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TIPO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1. Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. 
Este caderno contém cinqüenta questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.

2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome 
as providências cabíveis imediatamente, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores.

3. O CARTAO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a prova, é o único 
documento válido para a correção das questões objetivas expostas neste caderno.

4. Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em 
ordem e se corresponde ao seu nome. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal 
de sala.

5. No CARTAO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve 
ser feita com caneta esferográfica azul ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva 
responsabilidade.

6. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma haverá substituição por 
erro do candidato.

7. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas cinco alternativas 
classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas uma que responde ao 
quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, 
emendada, com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não 
será considerada.

8. A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à entrega 
das provas, identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento 
do CARTÃO-RESPOSTA.

9. Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTAO-RESPOSTA. Não 
será concedido tempo adicional para o preenchimento.

10. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala, no mínimo, por 1 hora após o 
início da prova e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos 60 
minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

11. É terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no 
CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva.

12. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal 
de sala.

13. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO- 
RESPOSTA e deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES
• 02/06/2014 - A partir das 15h (horário de
Brasília) -  Divulgação do Gabarito Preliminar 
das provas objetivas.
• Não serão conhecidos os recursos em 
desacordo com o estabelecido em edital 
normativo.
• É permitida a reprodução deste material 
apenas para fins didáticos, desde que citada a 
fonte.
• A desobediência a qualquer uma das 
determinações constantes em edital, no 
presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA 
poderá implicar a anulação da sua prova.



LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo.

Que animais ainda são usados para fazer casacos de pele?

Desde focas e chinchilas até raposas e linces, 
milhões de animais são mortos todos os anos para a 
confecção de casacos de pele no mundo. Só na França são 
abatidos 70 milhões de coelhos por ano para esse fim. Mas a 
indústria dos casacos de luxo é alvo de críticas. Para as 
organizações de defesa dos animais, mais do que 
injustificada - há tecidos sintéticos e naturais que cumprem 
a função a atividade é extremamente cruel. O sofrimento 
já começaria na captura do bicho, que pena nas mãos dos 
caçadores - as focas, por exemplo, são mortas a pauladas na 
cabeça, para não danificar a pele. Mesmo quando criados 
em cativeiro, os animais viveriam em condições degradantes 
e padeceriam horrores na hora de extrair a pele. Os 
produtores, por sua vez, contestam o que chamam de 
sensacionalismo das entidades. "No caso da chinchila, a 
morte ocorre pelo destroncamento de uma das vértebras 
cervicais. É um processo indolor, sem sangue ou 
sofrimento", diz Carlos Perez, presidente da Associação dos 
Criadores de Chinchila Lanífera (Achila). Para os defensores 
dos bichos, porém, a crueldade fica óbvia quando se leva em 
conta que, ao contrário do que rola com vacas e frangos - 
mortos para alimentar pessoas -, no caso da indústria da 
moda os animais são sacrificados apenas para alimentar a 
vaidade alheia.

MATADO PARA VESTIR

Confira o polêmico passo-a-passo da confecção de um
casacão de madame

1. Os animais usados para fazer casacos de pele podem ser 
criados em cativeiro (como chinchilas, coelhos e martas) ou 
ser caçados em seu habitat (como focas, ursos e lontras). O 
abate rola quando o bicho atinge a maturidade e ocorre 
sempre no inverno, quando o pelo é mais longo, brilhante e 
abundante.

2. Há vários modos de abater o bicho. Eles podem ser 
mortos a pauladas, ser estrangulados - método indolor, 
segundo os produtores - ou, entre outras técnicas para 
resguardar a pele, ser eletrocutados com a introdução no 
ânus de ferramentas que fritam os órgãos internos.

3. Depois que o animal é morto, é hora de extrair sua pele. 
Há várias formas de escalpelá-|o, algumas mais profissionais 
e outras rudimentares e violentas.

