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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                      MATUTINO – 18/05/2014 
PROVA OBJETIVA                                                                                                       NÍVEL SUPERIOR  
 
CARGO: BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 60 questões, com 5 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 4h (quatro horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente 3h30min. (três horas e trinta minutos) após o início 
das provas.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto a seguir para responder às próximas cinco (5) questões. 
 
Molécula da moralidade 
 

“O nível de confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na 
miséria”, afirma o norte-americano Paul Zak, precursor no estudo da Neuroeconomia – ramo da ciência que 
estabelece relações diretas entre cérebro, comportamento e economia. Apoiado na descoberta do hormônio 
oxitocina como a “molécula da moralidade”, Zak diz que tantos aspectos pessoais como a generosidade e a 
compaixão, até a tomada de decisões econômicas, são influenciadas pela química cerebral. 
 [...] 
 O professor de Economia, Psicologia e Administração na Universidade de Claremont e de Neurologia na 
Universidade de Loma Linda, ambas nos Estados Unidos, Paul Zak hoje coordena o primeiro curso de doutorado 
em Neuroeconomia. Criticado por ser demasiadamente entusiasta de sua própria teoria, o dr. Love, como é 
popularmente conhecido, costuma ser comparado por alguns de seus pares aos religiosos, por falar da oxitocina 
como a “Terra Prometida” – enquanto outros cientistas afirmam que as questões sociais são mais relevantes do 
que as biológicas para se pensar a Economia. 
 Diante do cenário atual de protestos sociais, a dúvida dos estudiosos é pertinente: seria uma única 
molécula capaz de mudar um quadro de violência, ou mesmo explicar nossa moralidade? Paul Zak afirma que 
não. “O que encontramos, em nossos dez anos de experimentação, é uma molécula evolutivamente antiga, 
responsável por um grande número de comportamentos pró-sociais que nós, geralmente, chamamos de moral ou 
virtude, porque nos fazem colocar as necessidades de outra pessoa antes das nossas próprias. 
VASQUES, Lucas. Revista Filosofia: Ciência & Vida. n° 89, dez 2013. 
 
1. Por que o hormônio oxitocina pode ser denominado de a “molécula da moralidade”, segundo Paul Zak? 
a) Porque estabelece relações diretas entre cérebro, comportamento e economia. 
b) Porque essa molécula é capaz de mudar um quadro de violência. 
c) Porque é uma molécula evolutivamente antiga. 
d) Porque essa molécula determina o nível de confiança de uma sociedade. 
e) Porque, segundo Paul Zak, é uma molécula responsável por um grande número de comportamentos pró-sociais 
que nós, geralmente, chamamos de moral ou virtude. 
 
2. Assinale a única alternativa incorreta, em relação ao texto. 
a) Paul Zak afirma que uma única molécula é capaz de mudar um quadro de violência, ou mesmo explicar nossa 
moralidade. 
b) Paul Zak é pioneiro no estudo da Neuroeconomia. 
c) Paul Zak é comparado por alguns cientistas aos religiosos, por falar da oxitocina como a “Terra Prometida” 
d) Paul Zak é criticado por ser demasiadamente entusiasta de sua própria teoria. 
e) Cientistas que criticam Paul Zakafirmam que as questões sociais são mais relevantes que as biológicas para se 
pensar a Economia. 
 
3. Assinale a única alternativa em que se pode notar, no excerto, relação de intertextualidade. 
a) “O nível de confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na miséria.” 
b) “Apoiado na descoberta do hormônio oxitocina como a ‘molécula da moralidade’, Zak diz que tantos aspectos 
pessoais como a generosidade e a compaixão, até a tomada de decisões econômicas, são influenciadas pela 
química cerebral”. 
c) “O professor de Economia, Psicologia e Administração na Universidade de Claremont e de Neurologia na 
Universidade de Loma Linda, ambas nos Estados Unidos, Paul Zak hoje coordena o primeiro curso de doutorado 
em Neuroeconomia”. 
d) “[...] o dr. Love, como é popularmente conhecido, costuma ser comparado por alguns de seus pares aos 
religiosos, por falar da oxitocina como a ‘Terra Prometida’ – [...]” 
e) “[...] seria uma única molécula capaz de mudar um quadro de violência, ou mesmo explicar nossa moralidade?” 
 
