
avançadas, já tem previsto o seu primeiro jogo oficial 
no dia 20 de janeiro, na abertura da Copa do Nordeste 
de 2013; 

D) A Cidade Maravilhosa, como é conhecida o Rio de 
Janeiro, será o palco da finalíssima do Mundial. Os 
cariocas também se preparam para a Olimpíada de 
2016; 

E) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a 
entidade que organiza o futebol brasileiro, com as 27 
federações estaduais vinculadas. A entidade, com sede 
no Rio de Janeiro, organiza o Campeonato Brasileiro 
de futebol e também é responsável pelos torneios de 
futebol feminino do país. 

 

QUESTÃO 18 

Analise as afirmações abaixo relacionadas à usina 
hidrelétrica de Belo Monte (Fonte Wikipédia): 
 
I. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma central 

hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu, 
no estado brasileiro do Pará, nas proximidades da 
cidade de Altamira; 

II. Desde seu início, o projeto de Belo Monte encontrou 
forte oposição de ambientalistas brasileiros e 
internacionais e de algumas comunidades indígenas 
locais. Essa pressão levou a sucessivas reduções do 
escopo do projeto, que originalmente previa outras 
barragens rio acima e uma área alagada total muito 
maior. Em 2008, o CNPE decidiu que Belo Monte será 
a única usina hidrelétrica do Rio Xingu; 

III. O movimento contrário à obra, encabeçado por 
ambientalistas e acadêmicos, defende que a 
construção da hidrelétrica irá provocar a alteração do 
regime de escoamento do rio, com redução do fluxo 
de água, afetando a flora e fauna locais e introduzindo 
diversos impactos socioeconômicos. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) Apenas II e III; 
D) I, II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
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QUESTÃO 19 

Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) O Tribunal de Contas dos Municípios – TCM do Estado 

do Ceará atualmente é presidido pelo Conselheiro 
Manoel Beserra Veras; 

B) Cid Ferreira Gomes, atual governador do Estado do 
Ceará, nasceu em Sobral, Região Norte do Ceará. Já foi 
deputado estadual e exerceu o cargo de primeiro-
secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. 
Sua primeira experiência em cargos do poder 
executivo deu-se com a eleição para governar o 
Estado; 

C) A Assembleia Legislativa do Ceará é composta por 46 
deputados eleitos pelo voto direto da população. Cabe 
ao Poder a tarefa de legislar, ou seja, transformar em 
leis as demandas da sociedade; cobrar a aplicação 
dessas medidas e fiscalizar de forma permanente a 
aplicação do recursos públicos por parte do Governo e 
demais órgãos da administração. Atualmente é 
presidida pelo Deputado Roberto Cláudio, eleito 
prefeito de Fortaleza; 

D) O Tribunal de Contas do Estado, TCE-CE é constituído 
por sete conselheiros escolhidos na forma prevista na 
Constituição Estadual, nomeados pelo Governador do 
Estado e tomam posse em sessão especial do Tribunal 
Pleno. Atualmente, é presidido pelo Conselheiro 
Valdomiro Távora; 

E) O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o órgão do 
Poder Judiciário com jurisdição em todo o território 
estadual para decidir, em Segunda Instância, todas as 
questões relativas à Justiça. Atualmente é presidido 
pelo Des. José Arísio Lopes da Costa. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

O Poder Executivo tem a função de governar o povo e 
administrar os interesses públicos, de acordo as leis 
previstas na Constituição Federal. No Brasil, País que 
adota o regime presidencialista, o líder do Poder 
Executivo é o Presidente da República, que tem o papel 
de chefe de Estado e de governo. O Presidente é eleito 
democraticamente para mandato com duração de quatro 
anos e possibilidade de uma reeleição consecutiva para 
igual período. Assinale a ÚNICA OPÇÃO INCORRETA 
sobre a Presidência da República de nosso país: 
 
A) Atualmente a estrutura de governo é formada por 30 

(trinta) órgãos entre ministérios e outros com status 
de ministério; 

B) Dentre os vários órgãos com status de ministério 
podem ser citados o Banco Central do Brasil, a 
Controladoria Geral da União e a Secretaria de 
Relações Institucionais; 

C) O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo 
Federal, local onde está o Gabinete Presidencial do 
Brasil, enquanto o Palácio da Alvorada, projetado por 
Oscar Niemeyer, abriga a residência oficial do 
Presidente da República; 

D) Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e 
musicais, de importante valor histórico, criadas para 
transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a 
soberania do país. Segundo a Constituição, os quatro 
símbolos oficiais da República Federativa do Brasil 
são a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da 
República e o Selo Nacional; 

E) Michel Temer é o vice-presidente da República do 
Brasil eleito, em 2010, juntamente com a presidenta 
Dilma Rousseff. Reconhecido pela habilidade política, 
ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos 
Deputados e preside, há 11 anos, o maior partido do 
país, o PMDB. Entre as principais atribuições da Vice-
Presidência está a defesa do interesse nacional em 
foros, encontros e negociações internacionais. 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

A respeito do processo de organização, tratamento e 
disseminação da informação, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) Os processos de construção, comunicação e uso da 

informação são totalmente isolados e independestes 
entre si; 

B) O registro da informação pode ter caráter visual, 
textual, sonoro ou tridimensional; 

C) Selecionar informações significa apenas separar as 
obras por idioma; 

D) A relevância e a fidedignidade da informação não são 
importantes para a informação; 

E) Tais processos não fazem parte do ciclo da 
informação. 

 

QUESTÃO 22 

O ciclo da informação é entendido como um processo de 
transferência da informação e se constitui das seguintes 
etapas: produção; registro; ____________; organização; 
_____________ e assimilação da informação. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas: 
 
A) Aquisição e disseminação; 
B) Aquisição e destruição; 
C) Destruição e disseminação; 
D) Desinfecção; disparidade; 
E) Alternância; aquisição. 
 

QUESTÃO 23 

A biblioteconomia, como área do conhecimento, tem 
suas ações pautadas: 
 
A) Apenas no trato com os livros; 
B) Apenas com o trato com as pessoas; 
C) No acervo, na biblioteca e nos usuários; 
D) Apenas na estrutura física da biblioteca; 
E) Apenas no acervo de revistas. 
 

QUESTÃO 24 

De acordo com os conceitos de tipologia documental, 
trata-se da forma do documento que corresponde à 
disposição das informações no documento. 
 
O texto acima se refere à: 
 
A) Data limite; 
B) Data fixa; 
C) Bivalência; 
D) Duplicidade; 
E) Espécie. 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

É um esquema internacional de classificação de 
documentos. Baseia-se no conceito de que todo o 
conhecimento pode ser dividido em 10 classes 
principais, e estas podem ser infinitamente divididas 
numa hierarquia decimal. É o esquema de classificação 
utilizado, enquadrado numa divisão física por áreas 
departamentais (Engenharias Alimentar, Civil, Mecânica 
e Electrónica) e por áreas comuns (Informática, 
Metodologia, Ciências Sociais e Matemática). 
 
EX: 
0. Generalidades. Informação. Organização; 
1. Filosofia. Psicologia; 
3. Ciências Sociais. Economia. Direito. Política. 

Assistência Social. Educação; 
4. Classe vaga; 
5. Matemática e Ciências Naturais; 
6. Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia; 
7. Arte. Belas-artes. Recreação. Diversões. Desportos; 
8. Linguagem. Linguística. Literatura; 
9. Geografia. Biografia. Historia. 
 
A definição acima de refere à: 
 
A) Classificação decimal universal; 
B) Classificação centesimal brasileira; 
C) Classificação decimal brasileira; 
D) Classificação centesimal universal; 
E) Classificação decimal americana. 
 

QUESTÃO 26 

Tem uma grande importância dentro da organização, 
uma vez que permite conhecer o estado e a real 
existência da coleção. Para Maciel (1997, p. 40), o 
diagnóstico do acervo é tanto abrangente quanto 
expansivo. Abrangente, enquanto pretende o 
levantamento quantitativo de todas as coleções, e, 
expansivo, enquanto oferece detalhes relativos à 
cobertura de determinado assunto pela biblioteca. 
 