(http://mundoestranho.abril.com.br/materia/que-animais-ainda-sao-
usados-para-fazer-casacos-de-pele)

QUESTÃO 1
Pode-se compreender que o uso do conectivo "mas", ao
final da quarta linha do texto:

(A) causa incoerência, já que as ideias deveriam se somar, 
não se opor.

(B) marca a adversidade de ideias entre o autor do texto e a 
comunidade científica.

(C) foi adequado, já que coloca em oposição a quantidade 
de animais mortos para a confecção de casacos e a 
crítica que se faz a tal produção.

(D) indica finalidade, já que os casacos são feitos para 
satisfazer um público muito específico.

(E) causa ambigüidade, já que o leitor se vê diante de um 
elogio à fabricação dos casacos de pele e, logo em 
seguida, da crítica ferrenha à produção deles.

QUESTÃO 2
Para as organizações de defesa dos animais, a produção de 
casacos de peles naturais é:

(A) não só desnecessária, como também impiedosa.
(B) tão imprescindível quanto cruenta.
(C) tanto inevitável como eminente.
(D) não só insolente, como essencial.
(E) mais vultosa do que implacável.

QUESTÃO 3
Sobre a palavra "pena", que aparece no texto, pode-se dizer
que:

(A) é um substantivo, no contexto em que aparece, e tem 
como sinônimo "sanção".

(B) é um verbo, no contexto em que aparece, e significa 
"sofre".

(C) é um adjetivo, no contexto em que aparece, e tem 
como antônimo "padecer".

(D) é um substantivo, no contexto em que aparece, e 
significa "aprouver".

(E) é um verbo, no contexto em que aparece, isento de 
significação.

QUESTÃO 4
O conector "mesmo", em destaque no texto, participa de 
um processo de coesão, por meio da indicação de uma 
circunstância de:

(A) conseqüência.
(B) conclusão.
(C) explicação.
(D) condição.
(E) concessão.

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/que-animais-ainda-sao-


QUESTÃO 5
Sobre o termo "Io", em destaque no final do texto, analise 
as afirmações.

I. Trata-se de um pronome.
II. Refere-se a "animal".
III. Está flexionado no masculino.
IV. Está flexionado no singular, provocando desvio em 

relação à concordância nominal do trecho.

Está correto o que se afirma em:

(A) nenhuma das afirmações.
(B) somente uma das afirmações.
(C) somente duas das afirmações.
(D) somente três das afirmações.
(E) todas as afirmações.

As questões de 6 a 10 têm como base a tirinha a seguir.

(http://www.gompy.com.br/tirinhas/a-natureza-i/)

QUESTÃO 6
A respeito dos quadrinhos, pode-se afirmar corretamente
que:

(A) o humor surge devido a fatos inesperados que ocorrem 
no primeiro quadrinho.

(B) o humor surge devido a fatos inesperados que ocorrem 
no segundo quadrinho.

(C) as imagens em nada se relacionam com o texto escrito.
(D) a forma verbal "convida" pertence a um verbo de 

primeira conjugação e está no presente.
(E) a palavra "nos", que aparece no segundo quadrinho, é 

um pronome pessoal reto.

QUESTÃO 7
Assinale a opção em que apareça, em destaque, uma 
preposição.

(A) Oh! A natureza!
(B) Oh! A natureza!
(C) Ela nos convida a sentar e admirá-la...
(D) Ela nos convida a sentar e admirá-la...
(E) Ela nos convida a sentar e admirá-la...

QUESTÃO 8
Sobre a forma verbal "convida", é correto afirmar que:

(A) está na terceira pessoa do singular, pois concorda com 
"ela".

(B) está na segunda pessoa do singular, pois concorda com 
"natureza".

(C) está na terceira pessoa do plural, pois concorda com 
"ela".

(D) está na primeira pessoa do plural, pois concorda com 
"natureza".

(E) está na segunda pessoa do singular, pois concorda com
nos .

QUESTÃO 9
Sobre os quadrinhos como um todo, analise as afirmações.

