
  

 

Concurso Público 
Código: 311 

 
BIBLIOTECÁRIO 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação e Conhecimentos Específicos 

20 
10 
30 

Total de questões                                                               -                                                       60 

 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 5 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do 

recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas. 
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVA CONCURSOS LTDA.     Fone/Fax: (51) 3335.3370     Site: www.objetivas.com.br 
 



 
 

 

1  www.objetivas.com.br 

 

PORTUGUÊS 

  
Príncipe saudita promete doar fortuna pessoal, de R$ 100 

bi, após a morte 

 
Dono de uma das maiores fortunas do planeta, o 

príncipe saudita Alwaleed bin Talal prometeu doar toda 
sua fortuna, estimada em US$ 32 bilhões (equivalente a 
R$ 100 bilhões), para caridade após sua morte. 

O filho de 60 anos do rei Salman é, segundo ___ 
última lista da revista Forbes, a 34ª pessoa mais rica do 
mundo. 

O príncipe disse ter se inspirado na Gates 
Foundation, criada por Bill e Melinda Gates em 1997. 

Bin Talal afirmou que o dinheiro será usado para 
“promover o entendimento cultural”, “empoderar as 
mulheres” e “prover ajuda humanitária vital para 
desastres”. 

Bill Gates, fundador da Microsoft e número 1 da 
lista de bilionários da Forbes, classificou o gesto do 
príncipe saudita como “uma inspiração para todos nós que 
trabalhamos com filantropia no mundo”. 

O dinheiro de Bin Talal deve ser usado pela 
instituição criada pelo próprio príncipe, a Alwaleed 
Philanthropies, para ___ qual ele já doou US$ 3,5 bilhões 
(R$ 10,9 bilhões). 

O príncipe, que não tem nenhum cargo oficial no 
governo saudita, é presidente da empresa de 
investimentos Kingdom Holding Company. 

 “Filantropia é uma responsabilidade pessoal, na 
qual eu embarquei há mais de três décadas e é uma parte 
intrínseca da minha fé”, afirmou Alwaleed em um 
comunicado. 

Ele disse esperar que ___ doação ajude a 
“construir pontes para promover o entendimento cultural, 
desenvolver comunidades, empoderar as mulheres, 
capacitar a juventude, prover ajuda humanitária vital para 
desastres e criar um mundo mais tolerante e receptivo”. 

O anúncio do príncipe ocorre durante o mês 
sagrado do Ramadã, no qual os muçulmanos são 
estimulados a fazer caridade e ajudar os necessitados. 

Bin Talal disse que a doação ocorrerá ao longo de 
vários anos e será controlada por um conselho de 
administradores da sua instituição. 
 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/... - adaptado 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) à - à - a 
b) a - a - a 
c) à - a - à 
d) a - à - à 
e) à - a - a 
 

2) Com base no texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O príncipe saudita Alwaleed bin Talal, sabendo de 

sua saúde frágil, já deixou dito que sua fortuna deve 
ser doada para caridade assim que morrer, o que, de 
acordo com os médicos, deverá ocorrer nos próximos 
meses.  

(---) O príncipe Alwaleed é filho do rei Salman, que possui 
60 anos.  

(---) A fundação criada pelo casal Gates serviu de 
inspiração para que o príncipe Alwaleed tenha 
decidido doar sua fortuna. 

 
a) E - E - C. 
b) C - C - E. 
c) E - C - E. 
d) E - E - E. 
e) C - C - C. 
 

3) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - O bilionário Bill Gates aprovou a decisão de Bin Talal, 

inclusive anunciando que também doará uma grande 
quantia, juntamente do príncipe, à caridade.  

II - Bin Talal criou a sua própria instituição, que deverá 
usar o dinheiro a ser deixado pelo príncipe. 

III - A doação da fortuna de Alwaleed deverá ocorrer ao 
longo do tempo e será administrada por pessoal de sua 
própria instituição. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

4) Em relação ao vocábulo “empoderar”, utilizado no texto, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Dar poder. 
II - Adquirir poder. 
III - Renunciar ao poder. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item III. 
c) Somente o item II. 
d) Somente o item I. 
e) Somente os itens I e II. 
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5) A filantropia pode ser definida como: 
 
a) Ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o 

próximo. 
b) Generosidade para com outrem. 
c) Caridade. 
d) Beneficência. 
e) Todas as alternativas anteriores. 
 