4. “O nível de confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na 
miséria”. Nesse período, nota-se a presença da palavra SE três vezes. Assinale a alternativa que traz, 
respectivamente, a correta classificação morfológica das três ocorrências dessa palavra. 
a) Conjunção – conjunção – pronome. 
b) Conjunção – pronome – pronome. 
c) Preposição – advérbio – pronome. 
d) Pronome – conjunção – conjunção. 
e) Partícula apassivadora – conjunção – conjunção. 
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5. “O nível de confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na 
miséria”.  O verbo “manter” está conjugado na terceira pessoa singular. Sem alterar o modo e o tempo, 
como ficaria esse verbo na terceira pessoa do plural? 
a) mantenham. 
b) mantiveram. 
c) mantêm. 
d) mantinham. 
e) manteriam. 
 
Para responder às próximas cinco (5) questões, tenha por base o texto que segue: 
 
Cultura imortal 
Na língua banto, “zumbis” são os mortos recentes cujo corpo mantém a alma, sua identidade, mas não o espírito 
que lhe conferia a vontade de existir (“espírito” e “alma” não são sinônimos no imaginário quimbundo). Por isso, 
ficavam à mercê de feiticeiros se não fortalecessem seu espírito (em encontros rituais com os vivos), para 
ganharem força e rumarem para a luz. No vodu, o termo designa os que, revividos por feiticeiros, perdem a 
vontade própria. Segundo o dicionário Houaiss, o termo vem do quimbundo nzumbi (espírito atormentado). Para o 
escritor e pesquisador Nei Lopes, em quimbundo a raiz nzumbi está ligada à imortalidade, daí a relação com o 
nome “Zumbi”, dada ao líder do quilombo dos Palmares. 
MURANO, Edgard. Revista Língua Portuguesa, n° 94, ago 2013. 
 
6. No texto, evidencia-se, além da função metalinguística da linguagem, a função: 
a) Conativa. 
b) Emotiva. 
c) Fática. 
d) Poética. 
e) Referencial. 
 
7. “[...] ‘zumbis’ são os mortos recentes cujo corpo mantém a alma, sua identidade [...]” Nesse período há 
duas orações. Como se classifica a segunda oração (destacada)?  
a) Oração subordinada substantiva. 
b) Oração subordinada adjetiva. 
c) Oração subordinada adverbial. 
d) Oração coordenada sindética. 
e) Oração coordenada assindética. 
 
8. Julgue as afirmativas e assinale a alternativa correta. 
I – As palavras “língua”, “própria” e “dicionário” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
II – A mesma regra permite acentuar as palavras “daí” e “mercê”. 
III – A palavra “líder” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em R. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Estão corretas as afirmativas I e II. 
d) Estão corretas as afirmativas I e III. 
e) Estão corretas as afirmativas II e III. 
 
9. “[...] mas não o espírito que lhe conferia a vontade de existir (“espírito” e “alma” não são sinônimos no 
imaginário quimbundo).” Nesse período, a oração destacada classifica-se como subordinada adjetiva. 
Dessa forma, qual a função sintática do pronome relativo QUE? 
a) Sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Objeto indireto. 
d) Complemento nominal. 
e) Predicativo do sujeito. 
 