O texto acima se refere à(ao): 
 
A) Documentário; 
B) Apresentação; 
C) Inventário; 
D) Biblioteca digital; 
E) Tombamento de informação. 
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QUESTÃO 27 

Analise as proposições abaixo: 
 
I. Não guardar os materiais após o uso; 
II. Obedecer aos prazos de renovação de empréstimo e 

devolução; 
III. Entrar na biblioteca com objetos e/ou alimentos que 

podem danificar os materiais; 
IV. Informar aos funcionários sobre erros que 

identificou no banco de dados ou etiquetas de livros; 
V. Armazenar os materiais de modo inadequado 

enquanto estão sob sua responsabilidade; 
VI. Avisar aos funcionários quando acontece algum 

acidente com um material (quando uma capa se 
solta, uma folha se rasga ou um líquido é derramado 
sobre um livro, por exemplo); 

VII. Não repor materiais que foram danificados ou 
extraviados e que estavam sob sua responsabilidade. 

 
São atitudes dos usuários que contribuem para o bom 
funcionamento da biblioteca, apenas: 
 
A) I, III, V; 
B) II, IV ,VI; 
C) III, IV, V; 
D) II, III, IV; 
E) VII, VI, V. 
 

QUESTÃO 28 

A respeito das bibliotecas digitais, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) Trata-se de um processo antigo e impossível de ser 

implantado; 
B) É algo que não trará nenhum ganho ao usuário; 
C) Sua implantação é rápida e não implica desafios; 
D) Sua implantação requer adaptação e superação de 

entraves materiais e humanos; 
E) Tal sistema é impossível no contexto brasileiro. 
 

QUESTÃO 29 

A respeito do uso de tecnologias nas bibliotecas, assinale 
a alternativa correta: 
 
A) É algo exclusivo do Brasil no contexto latino-

americano; 
B) Apresenta pouco sucesso na área educacional; 
C) Não é recomendado por se tratar de uma exposição 

desnecessária do acervo; 
D) Jamais poderá ser implantado em bibliotecas públicas; 
E) Apresenta benefícios, mas implicas desafios para o 

sucesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

A extensa lista de material escolar no início do ano letivo 
está sendo substituída por um único item. No lugar da 
mochila abarrotada de livros, cadernos e lápis, um 
computador portátil de menos de 1 kg reúne todas as 
necessidades do aluno e começa a fazer parte do 
ambiente escolar. É uma das mudanças proporcionadas 
pela revolução dos tablets, formato que promete 
substituir a maioria dos notebooks e desktops nos 
próximos anos. 
“A minha ideia é usar o iPad para fazer anotações e 
substituir o caderno. Acho a minha letra muito feia, nem 
eu entendo, às vezes”, conta Samuel Silva, de 15 anos, 
que está no 2º ano do Ensino Médio do Colégio Batista 
Mineiro, em Belo Horizonte (MG). "Para as aulas de 
Física e Matemática, vou comprar um caderno 
tradicional, já que fica muito ruim fazer gráficos usando 
o dedo", disse Samuel, que comprou o iPad no dia do 
lançamento do tablet da Apple no Brasil, em dezembro. 
“Em 2010, eu já usava o iPhone para a minha 
organização escolar. Não uso agenda há dois anos. 
Pretendo substituir os livros de literatura pelo iPad 
também”, conta o estudante, que está lendo “1984”, de 
George Orwell, no tablet. Samuel já conseguiu 
autorização da coordenadora da escola para usar o 
equipamento em aula. "Descobri outros dois alunos do 
colégio que também estão usando iPad". 
 
A partir dos seus conhecimentos e do texto acima, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) Os equipamentos digitais estão inseridos dentro do 

contexto educacional, bem como na biblioteca; 
B) Os equipamentos digitais são incompatíveis com o 

processo de aprendizagem; 
C) Tal utilização é exclusiva do aluno em questão não 

sendo adotada em outros lugares do país; 
D) As novas tecnologias são prejudiciais para o aluno e 

para a biblioteca; 
E) As novas tecnologias são comprovadamente ineficazes 

na escola e na biblioteca. 
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QUESTÃO 31 