I. O texto, isoladamente, sem as imagens, não 
apresentaria sentido completo.

II. Há duplo sentido na palavra "natureza", o que gera 
incoerência.

III. A forma "convida" está no feminino para respeitar as 
normas de concordância verbal.

Está correto o que se afirma em:

(A) nenhuma.
(B) todas.
(C) III, somente.
(D) II, somente.
(E) I, somente.

http://www.gompy.com.br/tirinhas/a-natureza-i/


QUESTÃO 10
A conjunção "e", que aparece no segundo quadrinho, 
estabelece uma relação entre os termos de:

(A) exclusão.
(B) adição.
(C) oposição.
(D) incompatibilidade.
(E) impossibilidade.

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
Em uma pequena comunidade, sabe-se que 'Nenhum 
professor é rico' e que 'Alguns médicos são ricos1. Assim, 
pode-se afirmar que em tal comunidade:

(A) alguns professores são médicos.
(B) alguns médicos são professores.
(C) nenhum professor é médico.
(D) alguns médicos não são professores.
(E) nenhum médico é professor.

QUESTÃO 12
Em um cesto há 6 bolas de gude, sendo 3 brancas e 3 
vermelhas. Retiram-se sucessivamente 3 bolas desse cesto. 
Qual a probabilidade de as 3 bolas retiradas serem da 
mesma cor?

(A) 2/10
(B) 1/10
(C) 3/1
(D) 1/20
(E) 1/6

QUESTÃO 13
Um casal pretende ter 2 filhos. Qual é a probabilidade de 
esses filhos terem o mesmo sexo?

(A) 1/4
(B) 1/5
(C) 2/5
(D) 1/10
(E) 1/2

QUESTÃO 14
Quais, das seguintes proposições, são equivalentes?

1- q -> 2
2- p -> q
3 -~q -> ~p
4 -~p -> ~q

(A) Apenas 1 e 2.
(B) Apenas 2 e 4.
(C) 2 e 3,1 e 4.
(D) 1 e 3,1 e 4.
(E) 1 e 2, 3e4 .

QUESTÃO 15
Foi feita uma pesquisa sobre a preferência musical de jovens 
de uma determinada comunidade e descobriu-se que:

130 preferem forró.
145 preferem pagode.
35 gostam dos dois ritmos igualmente.

Qual a quantidade de entrevistados sabendo que, dos 
entrevistados, 25 disseram não gostar de nenhum dos dois 
ritmos?

(A) 335
(B) 350
(C) 400
(D) 310
(E) 300

QUESTÃO 16
Optou-se por organizar arquivos com as iniciais AB, AD, FK, 
AEL, FGA, BCO, BCDO e AFCDK, colocando-os em ordem 
alfabética. Assim, o arquivo com as iniciais BCO ficaria em 
que posição?

(A)
(B) 43
(C) 83
(D) 73
(E) 103

QUESTÃO 17
Na matriz A, cada elemento é obtido através de aij= 3i - j. 
Logo, o elemento que está na segunda linha e segunda 
coluna é:

(A) 7
(B) 5
(C) 4
(D) 1
(E) 2

QUESTÃO 18
Um profissional deseja organizar 3 livros de História, 4 de 
Física e 2 de Biologia, de modo que fiquem enfileirados na 
prateleira da biblioteca, sendo que a única exigência é de 
que os da mesma área fiquem juntos. Qual é o número de 
possibilidades de esses livros serem organizados?

(A) 288
(B) 1728
(C) 1600
(D) 1550
(E) 300



QUESTÃO 19
Qual é a alternativa que representa um conjunto de 
números que estão no conjunto dos inteiros Z?

(A) {2,-1,2/3}
(B) {1,0,-5}
(C) {1.5,-4,0}
(D) {9/2,-3,-3}
(E) {3/4,8,7}

QUESTÃO 20
A probabilidade de um evento ocorrer é p%. Qual é a 
probabilidade de tal evento não ocorrer?