6) Quanto a alguns problemas gerais da língua culta, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Acerca de dois anos, estávamos realizando a cerimônia 

de nosso casamento nesta capela.  
II - Não estou mais tão a fim de terminar este relatório.  
III - Gostaria de saber aonde posso ir com esse novo 

plano de viagem.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I e II.  
e) Todos os itens. 
 

7) Em relação à colocação do pronome “se”, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_______ muito dinheiro à caridade hoje em dia. Isso faz 
com que _________ a confiança na bondade das 
pessoas, mesmo aquelas que não _________ à vontade 
para divulgar suas ações. 
 
a) Doa-se; recupere-se; sentem-se 
b) Se doa; se recupere; se sentem 
c) Se doa; recupere-se; sentem-se 
d) Doa-se; se recupere; se sentem 
e) Doa-se; se recupere; sentem-se 
 

8) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um vício de 
linguagem: 
 
a) O sujeito apareceu em minha casa com as mãos sujas 

de lama. 
b) Fiquei radiante com a surpresa inesperada que fizeram 

para mim hoje no trabalho. 
c) É preciso que encontres outra alternativa para este 

problema. 
d) Favor solicitar ao candidato a rúbrica no campo 

indicado no caderno de questões. 
e) Começou a chover; vamos entrar para dentro da sala, 

pessoal! 
 

9) Considerando-se a regência do verbo “implicar”, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O seu comportamento certamente implicará em 

advertência da supervisão.  
(---) Hoje em dia, implica-se com todo mundo por qualquer 

coisa.  
(---) Este procedimento implica com as normas 

estabelecidas.  
 
a) E - E - C. 
b) C - C - C. 
c) E - C - C. 
d) C - E - E. 
e) E - C - E. 
  

  
Bacon polui o ambiente 

 
Nem chester, nem peru. Na província de Sichuan, 

no sudoeste da China, durante as festas do Ano-Novo 
Chinês (que este ano caiu em 19/02), as mesas ficam 
cheias de bacon. A carne de porco é defumada 
artesanalmente em casa ou em defumadores municipais 
para qualquer um usar. Nos primeiros meses do ano, a 
produção costuma aumentar por causa do feriado, mas 
em 2015 a coisa passou dos limites.  

Depois que o índice de qualidade do ar 
ultrapassou o tolerável e oscilou entre “poluição pesada” e 
“poluição severa”, o governo apontou o bacon como 
culpado. Em janeiro, locais de defumação foram 
destruídos no Município de Dazhou. A vizinha Chongquing 
seguiu o exemplo. Mas uma organização não 
governamental de proteção ambiental __________ a 
hipótese: por três dias, eles mediram o impacto no 
ambiente de 12 locais de defumação. E, segundo a ONG, 
a fumaça só foi capaz de contaminar um raio de 50 
metros. Quase nada perto da poluição gerada por carros e 
pela indústria.  

 
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/... - adaptado 

 

10) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) rexaçou 
b) rechassou 
c) rexassou 
d) rechaçou 
e) rechasou 
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11) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Por tradição, os chineses da província de Sichuan só 

comem carne de porco (bacon, mais precisamente) 
durante as festas do Ano-Novo Chinês.  

(---) Para fazer o bacon, a carne de porco é defumada de 
modo caseiro; também há os defumadores municipais, 
locais que todos os habitantes podem usar para 
fabricar o bacon.  

(---) Ao longo do ano de 2015, espera-se que a produção 
de bacon ultrapasse os limites esperados para o 
feriado do Ano-Novo Chinês.  

 
a) E - E - E. 
b) C - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

12) Com base no texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Segundo o governo chinês, o bacon é a principal causa 

de o ar ter se tornado severamente poluído nos últimos 
anos.  

II - Os Municípios de Dazhou e Chongquing foram 
forçados a abandonar o processo de defumação da 
carne de porco, destruindo seus locais de fabricação. 

III - De acordo com uma ONG de proteção do meio 
ambiente, o impacto na poluição do ar causado pela 
defumação da carne de porco para se fabricar bacon é 
muito menor do que o da poluição gerada pelos carros 
e pela indústria.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item I. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Somente os itens II e III. 
 

13) Em “E, segundo a ONG, a fumaça só foi capaz de 
contaminar...”, a conjunção sublinhada indica: 
 
a) Concessão. 
b) Condição. 
c) Proporção. 
d) Comparação. 
e) Conformidade. 
 