Apostila em forma de tablet 
A iniciativa de trocar os pesados livros pelo equipamento 
não nasce apenas dos estudantes. Instituições no Brasil 
estão buscando adaptar os seus padrões de ensino com 
as novas tecnologias. A partir de agosto, o grupo Estácio 
vai distribuir aos alunos do curso de Direito do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santos tablets que rodam o sistema 
operacional Android. Cerca de 5,5 mil estudantes irão 
trocar as apostilas e o material didático pelo aparelho, 
que poderá ficar com o aluno depois que ele se formar. 
“Estamos trocando o custo da impressão e do despacho da 
apostila pelo tablet" 
Pedro Graça, diretor de mercado da Estácio 
“Estamos trocando um custo pelo outro. Trocaremos a 
despesa de impressão e despacho, pelo tablet. Por isso, 
não haverá aumento na mensalidade. A ideia é que isso 
chegue a todos os cursos. O Direito será um projeto-
piloto”, explica Pedro Graça, diretor de mercado da 
Estácio. 
Como o tablet será emprestado ao aluno, a instituição 
está negociando um seguro para o aparelho, caso ele seja 
roubado. “Se o aluno perder o tablet, ele terá que 
restituir a Estácio, mas o preço será o mesmo que 
usamos para comprar o aparelho”, disse Graça. 
Em Campinas, todos os alunos do curso pré-vestibular 
do Colégio Integral serão presenteados com um iPad no 
início das aulas em março. A instituição está trocando as 
apostilas do curso pelo tablet da Apple. “No final, os 
alunos poderão ficar com o aparelho para usá-lo na 
faculdade”, conta Ricardo Falco, diretor do Colégio 
Integral na unidade de Cambuí. 
“O tablet facilita o acesso à informação e vai tornar as 
aulas mais dinâmicas. Todo o material didático, livros, 
jornais e revistas poderão ser encontrados no tablet”, 
completa Falco. As apostilas do cursinho serão 
disponibilizadas aos alunos em formato PDF. "Vamos 
restringir o acesso a rede sociais e a sites que não 
estejam relacionados às aulas. Por isso, optamos pela 
versão apenas com conexão wi-fi". 
No caso do Colégio Integral, a mensalidade do curso vai 
aumentar de R$ 1 mil mensais para R$ 1,5 mil. Mas Falco 
explica que o iPad não foi a única razão para o aumento. 
“Estamos lançando um novo formato de curso pré-
vestibular, com atendimento mais personalizado e 
turmas menores”. 
 
A partir do texto acima e dos seus conhecimentos, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O uso de novas tecnologias implica a total extinção do 

livro; 
B) Com as novas tecnologias o livro perderá seu valor; 
C) Apenas para os alunos de ensino superior é 

recomendado o uso de tablets; 
D) O uso das novas tecnologias não implica na extinção 

dos livros; 
E) As novas tecnologias são evitadas por instituições de 

ensino superior. 
 
 

QUESTÃO 32 

Eu sou duma geração que teve que carregar uma mochila 
pesada pro colégio com vários livros. Às vezes nem eram 
usados, mas o professor de toda disciplina mandava 
trazer o livro, senão a gente podia perder ponto num 
conceito de aprovação que o colégio tinha. Minha mãe 
achava que eu levava livros de todas as matérias, mas 
não, eu levava só os livros das matérias do dia, 
parecendo um caracol com sua casa nas costas. 
Do fim do meu segundo grau até hoje já passaram anos 
suficientes para eu esconder quantos foram, e nesse 
meio tempo surgiram os e-readers. O mais conhecido é o 
Kindle, da Amazon, essa coisa linda de Deus que eu 
pretendo comprar quando eu acabar minha pilha de 
livros. 
Tablets e e-readers não substituem o livro. O livro 
continua existindo, em formato digital, agora acessível de 
forma mais cômoda. Alguns saudosistas lamentarão a 
perda da experiência da textura do papel e do folhear 
das páginas (e não os critico!), mas o valioso – ou não – 
conteúdo está lá. 
Entendo a ideia do outdoor do colégio: mostrar que, no 
lugar de livros, os alunos podem usar tablets com o 
conteúdo dos livros; tablets serão usados como 
instrumento pedagógico e a próxima geração que passar 
pelo pré-vestibular, se o tablet vingar, não será mais 
corcunda. Essa interpretação otimista é possível; porém, 
a aplicação da ideia no outdoor foi sofrível e deu margem 
a interpretações negativas. 
Eu gosto de tecnologia, e acho que ela precisa, sobretudo, 
ser bem empregada. Como disse um amigo – grande 
Betão, agora professor Roberto Ramos – numa das 
discussões do Facebook sobre o tema: “Pra mim tanto faz 
ler algo num tablet, num livro, numa folha de papiro ou 
numa parede de caverna, o importante é ler, estudar, 
aprender”. Bingo! 
Não existe fórmula secreta: a melhor escola, no fim das 
contas, é aquela que tem bons professores e que faz bom 
uso das suas ferramentas, sejam elas livros, lousas, 
computadores, tablets ou e-readers. Novas ferramentas 
não vêm exatamente para substituir, mas para somar, 
para facilitar. E, mesmo nesses tempos de twitter, a 
inovação não é algo que possa se resumir a três palavras. 
 