(A) p-1
(B) 2p
(C) 1-p
(D) p+2
(E) 3p

QUESTÃO 22
Em uma empresa, há um servidor conectado à internet a 
cabo por meio de um roteador wireless. Esse roteador 
permite que os vários computadores do ambiente, que 
possuem placa de rede wireless, acessem a internet. Há, 
porém, um computador que não possui placa de rede 
wireless e nem slot na placa mãe para colocar tal placa, pois 
o slot existente já contém uma placa para rede cabeada. A 
solução mais viável para que este computador consiga 
acessar a rede wireless e, consequentemente, a internet, é:

(A) configurar a placa de rede cabeada para funcionar como 
placa de rede wireless.

(B) ligar esse computador a um switch padrão.
(C) colocar uma antena wireless na placa de rede cabeada e 

configurá-ia.
(D) ligar esse computador a um hub wireless.
(E) utilizar um adaptador wireless USB.

QUESTÃO 23
O processador da Intel para uma variedade de dispositivos 
como toblets, smartphones, ne, híbridos e produtos
eletrônicos de consumo é conhecido como:

(A) TunderAX.
(B) Atom.
(C) Snapdragon.
(D) Tegra.
(E) Exynos.

QUESTÃO 24
Considere a imagem a seguir.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de 
informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão 
em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas 
uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de 
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, 
diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 21
O pen drive é um dispositivo Plug ond Play (PnP), ou seja, o 
Sistema Operacional automaticamente o reconhece e o 
instala ao ser plugado ao computador. A unidade de pen 
drive no Windows 7 pode ser acessada a partir de um clique 
no botão Iniciar e na opção:

(A) Computador.
(B) Discos Flexíveis.
(C) Windows Explorer.
(D) Dispositivos.
(E) Painel de Controle.

O dispositivo central na imagem proporciona conectividade 
entre computadores, smartphones, tablets, e entre redes 
LAN e a Internet. Tal dispositivo é conhecido como:

(A) roteador wireless.
(B) Firewall wireless.
(C) Switch wireless.
(D) Proxy wireless.
(E) Bridge wireless.



QUESTÃO 25
No Outlook 2013 em português, ao clicar na opção Novo 
Email na guia Página Inicial, aparece uma tela para escrever 
o e-mail a ser enviado. Nessa tela, nas várias guias 
disponíveis, NÃO é possível:

(A) disponibilizar o campo Cco {Com cópia oculta).
(B) solicitar confirmação de leitura.
(C) definir o nível de prioridade da mensagem.
(D) exibir uma régua para ajuste de margens na área de 

corpo do e-mail.
(E) criar uma assinatura para o e-mail.

QUESTÃO 26
No Microsoft Word 2013 em português, as opções para 
definir vários estilos de fonte podem ser acionadas 
rapidamente por meio de teclas de atalho. Por exemplo, 
para colocar um bloco de texto selecionado em negrito e 
sublinhado, respectivamente, pressionam-se as 
combinações de teclas:

(A) CTRL + B e CTRL + U.
(B) CTRL + ALT + B e CTRL + ALT + U.
(C) CTRL + N e CTRL + S.
(D) ALT + N e ALT + S.
(E) SH IFT+N eSHIFT + S.

QUESTÃO 27
No Microsoft Excel em português, foi digitada a seguinte 
planilha:

A B
1 Funcionário Salário
2 Paulo Henrique 2567,65
3 Ana Maria 3876,45
4 Paula de Melo 1890,98
5 Maria Cristina 5675,23
6 Marcos Paulo 2357,12
7 Total

Na célula B7, o objetivo é somar apenas os salários dos 
funcionários Paulo Henrique, Paula de Melo e Maria Cristina. 
A fórmula que deve ser utilizada é:

(A) =SOMA(B2:B4:B5).
(B) =SOMA(B2,B4,B5).
(C) =SUM(B2+B4+B5).
(D) =CALCULO(B2+B4+B5).
(E) =SOMA(B2;B4;B5).

QUESTÃO 28
Considere a janela do Googie Chrome a seguir, que mostra o 
acesso ao site www.google.com.br.

A lacuna I deve conter:

(A) http.
(B) ssh.
(C) https.
(D) smtp.
(E) ftp.