14) A palavra “artesanalmente” em “A carne de porco é 
defumada artesanalmente em casa...”, possui sentido de: 
 
I - Rude; desagradável. 
II - Rústico; sem muita sofisticação. 
III - Que aparenta simplicidade. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

15) A vírgula em “Nos primeiros meses do ano, a 
produção costuma aumentar por causa do feriado...” se 
justifica pois: 
 
a) Há um adjunto adverbial deslocado. 
b) Há alternância de sujeitos. 
c) O predicado está deslocado do final para o início da 

frase. 
d) É uma questão de estética. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores justifica o uso da 

vírgula nesta frase. 
 

16) Os verbos sublinhados em “... o governo apontou o 
bacon como culpado. Em janeiro, locais de defumação 
foram destruídos...” estão conjugados no modo indicativo, 
respectivamente, no(s) tempo(s): 
 
a) Pretérito perfeito - pretérito imperfeito. 
b) Pretérito imperfeito - pretérito imperfeito. 
c) Pretérito perfeito - pretérito perfeito. 
d) Pretérito imperfeito - pretérito perfeito. 
e) Pretérito perfeito - pretérito mais-que-perfeito. 
 

17) Em relação aos termos da oração “Em janeiro, locais 
de defumação foram destruídos no Município de Dazhou.”, 
o sublinhado corresponde ao: 
 
a) Predicado. 
b) Sujeito. 
c) Objeto indireto. 
d) Adjunto adnominal. 
e) Objeto direto. 
 

18) Ao pluralizar-se o termo sublinhado em “Depois que o 
índice de qualidade do ar ultrapassou o tolerável e oscilou 
entre „poluição pesada‟ e „poluição severa‟, o governo 
apontou o bacon como culpado.”, quantas outras palavras 
obrigatoriamente deverão ser flexionadas para o plural a 
fim de se manter a CORRETA concordância da frase? 
 
a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três. 
d) Quatro. 
e) Cinco. 
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19) Quanto às classes de palavras, assinalar a alternativa 
que apresenta a CORRETA classificação dos termos 
sublinhados em “Depois que o índice de qualidade do ar 
ultrapassou o tolerável e oscilou entre „poluição pesada‟ e 
„poluição severa‟...”, respectivamente: 
 
a) Preposição - preposição - preposição. 
b) Advérbio - contração - advérbio. 
c) Conjunção - preposição - advérbio. 
d) Preposição - advérbio - conjunção. 
e) Advérbio - preposição - preposição. 
 

20) Ao se passar a frase “O governo chinês culpou 
inocentes.” para a voz passiva analítica, ter-se-á a 
seguinte forma verbal: 
 
a) Culparam-se. 
b) Serão culpados. 
c) Culpar-se-ão. 
d) Foram culpados. 
e) Estão sendo culpados.  
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

21) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
A impressora é um dispositivo _________ de _________ 
do computador. 
 
a) periférico - entrada 
b) software - saída 
c) periférico - saída 
d) software - entrada 
e) acessório - entrada  
 

22) No Word 2010, conforme a imagem abaixo, assinalar 
a alternativa que apresenta uma das funções apontadas 
pelas setas: 1 - Régua, 2 - Layout da Página e 3 - Arquivo, 
respectivamente: 
 

 
 
a) Alinhar linhas, colocação de margens e hifenização. 
b) Alinhar linhas, inserir tabelas e inserir nota de rodapé.  
c) Medir o espaço, inserir citação e inserir nota de rodapé. 
d) Alinhar colunas, colocação de margens e abrir novo 

documento. 
e) Alinhar colunas, formatação de fontes e abrir novo 

documento. 
 

23) São tipos de transição de slides em uma apresentação 
do PowerPoint: 
 
a) Esmaecer, piscar e xadrez.  
b) Pintar, sair e esmaecer. 
c) Empurrar, sair e xadrez. 
d) Cobrir, descobrir e sair. 
e) Janelas, barras e pássaros. 
 

24) Assinalar a alternativa que apresenta a opção que liga 
CORRETAMENTE a extensão à sua função: 
 
a) RAR - Salvar filmes. 
b) WMA - Compactar mídia. 
c) ZIP - Mídia removível. 
d) PDF - Documentos sem formatação. 
e) EXE - Arquivo executável. 
 