10. “Na língua banto, ‘zumbis’ são os mortos recentes cujo corpo mantém a alma, sua identidade, mas não 
o espírito que lhe conferia a vontade de existir (“espírito” e “alma” não são sinônimos no imaginário 
quimbundo).” Qual o pressuposto presente nesse excerto? 
a) Corpo, alma e espírito são sinônimos. 
b) Espírito e alma são sinônimos para algumas culturas. 
c) Espírito e alma são sinônimos em qualquer tipo de cultura. 
d) Corpo, espírito e alma só existem no imaginário das pessoas. 
e) Espírito e alma são elementos antônimos. 



4 

 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
11. Se num grupo de 5 homens e 7 mulheres sorteamos 4 pessoas para formarem uma comissão, qual a 
probabilidade de que essa comissão seja formada por 2 homens e 2 mulheres? 

a) 
33
14

 

b) 
35
4

 

c) 
12
4

 

d) 
33
7

 

e) 
35
14

 

 
12. Tenho 5 gatos e comprei ração o suficiente para alimentá-los por 24 dias. Mas antes que pudesse 
começar a utilizá-la, minha filha trouxe para casa mais 3 gatos e então a ração dará para alimentar todos 
os gatos por: 
a) 14 dias. 
b) 15 dias. 
c) 25dias. 
d) 38dias.  
e) 40dias. 
 
13. A negação correta da proposição: “Todos os leões são animais noturnos.” é: 
a) Existem leões que não são animais noturnos. 
b) Existem leões que são animais noturnos. 
c) Nenhum leão é animais noturnos. 
d) Alguns leões não são animais noturnos. 
e) Nenhum leão não é animal noturno. 
 
14. Buscando conhecer o hábito dos adolescentes com relação à tecnologia, foi realizada uma pesquisa 
entre 800 alunos de uma escola. Constatou-se que 400 utilizam smartphone, 270 utilizam notebook e 300 
tablet, desses 150 utilizam smartphone e notebook, 100 smartphone e tablet e 90 notebook e tablet. Sabe-
se ainda que 60 não utilizam nenhum dos três. Sendo assim, é correto concluir que a quantidade de alunos 
que utilizam os três é: 
a) 570. 
b) 510. 
c) 230. 
d) 170. 
e) 110. 
 
15. Numa prova de hipismo, analisando o tempo dos quatro melhores competidores, temos que Raoni 
obteve o mesmo tempo que Guilherme e melhor tempo do que o de Maria Eduarda. Ingrid obteve o mesmo 
tempo que Maria Eduarda. Logo, é correto afirmar que: 
a) Maria Eduarda obteve melhor tempo que a de Guilherme. 
b) Ingrid obteve melhor tempo que o de Guilherme. 
c) Raoni obteve tempo melhor que o de Ingrid. 
d) Guilherme obteve pior tempo que o de Ingrid. 
e) Ingrid obteve melhor tempo que o de Raoni. 
 
INFORMÁTICA 
16. O Microsoft Word 2007 (Versão em português) é uma aplicação de tratamento de texto, também 
designada por processador de texto. Quando o programa está aberto, o atalho de teclado 
``ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN´´ realiza qual dos comandos a seguir ? 
a) Exibe o conjunto completo de comandos no menu painel de tarefa. 
b) Divide a janela do documento. 
c) Alternar para o modo de exibição Layout de Impressão. 
d) Ativar ou desativar o controle de alterações. 
e) Amplia uma seleção para o final de uma janela. 
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17. O Excel® 2007 faz parte do pacote de produtividade Microsoft® Office System, de 2007. Numa planilha 
do Excel, os dados são introduzidos em cada uma das células. Sobre os tipos de dados que podem ser 
introduzidos no Excel® 2007 (Versão em Português), podemos afirmar que: 
I – Textos: Valores numéricos exibidos pelas células, que podem ser introduzidos diretamente pelo 
utilizador ou gerados automaticamente, através de fórmulas. 
II – Numéricos: Valores não numéricos ou que, sendo numéricos, são formatados para que o Excel os trate 
como sendo apenas texto. Regra geral, tudo o que o Excel não reconheça e trate como dados numéricos é 
assumido como texto. 
III – Datas e Horas: Valores não numéricos ou que, sendo numéricos, são formatados para que o Excel os 
trate como sendo apenas texto. Regra geral, tudo o que o Excel não reconhece e trate como dados 
numéricos é assumido como texto. 
IV – Fórmulas: As fórmulas são um dos recursos mais importantes do Excel, pois é através delas que 
realizamos cálculos.  
Das afirmativas apresentadas, quais estão corretas?  
a) I e II, somente. 
b) II e III, somente. 
c) I, II e III, somente. 
d) II e IV, somente. 
e) I, II, III e IV. 
 