QUESTÃO 29
Considere as definições a seguir.

I. É um programa ou parte de um programa de 
computador, normalmente malicioso, que se propaga 
inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de 
outros programas e arquivos. Para que possa se tornar 
ativo e dar continuidade ao processo de infecção, esse 
programa depende da execução do programa ou 
arquivo hospedeiro, ou seja, para que o seu 
computador seja infectado é preciso que um programa 
já infectado seja executado.

II. É um programa capaz de se propagar automaticamente 
pelas redes, enviando cópias de si mesmo de 
computador para computador. Não se propaga por 
meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros 
programas ou arquivos, mas sim pela execução direta 
de suas cópias ou pela exploração automática de 
vulnerabilidades existentes em programas instalados 
em computadores.

As definições I e II são, respectivamente, de:

(A) worm e vírus.
(B) bootnet e worm.
(C) trojan e backdoor.
(D) vírus e worm.
(E) worm e bootnet.

QUESTÃO 30
Paulo trabalha em uma empresa e precisa criar uma 
conexão privada de LANs projetada para ser acessível 
somente pelos membros da empresa (funcionários ou 
outros com autorização). Pretende-se, neste ambiente, 
publicar páginas Web sobre eventos internos, políticas de 
saúde e segurança, newsletters e catálogos telefônicos da 
equipe. O objetivo é eliminar a burocracia e acelerar fluxos 
de trabalho. Com base na descrição, pode-se concluir que 
Paulo deve criar uma:

(A) Extranet.
(B) Intranet.
(C) Internet.
(D) Rede wireless.
(E) Rede de longa distância.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 31
Analise as seguintes afirmações sobre o exercício da
profissão de bibliotecário.

I. Não será permitido o exercício da profissão de 
Bibliotecário aos diplomados por escolas ou cursos 
cujos estudos hajam sido feitos através de 
correspondência, cursos intensivos, cursos de férias etc.

II. Para o provimento e o exercício de cargos técnicos de 
Bibliotecários, Documentalistas e Técnicos de 
Documentação, na administração pública federal, 
estadual ou municipal, autárquica, paraestatal, nas 
empresas de economia mista ou nas concessionárias de 
serviços públicos, é obrigatória a apresentação de 
diploma de Bacharel em Biblioteconomia, respeitados 
os direitos dos atuais ocupantes.

III. O certificado de registro do título ou diploma ou a 
apresentação do título registrado será exigido pelas 
autoridades federais, estaduais ou municipais para 
assinatura de contratos, termos de posse, inscrição em 
concursos, pagamentos de licenças ou imposto para 
exercício da profissão e desempenho de quaisquer 
funções a esta inerentes.

Em conformidade com o disposto na Lei 4.084/62, é correto
o que se afirma em:

(A) 1, II e III.
(B) 1 e II, somente.
(C) 1 e III, somente.
(D) II e III, somente.
(E) 1, somente.

QUESTÃO 32
O mandato do Presidente, dos Conselheiros federais 
efetivos e dos suplentes terá a duração de:

(A) 1 (um) ano.
(B) 2 (dois) anos.
(C) 3 (três) anos.
(D) 4 (quatro) anos.
(E) 5 (cinco) anos.

QUESTÃO 33
Considerando-se o disposto na Lei n5 4.084/62, assinale a
alternativa incorreta.

(A) Os presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de 
Biblioteconomia prestarão anualmente suas contas 
perante o Tribunal de Contas da União.

(B) A prestação de contas do presidente do Conselho 
Federal de Biblioteconomia será feita diretamente ao 
referido Tribunal, após aprovação do Conselho.

(C) A prestação de contas dos presidentes dos Conselhos 
Regionais de Biblioteconomia será feita ao referido 
Tribunal por intermédio do Conselho Federal de 
Biblioteconomia.

(D) Cabe aos presidentes de cada Conselho a 
responsabilidade pela prestação de contas.

(E) Os casos omissos verificados nesta lei serão resolvidos 
pelos Conselhos Regionais de Biblioteconomia.