25) Um dos principais recursos do Excel é o 
autopreenchimento para copiar qualquer fórmula criada. 
Para isso, basta criar a primeira fórmula na célula 
desejada e em seguida: 
 
a) Copiar e colar para as outras células. 
b) Substituir a fórmula pelo símbolo = nas outras células. 
c) Clicar na opção autopreencher e, em seguida, na 

célula.  
d) Escrever a mesma fórmula na barra superior. 
e) Clicar sobre a célula, o canto inferior direito, e arrastar 

para copiar para outros itens da lista. 
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26) A figura abaixo apresenta a tela de formatação de 
fonte do Word 2007. Se essa seleção for aplicada ao texto 
“Corpo”, qual será o resultado? 
 

 
 
a) Corpo 

b) CORPO 
c) Corpo 
d) Corpo 
e) Corpo 
 

27) No Excel 2007 foram digitadas as idades de quatro 
irmãs e, em seguida, uma fórmula foi digitada na célula B6 
para calcular a média de suas idades. Assinalar a 
alternativa que apresenta uma das fórmulas que calcula 
CORRETAMENTE o valor da média das idades das irmãs: 
 

 
 
a) =MÉDIA(B2:B5) 
b) =B2+B3+B4+B5/4 
c) SOMA(B2:B5) 
d) =(B2:B5)/2 
e) MÉDIA(B2:B5) 
 

28) Em conformidade com o CERT.BR, é necessário que 
os serviços disponibilizados e as comunicações realizadas 
pela Internet garantam alguns requisitos básicos de 
segurança, como:  
 
I - Permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga 

quem ela é. 
II - Verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. 
III - Evitar que um recurso esteja disponível sempre que 

necessário. 
IV - Proteger uma informação contra acesso não 

autorizado. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
e) Todos os itens. 
 

29) No Internet Explorer 11, é possível habilitar a 
Navegação InPrivate, utilizando o menu Ferramentas. 
Outra forma, é utilizar o atalho de teclado:  
 
a) Ctrl+J 
b) Ctrl+Shift+P 
c) Ctrl+Shift+Del 
d) Ctrl+U 
e) Alt+F1 
 

30) Considerando-se a barra de tarefas do Windows 7, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) É possível personalizar a barra de tarefas de acordo 

com as preferências do usuário.  
(---) A área de notificação, que inclui um relógio e ícones 

que comunicam o status de determinados programas 
e das configurações do computador.  

(---) Quando uma janela está ativa (seu botão da barra de 
tarefas aparece realçado), o clique no botão 
correspondente minimiza a janela. 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
e) C - E - C. 
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LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

31) Segundo a Constituição Federal, a soberania popular 
será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: 
 
I - O pluralismo político. 
II - Plebiscito. 
III - Referendo. 
IV - Iniciativa popular. 
  
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Somente os itens I, II e III. 
e) Nenhum dos itens. 
 

32) Segundo a Lei Orgânica do Município, em relação à 
política educacional, cultural e desportiva, o Município 
manterá, EXCETO: 
 
a) Ensino Fundamental obrigatório, inclusive para os que 

não tiverem acesso na idade apropriada. 
b) Atendimento educacional especializado aos portadores 

de necessidades especiais. 
c) Ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando. 
d) Educação Infantil, em creche e pré-escola, às crianças 

até 14 anos de idade.  
e) Atendimento ao educando, no Ensino Fundamental, por 

meio de programas suplementares de fornecimento de 
material didático, transporte escolar, alimentação e 
assistência à saúde. 

 

33) Conforme o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, a respeito do exercício da função de 
confiança, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Será tornada sem efeito a designação do servidor que 

não entrar no exercício da função gratificada no prazo 
de 10 dias a contar da publicação do ato de investidura. 

b) A função gratificada não poderá ser criada em paralelo 
com o cargo em comissão. 

c) A designação para o exercício da função gratificada 
será sempre cumulativa com o cargo em comissão. 

d) O valor da função gratificada não poderá ser percebido 
cumulativamente com o vencimento do cargo de 
provimento efetivo. 

e) A função de confiança a ser exercida, exclusivamente 
por servidor público efetivo, poderá ocorrer sob a forma 
de função gratificada. 

 

34) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, a vacância do cargo 
decorrerá de: 
 
I - Readaptação. 
II - Reversão. 
III - Reintegração. 
IV - Recondução. 
 
Estão CORRETOS: 
  
a) Somente os itens II e IV. 
b) Somente os itens I, III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens I e IV. 
e) Todos os itens. 
 

35) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, após cada período de 12 meses de 
vigência da relação entre o Município e o servidor, terá 
este direito a férias, na seguinte proporção: 
 
I) 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço 

mais de cinco vezes. 
II) 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. 
III) 20 dias corridos, quando houver tido de 20 a 25 faltas. 
IV) 15 dias corridos, quando houver tido de 15 a 30 faltas. 
 