A partir da leitura do texto acima e dos seus 
conhecimentos, assinale a alternativa correta: 
 
A) Equipamentos digitais substituem os livros 

plenamente; 
B) Dizer que a tecnologia não destruirá os livros é apenas 

um saudosismo que foge da realidade; 
C) As novas tecnologias são impactantes para as pessoas, 

porém nunca alteram o cotidiano da leitura; 
D) Apenas tablets trazem benefícios, uma vez que o 

computador é totalmente prejudicial para a biblioteca; 
E) Algumas bibliotecas são informatizadas, mostrando 

ser possível conviver com tecnologia e livros. 
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QUESTÃO 33 

O portal Domínio Público, bem com outros 
desenvolvidos por universidades com o objetivo de 
digitalizar o acervo são exemplos de: 
 
A) Bibliotecas tradicionais; 
B) Bibliotecas clássicas; 
C) Bibliotecas digitais; 
D) Biblioteca de Pegasus; 
E) Bibliotecas saturadas. 
 

QUESTÃO 34 

"Pressupõe um domínio completo sobre os materiais que 
registram o conhecimento, objetivando sua identificação, 
localização e obtenção" (Campello e Magalhães, 1997) 
 
A definição acima se refere à (ao): 
 
A) Controle bibliográfico; 
B) Controle redacional; 
C) Index; 
D) Classificação decimal universal; 
E) Ciência técnica. 
 

QUESTÃO 35 

A respeito das divisões do controle bibliográfico, julgue 
os itens abaixo com V para verdadeiro e F para falso. 
 
(   ) Nível particular – controle dos registros que 

interessam à nação, de responsabilidade 
governamental; 

(   ) Nível geral – controle dos registros que interessam a 
um determinado grupos de indivíduos/ instituições 
com interesses específicos comuns, como as 
bibliografias especializadas; 

(   ) Nível interno – controle dos registros que interessam 
aos usuários em particular ou de determinadas 
instituições. Papel desempenhado pelas bibliotecas 
ou agências de informação. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, 
de cima para baixo: 
 
A) V, V, V; 
B) V, F, V; 
C) V, V, F; 
D) F, F, V; 
E) F, F, V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 

Exigência, definida por lei, de se efetuar a entrega a um 
órgão público (Biblioteca Nacional) de um ou mais 
exemplares de toda publicação editada no país, em papel 
ou em qualquer suporte físico, destinada à venda ou à 
distribuição gratuita, como: monografias (livros, 
folhetos, publicações oficiais, atas, relatórios técnicos, 
etc.), periódicos (revistas, jornais, boletins), material 
audiovisual (fitas K7, LPs, fitas de vídeo, filmes, CDs), 
partituras musicais, fotos, estampas, desenhos, mapas, 
atlas, cartazes, etc. Não inclui: teses e dissertações não 
editadas, recortes de jornais, folhetos e material de 
propaganda, brindes, marcadores de livros. Brasil: 
Decreto 1.825, de 20 de dezembro de 1907. Fundação 
Biblioteca Nacional. 
 
O texto acima se refere à(ao): 
 
A) Biblioteca municipal; 
B) Bibliografia pessoal; 
C) Biografia comercial; 
D) Depósito legal; 
E) Identificação variável dos documentos. 
 

QUESTÃO 37 

A respeito do controle bibliográfico especializado 
brasileiro, assinale a alternativa correta: 
 
A) É totalmente desorganizado não apresentando 

qualquer semelhança com o realizado 
internacionalmente; 

B) Faz parte de um processo exclusivo, sem a 
participação de instituições reguladoras no processo; 

C) É de total responsabilidade do bibliotecário que atua 
arbitrariamente, uma vez que não existem regras para 
o processo; 

D) É regulamentado por instituições como o Instituto 
Brasileiro de Bibliografia e Documentação e Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. 

E) É de responsabilidade da nação e não do bibliotecário. 
 