QUESTÃO 34
As Bibliotecas Públicas localizadas em Municípios com até (I)
________mil habitantes e cujo acervo não ultrapasse a (II)
________exemplares catalogados poderão funcionar sob a
supervisão de um Técnico em Biblioteconomia, devidamente 
registrado perante o Conselho e, nesse caso, deverão 
comunicar ao respectivo Conselho Regional de
Biblioteconomia a criação, o funcionamento e a
responsabilidade técnica da Biblioteca, para fins de
anotação e controle, sendo isentas de qualquer taxa ou 
contribuição.

Em conformidade com o disposto na Lei n  ̂ 9.674/98, 
assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas
acima.

(A) (1) dez; (II) cem
(B) (1) dez; (II) duzentos
(C) (1) vinte; (II) cem
(D) (1) vinte; (II) duzentos
(E) (1) dez; (II) quinhentos

QUESTÃO 35
As penas disciplinares previstas na Lei n9 9.674/98, 
consideradas a gravidade da infração cometida e a 
reincidência das mesmas, consistem em:

I. multa de um a cem vezes o valor atualizado da 
anuidade.

II. advertência reservada.
III. censura pública.
IV. suspensão do exercício profissional de até dois anos.
V. cassação do exercício profissional com a apreensão da 

carteira profissional.

É correto o que se afirma em:

(A) !, II e !!!, somente.
(B) II, III e IV, somente.
(C) II, lil e V, somente.
(D) I, II, IV e V, somente.
(E) I, II, III, IV e V.



QUESTÃO 36
Diante do que dispõe o Decreto n- 56.725/65, os 
bibliotecários somente poderão exercer a profissão após a 
satisfação dos seguintes requisitos:

I. registro dos diplomas ou títulos na Diretoria do Ensino 
Superior, do Ministério da Educação e Cultura.

II. registro no Conselho Regional de Biblioteconomia a cuja 
jurisdição estiverem sujeitos.

III. pagamento da anuidade ao Conselho Regional de 
Biblioteconomia, na forma estabelecida neste 
Regulamento.

É correto o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I, somente.
(C) I e II, somente.
(D) I e III, somente.
(E) II e III, somente.

QUESTÃO 37
De acordo com a previsão contida na Resolução n9 33/2001 
do Conselho Federal de Biblioteconomia, o prazo recursal 
nos processos administrativos no âmbito de sua 
competência é de:

(A) 5 (cinco) dias.
(B) 10 (dez) dias.
(C) 15 (quinze) dias.
(D) 30 (trinta) dias.
(E) 60 (sessenta) dias.

QUESTÃO 38
Em conformidade com o disposto na Resolução n9 73/05 do 
Conselho Federal de Biblioteconomia, compete ao Plenário 
do CFB julgar as contas dos CRB por:

(A) maioria absoluta de seus membros.
(B) 2/3 (dois terços) dos seus membros.
(C) 3/5 (três quintos) dos seus membros.
(D) maioria relativa dos seus membros.
(E) 1/3 (um terço) dos seus membros.

QUESTÃO 39
Nos termos da Resolução n9 73/05 do Conselho Federal de 
Biblioteconomia, a contabilidade dos Conselhos Federal e 
Regionais de Biblioteconomia deve ser feita nos moldes da 
contabilidade pública, sendo que os livros diário e razão 
deverão ser encadernados anualmente e arquivados pelo 
prazo de:

(A) 2 (dois) anos.
(B) 5 (cinco) anos.
(C) 10 (dez) anos.
(D) 15 (quinze) anos.
(E) 20 (vinte) anos.

QUESTÃO 40
O Bibliotecário deve, em relação aos usuários e clientes, 
observar as seguintes condutas, conforme estabelecido na 
Resolução n9 42/02 do Conselho Federal de 
Biblioteconomia:

I. aplicar todo zelo e recursos ao seu alcance no 
atendimento ao público, não se recusando a prestar 
assistência profissional, salvo por relevante motivo.