Estão CORRETOS:  
 
a) Somente os itens III e IV. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

36) Segundo o Código de Ética Profissional, cumpre ao 
Profissional de Biblioteconomia, EXCETO: 
 
a) Cooperar intelectual e materialmente para o progresso 

da profissão, mediante o intercâmbio de informações 
com associações de classe, escolas e órgãos de 
divulgação técnica e científica. 

b) Guardar sigilo no desempenho de suas atividades, 
quando o assunto assim exigir. 

c) Combater o exercício legal da profissão. 
d) Realizar de maneira digna a publicidade de sua 

instituição ou atividade profissional, evitando toda e 
qualquer manifestação que possa comprometer o 
conceito de sua profissão ou de colega. 

e) Citar seu número de registro no respectivo Conselho 
Regional, após sua assinatura em documentos 
referentes ao exercício profissional. 
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37) Em conformidade com a NBR 6.023, sobre a data, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A data da publicação deve ser indicada em algarismos 

romanos. 
b) Se nenhuma data de publicação, distribuição, copirraite, 

impressão etc. puder ser determinada, registra-se uma 
data aproximada entre parênteses, como, por exemplo, 
(1971 ou 1972). 

c) Nas referências de vários volumes de um documento, 
produzidos em um período, indicam-se as datas mais 
antiga e mais recente da publicação, separadas por 
barra, como, por exemplo, 1926/1940. 

d) Os meses devem ser indicados de forma abreviada, no 
idioma original da publicação. 

e) Em listas e catálogos, para as coleções de periódicos 
em curso de publicação, indica-se apenas a data inicial 
seguida de hífen e sem espaço. 

 

38) Em conformidade com a NBR 6.027, sobre as regras 
gerais de apresentação do sumário, analisar a sentença 
abaixo: 
 
A palavra sumário deve ser centralizada e com a mesma 
tipologia da fonte utilizada para as seções primárias 
(1ª parte). A subordinação dos itens do sumário deve ser 
destacada pela apresentação tipográfica utilizada no texto 
(2ª parte). Os elementos pré-textuais devem constar no 
sumário (3ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

39) De acordo com a NBR 10.520, em relação aos tipos 
de notas, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Notas de referência. 
(2) Notas de rodapé. 
(3) Notas explicativas. 
 
(---) Indicações, observações ou aditamentos ao texto 

feitos pelo autor, tradutor ou editor, podendo também 
aparecer na margem esquerda ou direita da mancha 
gráfica. 

(---) Notas que indicam fontes consultadas ou remetem a 
outras partes da obra onde o assunto foi abordado. 

(---) Notas usadas para comentários, esclarecimentos ou 
explanações, que não possam ser incluídos no texto. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 3 - 2. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 3 - 1 - 2. 
 

40) Segundo a NBR 12.676, a qualidade de indexação 
depende de fatores relativos a: 
 
I - Consistência na especificidade dos termos atribuídos a 

um documento e no nível de exaustividade atingido na 
indexação. 

II - Qualificações do indexador (imparcialidade, 
conhecimento etc.). 

III - Qualidade dos instrumentos de indexação. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

41) Uma das questões que na sociedade contemporânea 
tem sido objeto de atenção e discussão de diferentes 
áreas do conhecimento é o comportamento ético 
profissional. Sobre essa questão, na área da ciência da 
informação, é CORRETO afirmar que:  
 
a) A profissão do Bibliotecário está muito ligada a atitudes 

e comportamentos éticos, tanto em relação ao usuário, 
quanto em relação ao próprio fazer informacional, ou 
seja, desde a prospecção e filtragem de dados e 
informações, até disseminação e transferência desses 
mesmos dados e informações ao público interessado. 

b) Cabe ao profissional da informação pautar a sua 
atuação na ética, estimular e incentivar o 
comportamento e as atitudes éticas, pois somente 
assim ele estará contribuindo para uma sociedade mais 
justa e mais humana. 

c) O Bibliotecário permeia, por meio de linguagens 
documentárias, conteúdos informacionais de 
documentos de diferentes naturezas, e isso requer uma 
atitude ética constante. 

d) Vive-se um momento em que a sociedade cobra uma 
maior participação política e social dos profissionais da 
área de ciência da informação. 

e) Todas as alternativas acima estão corretas. 
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42) Tradicionalmente, os espaços de atuação do 
Bibliotecário são as instituições públicas. Porém, com a 
vinda das tecnologias de informação e de comunicação, 
esses espaços estão sendo ampliados para atividades em 
diferentes contextos. Sobre o vasto mercado de trabalho 
do profissional da informação, muitos autores, 
especialistas da área, costumam dividi-los de forma 
sistematizada em grupos. Com base nisso, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Mercado informacional: existente não ocupado. 
(2) Mercado informacional: tradicional.  
(3) Mercado informacional: tendências. 
 