18. O Excel® 2007 faz parte do pacote de produtividade Microsoft® Office System de 2007, que sucede ao 
Office 2003. Sobre Excel® 2007 (versão em português), podemos afirmar que: 
I – O Excel 2007 inclui um sistema de barras flutuantes, que surgem no texto sempre que necessitamos 
realizar determinadas funções, nomeadamente no âmbito da formatação. 
II – O Excel não pode ser usado exclusivamente para dados não numéricos. Uma das possíveis utilizações 
para esta capacidade é a criação de bases de dados simples, que facilitam a listagem e ordenação dos 
dados introduzidos e que podem até ser depois usadas para criar mailings através da importação de 
dados do Word. 
III – Uma das funções mais potentes do Excel desde as suas primeiras versões é a capacidade de gerar 
gráficos a partir de valores introduzidos numa folha de cálculo. 
Das afirmativas apresentadas, está correto o que se afirma em:  
a) I e II, somente.  
b) II e III, somente. 
c) I e III, somente. 
d) II, somente. 
e) I, II e III. 
 
19. No Windows 7 (versão em português), o”Menu Iniciar” é o portão de entrada para programas, pastas e 
configurações do computador. Ele se chama menu, pois oferece uma lista de opções, exatamente como o 
menu de um restaurante. E como a palavra "iniciar" já diz, é o local onde você iniciará ou abrirá itens. 
Sobre o Menu Iniciar, podemos afirmar que:  
I – O Painel esquerdo grande mostra uma lista curta de programas no computador. Pode haver variações 
na aparência dessa lista porque o fabricante do computador tem autonomia para personalizá-la. O clique 
em todos os programas exibe uma lista completa de programas. 
II – No canto inferior esquerdo está a caixa de pesquisa, que permite que você procure programas e 
arquivos no computador digitando os termos de pesquisa. 
III – O painel direito dá acesso a pastas, arquivos, configurações e recursos mais usados. Nele também é 
possível fazer logoff do Windows ou desligar o computador. 
Das afirmativas apresentadas, assinale a(s) que está(ão) incorreta(s) : 
a) Nenhuma 
b) I, somente. 
c) II, somente. 
d) III, somente. 
e) I, II e III. 
 
20. No Microsoft Windows 7 (versão em português), utilizar o atalho de teclado ``Alt+Tab´´ tem função de: 
a) Colocar o computador em modo de espera. 
b) Alternar entre janelas abertas. 
c) Ativar proteção de tela. 
d) Procurar por redes wireless. 
e) Forçar o desligamento do computador. 
 
LEGISLAÇÃO 
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21. No que concerne ao art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil/88, leia o texto a seguir, 
julgue se são falsas ou verdadeiras as afirmativas e assinale a alternativa correta. 
“Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 
solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto” no art. 40. 
( ) A contribuição prevista no § 18 do art. 40 incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de 
aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88 , quando o beneficiário, na forma da lei, 
for portador de doença incapacitante. 
(  ) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de 
previdência social.  
(  ) Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da CF/88, é vedada a 
percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto no art. 40. 
(  ) Além do disposto no art. 40, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo 
observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.  
a) V, V, V, V. 
b) F, V, V, V. 
c) V, V, V, F. 
d) V, F, V, V. 
e) F, V, F, V. 
 