II. tratar os usuários e clientes com respeito e urbanidade.
III. orientar a técnica da pesquisa e a normalização do

trabalho intelectual de acordo com suas competências.

Pode-se afirmar que:

(A) a afirmação I é verdadeira e a afirmação II é falsa.
(B) todas as afirmações são falsas.
(C) todas as afirmações são verdadeiras.
(D) a afirmação III é falsa.
(E) a afirmação I é falsa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 41
Usar a tecnologia de forma sustentável é hoje uma das 
prioridades no trabalho de qualquer escritório. Significa 
educação, bom senso e, claro, economia. Leia as afirmações 
a seguir e assinale a incorreta.

(A) Podem-se definir monitores para desligar após períodos 
de inatividade, porém o descanso de tela ainda é mais 
usado e mais eficiente.

(B) É possível definir computadores para entrar em modo 
de espera após 10 minutos de inatividade; e o modo de 
hibernação, após 30 minutos de inatividade.

(C) Os computadores inativos por longos períodos e 
impressoras que não estejam sendo utilizadas devem 
ser desligados.

(D) Existem programas que automatizam o desligamento de 
computadores -  o que pode ser usado perfeitamente ao 
final de um dia de trabalho.

(E) Há mouses ópticos sem fio (wireless) que contêm uma 
chave de liga-desliga (on-off) que pode ser ativada para 
economizar, já que são alimentados a pilha.

QUESTÃO 42
Redução tarifária aplicada ao serviço de Registro Nacional. 
Pode ser utilizada junto aos serviços de carta (comercial e 
não comercial), impresso normal, impresso especial e mala 
direta postal, quando da postagem de livros em geral, 
postados por qualquer pessoa física ou jurídica; e para envio 
de material geral didático postado por Escola de Ensino por 
correspondência e destinados a seus alunos. Trata-se do(a):

(A) PAC.
(B) Registro Módico.
(C) Mala Direta Postal Domiciliária,
(D) Envelope Encomenda Resposta.
(E) EMS Mercadoria.



QUESTÃO 43
No Registro de Títulos e Documentos, previsto na legislação 
de registros públicos, é facultativa a transcrição de qual dos 
itens listados a seguir?

(A) Dos instrumentos particulares, para a prova das 
obrigações convencionais de qualquer valor.

(B) Do penhor comum sobre coisas móveis.
(C) Do contrato de penhor de animais.
(D) Do contrato de parceria agrícola ou pecuária.
(E) De quaisquer documentos, para sua conservação.

QUESTÃO 44
O Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos -  CCR foi 
concebido, originalmente, com o propósito de facilitar o 
intercâmbio comercial da região, ao reduzir as 
transferências internacionais num cenário de escassez de 
divisas que marcou a década de 80. O CCR oferece, entre os 
bancos centrais, garantias recíprocas de conversão imediata, 
para dólares dos Estados Unidos, dos pagamentos efetuados 
por suas instituições em moeda local; de remessa dos 
dólares correspondentes aos pagamentos efetuados por 
suas instituições; e da aceitação irrevogável dos débitos que 
lhes forem imputados, resultantes de operações cursadas 
sob o Convênio. Esta última definição recebe o nome de:

(A) conversabilidade.
(B) câmbio.
(C) transferibilidade.
(D) reembolso.
(E) liquidação.

QUESTÃO 45
A organização adequada dos arquivos e documentos é
essencial para uma posterior pesquisa. A Tabela de
Temporalidade é o instrumento arquivístico, oficializado por
decreto, que:

(A) indica as séries documentais produzidas em cada 
unidade da instituição.

(B) identifica os prazos de vigência, de prescrição e 
precaução para os documentos públicos municipais, em 
função de competências, funções e atividades, 
referências e fontes de pesquisa.

(C) estabelece os critérios para avaliação dos documentos 
contidos nas massas documentais e posterior formação 
do sistema municipal de arquivos.

(D) define prazos para eliminação, transferência e 
recolhimento dos documentos públicos municipais, 
além de ser referência para todos os registros de 
informação, estabelecendo também quais serão os 
suportes materiais.