(---) Editoras, livrarias e provedores de Internet. 
(---) Centros de informação de empresas privadas, bancos 

e bases de dados eletrônicos e digitais. 
(---) Bibliotecas públicas, escolares, universitárias e 

especializadas. 
 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 2 - 3. 
 

43) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Em relação às perspectivas futuras de trabalho e atuação 
no mercado, pode-se destacar que é importante para o 
profissional da informação repensar algumas questões 
relevantes em seu dia a dia e no ambiente em que 
trabalha, para que possa atuar no terceiro milênio com 
qualidade e eficiência. Pode-se citar, como exemplo, a 
_______________ da unidade de informação, buscando 
uma maior interação entre os usuários e os profissionais 
da área. 
 
a) criação 
b) especialização 
c) remodelagem  
d) segregação 
e) subdivisão 
 

44) A Internet proporcionou um grande avanço tecnológico 
aos serviços de biblioteca e centros de informação, 
trazendo muitas facilidades para o profissional da área e 
também aos seus usuários. Uma dessas facilidades é o 
hipertexto, em que o leitor tem liberdade de escolher 
vários caminhos a partir de sequências associativas 
possíveis entre blocos vinculados por remissões não 
lineares. Sobre o hipertexto e suas possíveis utilizações 
em centros de informação, analisar os itens abaixo: 
 
I - Por ser associativo, o hipertexto é uma forma mais 

natural de produzir conhecimentos, organizar dados, 
obter informações e estabelecer comunicação. 

II - O recurso do hipertexto, que pode ser encontrado em 
provedores de informação e nas bibliotecas 
eletrônicas/virtuais/digitais, é cada vez mais 
imprescindível aos ambientes de produção, uso e 
disseminação do conhecimento, podendo ser 
considerado como uma “filosofia de gestão da 
informação”.  

III - A concepção e aplicação do hipertexto não se 
restringem ao ciberespaço, pois na mídia impressa 
também há as múltiplas associações do leitor, por 
exemplo, em uma consulta a uma enciclopédia ou a um 
abstract. 

IV - O hipertexto é um meio de organizar e acessar 
conhecimentos, por isso tem grande utilidade para os 
serviços de informação, particularmente para as 
bibliotecas acadêmicas e especializadas. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

45) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
O Bibliotecário deve saber gerenciar a informação e o 
conhecimento que será definido em função do negócio da 
informação da sua organização mantenedora em 
alinhamento com a sua visão, missão, valores e objetivos. 
Isto reforça a adoção do _______________, que 
recomenda e enfatiza a importância do usuário como 
_____________ de informação, e a adequação da oferta 
dos produtos e serviços de informação aos interesses e 
necessidades desses usuários. 
 
a) sistema de aproveitamento - pesquisador 
b) marketing da informação - cliente consumidor 
c) programa de automatização - utilizador  
d) sistema de referência - leitor 
e) embasamento cultural - consumidor 
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46) Aprendemos sobre o mundo e sobre nós mesmos de 
muitas maneiras: observamos, ouvimos, lemos e 
experimentamos e, assim, aumentamos nosso 
conhecimento. No entanto, nem sempre a percepção que 
obtemos da realidade é confiável. Mas, quando o 
conhecimento sobre determinado fenômeno é obtido 
segundo uma metodologia científica, ou seja, é o 
resultado de pesquisas realizadas por cientistas, de 
acordo com regras definidas e controladas, então 
aumentam muito as probabilidades de que nossa 
compreensão desse fenômeno seja correta. O trecho 
acima se refere: 
 
a) Aos estudos de uso e usuários. 
b) Às pesquisas de avaliação bibliográfica. 
c) À especialização na área da ciência da informação. 
d) Ao conhecimento científico, também chamado de 

ciência.  
e) Aos projetos de pesquisa sobre referencial teórico. 
 

47) Considerando-se as definições de algumas práticas de 
tratamento da informação, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Indexação. 
(2) Classificação.  
(3) Catalogação. 
 