QUESTÃO 38 

A respeito da indexação de documentos, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Permite a recuperação da informação através de 

elementos como autor, assunto, título e outros; 
B) Os índices de assunto são ferramentas pouco 

importantes para que o usuário localize a informação 
que necessita; 

C) Uma metodologia de indexação de ser capaz de 
propiciar acesso restrito à informação assegurando a 
falta de zelo no tratamento dos documentos sem 
perder de vista a flexibilidade do vocabulário; 

D) O processo de indexação jamais segue procedimentos 
e regras; 

E) A indexação apresenta pouca relevância no contexto 
de uma biblioteca. 
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QUESTÃO 39 

Vem de duas palavras Gregas: “ergon” que significa 
trabalho, e “nomos” que significa leis. Hoje em dia, a 
palavra é usada para descrever a ciência de “conceber 
uma tarefa que se adapte ao trabalhador, e não forçar o 
trabalhador a adaptar-se à tarefa”. Também é chamada 
de Engenharia dos Fatores Humanos, e ultimamente, 
também se tem preocupado com a Interface Homem-
Computador.  
 
O texto acima se refere à(ao): 
 
A) Ergometria; 
B) Ergonomia; 
C) Ergofisia; 
D) Ergofagia; 
E) Hergonolia. 
 

QUESTÃO 40 

A respeito da gestão de documentos, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Tal processo necessita apenas de bom material, 

excluindo a necessidade de pessoal; 
B) Não necessita da utilização de normas e 

procedimentos, por se tratar de um processo 
autoritário e desorganizado; 

C) Pressupõe utilização de material, pessoal qualificado e 
implementação de normas e procedimentos; 

D) Deve ser feita de maneira rápida e desorganizada; 
E) Mostra-se um entrave para o acesso do público, uma 

vez que prioriza a ampla formação cultural dos 
leitores. 

 
Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 41 
A usabilidade se revela quando os usuários empregam o 
sistema para alcançar seus objetivos em um 
determinado contexto de operação [6]. Pode-se dizer 
que a ergonomia está na origem da usabilidade, pois 
quanto mais adaptado for o sistema interativo, maiores 
serão os níveis de eficácia, eficiência e satisfação 
alcançados pelo usuário durante o uso do sistema. De 
fato, a norma ISO 9241, em sua parte 11, define 
usabilidade a partir destas três medidas de base. 
 
Sobre essas medidas julgue os itens abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 
I. Eficácia: a capacidade que os sistemas conferem a 

diferentes tipos de usuários para alcançar seus 
objetivos em número e com a qualidade necessária; 

II. Satisfação: a quantidade de recursos (por exemplo, 
tempo, esforço físico e cognitivo) que os sistemas 
solicitam aos usuários para a obtenção de seus 
objetivos com o sistema; 

III. Eficiência: a emoção que os sistemas proporcionam 
aos usuários em face dos resultados obtidos e dos 
recursos necessários para alcançar tais objetivos. 

 
A) Apenas I e II estão corretos; 
B) Apenas I e III estão corretos; 
C) Apenas II e III estão incorretos; 
D) Apenas II e III estão corretos; 
E) Apenas I e III estão incorretos. 
 

QUESTÃO 42 

A ______________________________ também conhecida 
engenharia psicológica, refere-se aos processos mentais, 
tais como percepção, atenção, cognição, controle motor e 
armazenamento e recuperação de memória, como eles 
afetam as interações entre seres humanos e outros 
elementos de um sistema. Tópicos relevantes incluem 
carga mental de trabalho, vigilância, tomada de decisão, 
desempenho de habilidades, erro humano, interação 
humano-computador e treinamento. 
 
Assinale a alternativa que contém a palavra ou expressão 
que completa corretamente a lacuna: 
 
A) Ergonomia física; 
B) Ergonomia cognitiva; 
C) Ergonomia organizacional; 
D) Psicanálise; 
E) Ergonomia informacional. 
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QUESTÃO 43 

A ______________ lida com as respostas do corpo humano à 
carga física e psicológica. Tópicos relevantes incluem 
manipulação de materiais, arranjo físico de estações de 
trabalho, demandas do trabalho e fatores tais como 
repetição, vibração, força e postura estática, relacionada 
com lesões musculoesqueléticas. 
 
Assinale a alternativa que contém a palavra ou expressão 
que completa corretamente a lacuna: 
 
A) Ergonomia física; 
B) Ergonomia cognitiva; 
C) Ergonomia psicomotora; 
D) Ergonomia fitoterápica; 
E) Ergonomia informacional. 
 