Conforme o estabelecido no Estatuto da Universidade Federal do Acre – UFAC, Resolução nº 47, de 16 de 
setembro de 2013, responda às próximas três questões. 
 
22. Dentre outros, a Universidade Federal do Acre organizar-se-á com a observância dos seguintes 
princípios, exceto: 
a) Compromisso com a democratização da educação, com respeito ao modo de vida dos povos, definindo critérios 
amplamente democráticos que identifiquem possíveis formas de acesso à universidade, considerando as 
especificidades e diferenças étnicas e socioculturais. 
b) Universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, como mecanismo de 
evitar a fragmentação do saber. 
c) Gestão democrática, centrada nos órgãos deliberativos, voltada aos interesses da Universidade Federal do Acre 
e conectada com as demandas da sociedade. 
d) Cooperação com instituições de produção de conhecimento em âmbito nacional e internacional. 
e) Realização de pesquisas voltadas ao conhecimento científico e cultural da realidade, dentro da universalidade 
do saber, respeitando as especificidades socioculturais dos povos.  
 
23. Analise as alternativas e assinale a incorreta. 
a) A Universidade Federal do Acre goza de autonomia didático-científica, administrativa, patrimonial e de gestão 
financeira, nos termos do art. 207 da Constituição Federal de 1988 e das leis vigentes no país. 
b) O Colegiado de Cursos da Universidade Federal do Acre é o órgão superior deliberativo, normativo e consultivo 
em matéria de ensino, pesquisa e extensão. 
c) A Universidade Federal do Acre, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), tem como 
finalidades a produção e a difusão de conhecimento, visando contribuir para o desenvolvimento pautado pela 
melhoria das condições de vida e a formação de uma consciência crítica. 
d) É incumbência da Universidade Federal do Acre estender ao interior do Estado sua atuação para promover a 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da produção do conhecimento. 
e) O Conselho Universitário da Universidade Federal do Acre é o órgão máximo de deliberações da política 
universitária e instância de recursos nos termos da legislação vigente.  
 

24. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão deliberará em plenário, após consulta e estudo da matéria, 
quando necessário, por uma das respectivas câmaras:  
(  ) Câmara de Ensino;  
(  ) Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação;  
(  ) Câmara de Extensão e Cultura;  
(  ) Câmara de Assuntos Estudantis; 
(  ) Câmara de Legislação e Normas. 
Analise os itens e marque a alternativa que corresponde à sequência correta de V(Verdadeira) ou F(Falsa). 
a) V, V, V, V, V. 
b) V, F, V, V, F. 
c) V, V, V, V, F. 
d) F, V, V, V, F. 
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e) V, V, F, V, F. 
 
25. Qual das alternativas está em desconformidade com Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, que 
estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro 
de 2005?    
a) O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação será vinculado ao Plano de Desenvolvimento Institucional de cada IFE, conforme definido no art. 24 da 
Lei no 11.091, de 2005, e deverá contemplar, entre outros, Programa de Avaliação de Desempenho. 
b) O Programa de Avaliação de Desempenho terá por objetivo promover o desenvolvimento institucional, 
subsidiando a definição de diretrizes para políticas de gestão de pessoas e garantindo a melhoria da qualidade 
dos serviços prestados à comunidade. 
c) A aplicação do processo de avaliação de desempenho deverá ocorrer no mínimo uma vez por ano, ou em 
etapas necessárias a compor a avaliação anual, de forma a atender à dinâmica de funcionamento da IFE. 
d) O Programa de Avaliação de Desempenho, como processo pedagógico, coletivo e participativo, abrangerá, de 
forma integrada, a avaliação das atividades coletivas, entre outras. 
e) O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação será definido, visando garantir, entre outros, a construção coletiva de soluções para as questões 
institucionais. 
 