(---) Um dos produtos finais desse serviço são os 

índices/abstracts. 
(---) Tem como um de seus principais objetivos determinar 

um lugar para o documento numa coleção organizada 
por assunto. 

(---) Visa criar representações dos documentos, que 
descrevem tanto os aspectos físicos, objetivos do 
documento (autor, título etc.), quanto os aspectos de 
conteúdo, ou seja, o assunto ou assuntos de que 
trata. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 3 - 1 - 2. 
 

48) Este termo vem sendo usado nas bibliotecas digitais 
para designar o trabalho de descrição física dos recursos 
eletrônicos. Desse ponto de vista, cumpre, no contexto 
digital, função semelhante à da catalogação nas 
bibliotecas tradicionais. É CORRETO afirmar que o trecho 
se refere à definição de: 
 
a) MARC 21. 
b) Ontologia. 
c) Metadados. 
d) Índices. 
e) Tesauros. 
 

49) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
 _______________ é o termo que tem sido usado nos 
contextos digitais para designar o trabalho de organização 
dos recursos eletrônicos com base em seus conteúdos, de 
forma a possibilitar a posterior recuperação dessas 
informações. 
 
a) Metadado 
b) Ontologia 
c) MARC 21 
d) Tesauro 
e) Índice 
 

50) Uma das “ferramentas” que o Bibliotecário utiliza para 
classificar e indexar as obras é a leitura técnica, que visa, 
dentre outras coisas, definir palavras-chaves para 
posterior recuperação da informação. Sobre esse tipo de 
leitura, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Na teoria, a leitura deve ser eficaz, administrável, 

controlada por meio de treinamentos rigorosos, 
obedecendo sempre a regras de objetividade. 

b) Essa leitura científica, neutra, apolítica, sem reflexão, 
rigorosa, transparente e objetiva é incompatível com a 
necessária pesquisa para a indexação de certas obras, 
que exigem uma reflexão e acúmulo de conhecimento 
por parte do Bibliotecário. 

c) A leitura do Bibliotecário simula o modo de produção 
industrial, buscando produtividade e rapidez. 

d) A leitura técnica é feita independentemente do tipo de 
obra, podendo ser, por exemplo, de livros, pinturas, 
músicas ou filmes. 

e) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 

51) É um meio de comunicação extremamente versátil e 
rápido, que permite a divulgação da pesquisa 
imediatamente após sua conclusão, ignorando barreiras 
geográficas para acesso (embora dependam de 
equipamentos e linhas de comunicação eficientes), 
minimizando barreiras hierárquicas e permitindo a 
recuperação de informações de várias maneiras. É 
CORRETO afirmar que a definição se refere: 
 
a) À enciclopédia em CD-ROM. 
b) À digitalização de documentos. 
c) Ao periódico eletrônico. 
d) Ao MARC 21. 
e) A sites de compartilhamento de fichas catalográficas, 

como, por exemplo, o da Biblioteca Nacional. 
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52) É uma etapa que, embora logicamente bem próxima 
da atividade de leitura, tem, entretanto, características 
próprias. A habilidade principal exigida nessa atividade é a 
de síntese, pois transforma um texto que pode ter 
centenas de páginas em uma frase ou enunciado temático 
que pode ser expresso por apenas uma palavra. O texto 
acima discursa sobre uma das várias atividades 
realizadas pelos profissionais da informação, que é a: 
 
a) Recuperação da informação. 
b) Análise de referência. 
c) Criação de tesauro. 
d) Análise de assunto. 
e) Elaboração de resumo. 
 

53) A Classificação Decimal Universal (CDU) é um dos 
modelos de sistema de classificação mais utilizados até 
hoje. De acordo com as principais classes da CDU, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) 1-Filosofia; 5-Vaga; 8-Geografia. 
b) 2-Religião; 7-Esportes; 9-Vaga. 
c) 0-Generalidades; 3-Vaga; 4-Direito. 
d) 3-Ciências Sociais; 6-Medicina; 8-Linguística. 
e) 5-Matemática; 8-Biografia; 9-Literatura. 
 

54) Em relação à história do surgimento e às 
características da CDU, analisar os itens abaixo: 
 
I - As classes da Classificação Decimal de Dewey (CDD) 

foram utilizadas na sua construção. 
II - É um instrumento de representação da informação e, 

consequentemente, de organização do conhecimento 
registrado em sistemas de recuperação da informação. 

III - É um sistema dividido por classes centesimais, o que 
permite a inclusão de temas e subtemas. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente o item II. 
 