QUESTÃO 44 

A respeito das leis fundamentais da biblioteconomia, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) Os livros são para serem guardados, jamais usados; 
B) A cada leitor o seu livro, assim qualquer pessoa pode 

ter acesso ao conhecimento; 
C) O acesso à informação é restrito às classes mais 

abastadas financeiramente; 
D) Apenas livros nacionais devem ser liberados ao 

público; 
E) Somente o bibliotecário deve ter acesso ao acervo da 

biblioteca. 
 

QUESTÃO 45 

A respeito da organização da biblioteca, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Por ser uma organização depositária do conhecimento 

humano, deve ser estática e imutável; 
B) Os bibliotecários não devem se adequar às mudanças 

na biblioteca; 
C) Por ser uma organização depositária do conhecimento 

humano, deve ser uma organização em crescimento, 
pois o conhecimento é um ato continuo; 

D) É de total responsabilidade da sociedade, por meio do 
trabalho voluntário; 

E) A biblioteca não é importante para o contexto 
educacional, bem como histórico e cultural de uma 
nação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 46 

A respeito do papel do bibliotecário, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) O bibliotecário, além de ser um dinamizador, deve ser 

um agilizador de informação; 
B) A coleção deve ser organizada visando impossibilitar 

acesso e recuperação; 
C) Deve permitir apenas a alguns usuários o acesso à 

informação atualizada no seu campo de interesse; 
D) Este profissional de informação deve se comportar 

apenas como um mero repassador de 
informação/documento, aceitando métodos e normas 
estabelecidas; 

E) Todo o trabalho de organização do bibliotecário é 
desnecessário porque visa atender ao crescimento 
constante do acervo, pois a biblioteca é uma 
organização estática. 

 

QUESTÃO 47 

A respeito do processo de democratização da biblioteca, 
assinale alternativa correta: 
 
A) Deve ter cotas raciais, conforme previsto em lei; 
B) Deve atender apenas alunos selecionados por um 

teste prévio de seleção; 
C) O conhecimento é muito valioso para ser 

democratizado; 
D) A estrutura da biblioteca e o trabalho do bibliotecário 

devem contribuir para o processo de democratização; 
E) A democratização já está totalmente atingida em 

todos os recantos do país. 
 

QUESTÃO 48 

A respeito do acesso à informação na biblioteca. Julgue 
os itens abaixo com V para verdadeiro ou F para falso: 
 
(   ) A educação de um povo é um direito e a biblioteca 

deve contribuir para o processo; 
(   ) Apenas a formação acadêmica é contemplada pela 

biblioteca, excluindo todo e qualquer processo 
cultural; 

(   ) Artistas e escritores nacionais devem ser evitados, 
pois não são importantes para o contexto de 
informação; 

(   ) O papel do bibliotecário é também de 
conscientização da importância de uma política 
educacional em seu país. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
de cima para baixo; 
 
A) V, V, V, V; 
B) V, F, V, F; 
C) V, F, F, V; 
D) V, F, F, F; 
E) V, V, V, F. 
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QUESTÃO 49 

A respeito do processo de formação do profissional de 
bibliotecário, assinale a alternativa correta: 
 
A) É permitido a qualquer pessoa com formação técnica 

na área, não necessitando de diploma de ensino 
superior; 

B) Os profissionais com diplomas expedidos por 
instituições estrangeiras jamais poderão exercer a 
profissão no Brasil; 

C) Não existe um curso superior específico para a 
formação de tais profissionais; 

D) É permitido ao profissional com diploma de ensino 
superior independente da área de atuação e da 
qualidade da faculdade; 

E) É permitido ao profissional portador de diploma de 
ensino superior na área de biblioteconomia expedido 
por instituição credenciada pelo Ministério da 
Educação. 

 

QUESTÃO 50 

A respeito da atuação do bibliotecário, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Atua apenas em escolas e prefeituras; 
B) É pouco utilizado na iniciativa privada; 
C) Atua como gestor de bibliotecas, centros de 

documentação e unidades de informação, dentre 
outros; 

D) Não possui regulamentação profissional que legalize o 
exercício da profissão; 

E) É desnecessário em universidades, pois seus sistemas 
estão completamente informatizados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