ATUALIDADES 
26. “As últimas semanas têm sido de comemoração na Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), 
devido aos resultados de 2013 do Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar (SEAPE), que 
funciona como um diagnóstico do sistema educacional (...)”. Esses dados foram transcritos do portal 
oficial da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. Quanto ao SEAPE é correto afirmar:  
a) O SEAPE adota metodologias dos padrões nacionais e internacionais para avaliação de aprendizagem escolar, 
sendo os testes voltados para as áreas do conhecimento de Língua Portuguesa e Matemática. 
b) Esse sistema de avaliação, adotado pelo MEC em todo o Brasil, funciona como um eficiente instrumento 
estatístico de análise de aproveitamento e aprendizagem escolares. 
c) O sistema é uma avaliação em larga escala em que se analisa a evolução da qualidade do sistema público de 
ensino, sendo adotado apenas na Região Norte do Brasil. 
d) O SEAPE, que substitui o IDEB no Acre, verifica mensalmente o desempenho dos alunos da educação básica 
(nos 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental, e no 3º ano do ensino médio). 
e) O diagnóstico do sistema educacional pelo SEAPE fundamenta-se nas provas aplicadas pelo ENEM, com as 
adaptações necessárias para a realidade do Acre. 
 
27. O PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, foi criado pelo Governo 
Federal com vários objetivos, menos: 
a) Aumentar as oportunidades educacionais aos trabalhadores por meio de cursos de formação inicial e 
continuada ou qualificação profissional. 
b) Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio e de 
cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional presencial e à distância. 
c) Aumentar a quantidade de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de educação profissional e tecnológica. 
d) Substituir, gradativamente, as unidades de ensino do SENAI, do SENAC, do SENAR e do SENAT, tornando-as 
unidades de ensino municipalizadas para ampliar a rede de atendimento em todo o Brasil.  
e) Ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica em todo o Brasil, para atender à necessidade 
de disponibilizar acesso à iniciação ou aprimoramento do preparo profissional. 
 
28. Aproximadamente 74.000 famílias acreanas (dados de setembro de 2013) já recebiam os benefícios do 
Bolsa Família. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o Bolsa Família é um programa de 
inclusão social praticado no Brasil, que tem suas normas de inclusão das famílias, porém estas têm, em 
contrapartida, algumas condicionalidades nas áreas de educação e saúde para continuar o recebimento 
do benefício.  São muitas essas condicionalidades educacionais que cabem às famílias, menos: 
a) Matricular as crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em estabelecimento regular de ensino.  
b) Garantir a frequência escolar de no mínimo 85% da carga horária mensal do ano letivo. 
c) Informar sempre à escola em casos de impossibilidade do comparecimento do aluno à aula e apresentando a 
devida justificativa. 
d) Informar de imediato ao setor responsável pelo PBF no município, sempre que ocorrer mudança de escola e de 
série dos dependentes de 6 a 15 anos, para que seja viabilizado e garantido o efetivo acompanhamento da 
frequência escolar. 
e) Garantir a média de aprovação escolar das crianças e adolescentes por meio de acompanhamento familiar, 
admitindo-se eventual retenção pelo prazo máximo de um ano na mesma série escolar. 
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29. Em concordância com o site oficial do Ministério da Educação, (portal.mec.gov.br) quanto à diferença 
entre curso técnico e curso tecnológico, é correto afirmar: 
a) Cursos tecnológicos são programas disponibilizados tanto para o nível médio, quanto para o superior, 
objetivando proporcionar conhecimentos teóricos para a qualificação profissional. 
b) Cursos técnicos são programas de nível médio com o propósito de capacitar o aluno proporcionando 
conhecimentos teóricos e práticos nas diversas atividades do setor produtivo. 
c) Cursos tecnológicos são programas de nível médio com o propósito de capacitar o aluno, em tempo reduzido, 
para sua imediata inserção no mercado de trabalho. 
d) Cursos técnicos são programas destinados para implementar gradativamente o ensino profissionalizante no 
Ensino Médio em todas escolas públicas brasileiras. 
e) Cursos tecnológicos são direcionados a alunos com defasagem escolar, por meio de preparação pedagógica 
supletiva, objetivando uma redução de tempo na preparação desses alunos. 
 