(E) determina a divisão de como serão recebidos e 
acumulados os documentos por qualquer órgão público, 
da administração direta ou indireta.

QUESTÃO 46
Tipo de estrutura que traz como vantagem o excelente 
controle do estoque, é adaptável a qualquer espaço, peso 
ou tamanho de objeto ou mercadoria a ser armazenada e é 
indicada para produtos de alta rotatividade. A definição 
refere-se a:

(A) Indexador.
(B) Microforma.
(C) Palete.
(D) Adaptador.
(E) Base de CD-ROMs.

QUESTÃO 47
Ao se efetuar uma análise sistemática do desempenho do 
funcionário em virtude das atividades que desempenha, das 
metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do 
potencial de desenvolvimento, cuja grande vantagem é que 
ela é feita com todas as pessoas que se relacionam direta e 
indiretamente (chefia, subordinados, clientes internos e 
externos, pares e fornecedores), está se utilizando que tipo 
de avaliação?

(A) Escala Gráfica
(B) Tendência Central.
(C) 360°.
(D) Gestão de Desempenho.
(E) Pesquisa de Campo.

QUESTÃO 48
O Auxiliar Administrativo, em suas funções, deverá conhecer
os preceitos corretos de uma correspondência oficial.
Segundo o Manual de Redação da Presidência da República,
os documentos do Padrão Ofício devem obedecer à seguinte
forma de apresentação:

I. é obrigatório constar, a partir da segunda página, o 
número da página.

II. os ofícios, memorandos e anexos destes poderão ser 
impressos em ambas as faces do papel. Nesse caso, as 
margens esquerda e direita terão as distâncias 
invertidas nas páginas pares ("margem espelho").

III. a impressão dos textos deve ser feita na cor preta em 
papel branco. A impressão colorida deve ser usada 
apenas para gráficos e ilustrações.

IV. todos os tipos de documentos do Padrão Ofício devem 
ser impressos em papel de tamanho A-4, ou seja, 29,7 x 
21,0 cm.

V. para facilitar a localização, os nomes dos arquivos 
devem ser formados da seguinte maneira: tipo do 
documento + número do documento + palavras-chaves 
do conteúdo.

Pode-se afirmar que:

(A) somente I e II são corretos.
(B) somente I! e III são corretos.
(C) somente III e IV são corretos.
(D) todos são corretos.
(E) todos são incorretos.



QUESTÃO 49
Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou
expresso, correspondente à relação de emprego. Sobre o
assunto, previsto na CLT, assinale a alternativa correta.

(A) Para fins de contratação, o empregador não exigirá do 
candidato a emprego comprovação de experiência 
prévia por tempo superior a 12 (doze) meses no mesmo 
tipo de atividade.

(B) O contrato individual de trabalho poderá ser acordado 
tácita ou expressamente, necessariamente por escrito e 
por prazo determinado ou indeterminado, sendo neste 
último caso com autorização prévia de autoridade 
competente.

(C) O contrato por prazo determinado só será válido em se 
tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade 
justifique a predeterminação do prazo; de atividades 
empresariais de caráter transitório ou voluntário; e de 
contrato de experiência.

(D) O contrato de trabalho por prazo determinado não 
poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, sendo 
que o contrato de trabalho por prazo determinado que, 
tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma 
vez passará a vigorar sem determinação de prazo.

(E) O contrato de experiência não poderá exceder de 60 
(sessenta) dias.

QUESTÃO 50
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação
ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de
bens a eles necessários:

I. o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física; a 
pessoa jurídica pode.

II. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável 
pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista 
ou detentor de mais de 10% (dez por cento) do capital 
com direito a voto ou controlador, responsável técnico 
ou subcontratado.

III. servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante, 
desde que não seja responsável pela licitação.

Pode-se afirmar que:

(A) somente I é correto.
(B) somente 11 é correto.
(C) somente III é correto.
(D) todos são corretos.
(E) todos são incorretos.

RASCUNHO