55) A LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde) é um exemplo de: 
 
a) Serviço de COMUT entre bibliotecas de medicina. 
b) Intranet específica para estudantes e pesquisadores da 

área de saúde.  
c) Base de dados, um dos componentes de uma rede de 

serviços de busca e recuperação da informação. 
d) Revista publicada mensalmente com artigos de 

pesquisas da área de saúde. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

56) O termo “Sociedade da Informação” vem sendo 
cunhado por vários pesquisadores desde o crescimento 
da literatura científica a partir do século XIX e a explosão 
bibliográfica após a Segunda Guerra Mundial. De acordo 
com as características desse tipo de sociedade pós-
moderna, é CORRETO afirmar que:  
 
a) O ponto central da sociedade pós-moderna é o 

surgimento das atividades de produção de 
conhecimento e informação. 

b) Caracteriza-se pela abundância de informação 
organizada. 

c) O espaço de produção dessa sociedade não é mais o 
da fábrica, mas o conjunto de meios, que é, antes de 
tudo, um conjunto de informações, mais 
especificamente, de informações científicas, 
tecnológicas, comerciais, financeiras e culturais, 
difundidas de forma rápida e interativa. 

d) Ocorre na sociedade de informação uma 
transformação, provocando a mudança de enfoque em 
relação aos fatores de produção e de desenvolvimento 
econômico. Portanto, a base dessa transformação é 
que o setor de informação é intensivo em conhecimento 
e não em mão-de-obra. 

e) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 

57) O desenvolvimento muito rápido da Internet modificou 
profundamente o acesso à informação. Pode-se dizer que 
se está em um período de transição na comunicação 
científica, passando de um sistema de publicação 
tradicional, bastante rígido, para um sistema eletrônico de 
publicação mais aberta, direta. Em relação aos periódicos 
eletrônicos, analisar os itens abaixo: 
 
I - Podem ser classificados em pelo menos duas 

categorias, de acordo com o formato em que são 
divulgados: on-line e em CD-ROM. 

II - Designa periódicos aos quais se tem acesso mediante 
o uso de equipamentos eletrônicos. 

III - Alguns mantêm o formato tradicional de um periódico 
impresso, sendo na verdade apenas uma versão 
eletrônica do periódico tradicional, enquanto outros 
apresentam formatos inovadores, sem equivalente em 
papel, oferecendo novos recursos. 

IV - Podem incluir som, imagens e movimento. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I, III e IV. 
e) Somente os itens II, III e IV. 
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58) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
  
O _______________ do acervo é um serviço interno, de 
responsabilidade do Bibliotecário, consistindo na 
_______________ e na _______________ de uma obra. 
 
a) cadastramento - permuta - troca 
b) processamento técnico - classificação - catalogação 
c) tombamento - compra - troca 
d) processamento técnico - restauração - exibição 
e) tombamento - classificação - exibição 
 

59) O acervo de uma biblioteca deve ser organizado de 
modo que os livros e demais materiais que o compõem 
possam ser facilmente localizados pelos leitores, uma vez 
que, numa biblioteca pública, por exemplo, os leitores têm 
livre acesso às estantes. Em relação à organização física 
de um acervo, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Devem-se orientar os leitores a recolocarem as obras 

retiradas nas estantes, acostumando-os a manter a 
biblioteca em ordem. 

b) Os livros são colocados sempre da direita para a 
esquerda, e devem ser mantidos na posição vertical. 

c) Os periódicos devem ser guardados junto com os livros, 
nas mesmas estantes, a fim de manter juntas as obras 
de mesmo autor.  

d) Se houver uma boa sinalização diretamente nas 
estantes, não há necessidade de cada livro ter uma 
etiqueta, gerando economia de material da biblioteca. 

e) A arrumação deve ser feita obedecendo a critérios 
previamente estabelecidos que agrupem na estante as 
obras de um mesmo assunto, como, por exemplo, 
utilizando a CDD. 

 

60) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_______________ é o termo que se aplica à relação entre 
a biblioteca e o usuário, em busca de uma informação; é a 
orientação que o pessoal da biblioteca pode oferecer ao 
usuário para que este encontre a resposta procurada em 
seu estudo ou pesquisa, ou, se a biblioteca não dispuser 
de meios para lhe oferecer essa resposta, deve-lhe indicar 
onde poderá obtê-la, seja através dos serviços de outra 
biblioteca ou instituição congênere. 
 
a) Referência 
b) Apresentação 
c) Sinalização 
d) Circulação 
e) COMUT 
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