30. No PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, são oferecidos cursos 
gratuitos nas escolas públicas federais, estaduais e municipais, nas unidades de ensino do SENAI, do 
SENAC, do SENAR e do SENAT, em instituições privadas de ensino superior e de educação profissional 
técnica de nível médio. Um dos cursos abaixo não é oferecido no programa. Identifique-o: 
a) Formação Inicial e Continuada ou qualificação profissional para trabalhadores, estudantes de ensino médio e 
outros previstos pelo programa. 
b) Técnico para quem concluiu o ensino médio, com duração mínima de um ano. 
c) Formação Atualizada e Reciclagem para requalificação e contratação de profissionais desempregados que já 
atuam em distintas áreas tecnológicas, para admissão imediata no serviço público. 
d) Técnico para quem está matriculado no ensino médio, com duração mínima de um ano. 
e) Formação Inicial e Continuada ou qualificação profissional para, entre outros enquadrados no programa, 
beneficiários de programas federais de transferência de renda. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
31. Silva e Cunha (2002), diz: “é necessário enfatizar que o bibliotecário é em sua essência um mediador, 
um comunicador, alguém que põe em contato informações com pessoas, pessoas com informações.” 
Diante dessa perspectiva, o bibliotecário tem um papel importante a cumprir na sociedade do 
conhecimento, com uma educação baseada em quais princípios?  
a) Ética e solidariedade. 
b) Argumento e amoralidade. 
c) Generalidade e elitismo. 
d) Condescendência e pluralidade. 
e) Insipiência e precedência. 
 
32. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo: 
A _______________ é uma ferramenta que auxilia o bibliotecário a alcançar eficácia e eficiência 
organizacionais e a desenvolver ________________ para melhorar a eficácia e a eficiência do acervo e dos 
serviços. 
a) observação - habilidades 
b) elaboração - normas 
c) avaliação - estratégias 
d) observação - eficiência 
e) atualização - estratégias 
 
33. “Com os recursos tecnológicos à disposição das bibliotecas e a necessidade do compartilhamento 
dos acervos, as bibliotecas, cada vez mais, começaram a participar de redes nacionais e internacionais de 
catalogação cooperativa. Isso determinou a necessidade de criação de um registro catalográfico legível 
por computador.” (SILVA; ARAUJO, 2009, p. 71). Assinale a alternativa que identifica corretamente esse 
registro: 
a) ABNT 
b) MARC 
c) THESAURUS 
d) ISSN 
e) IBICT 
 
34. Utilizando os procedimentos do AACR2, as áreas da descrição bibliográfica de um documento são, 
exceto: 
a) Título. 
b) Referências bibliográficas. 
c) Autor e outros dados que comporão a área de responsabilidade. 
d) Descrição física. 
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e) ISBN. 
 
35. No Brasil, se destaca a rede de catalogação cooperativa BIBLIODATA, criada por qual Instituição? 
Assinale a alternativa correta.  
a) Biblioteca Nacional. 
b) IBICT. 
c) Bireme. 
d) Fundação Getúlio Vargas. 
e) Febab. 
 
36. De acordo com a ABNT NBR ISO 2108 – Informação e documentação – Número Padrão Internacional de 
Livro (ISBN), a partir de 1º de janeiro de 2007, as agências do sistema ISBN só atribuirão ISBN que 
consistam em? Assinale a alternativa correta. 
a) Doze elementos. 
b) Treze dígitos. 
c) Dez dígitos. 
d) Quatro elementos. 
e) Dez caracteres. 
 
37. Segundo Campello (2006), o depósito legal deve ter como objetivos: 
I – Assegurar a formação de uma coleção de materiais produzidos em vários formatos. 
II – Controlar o acesso de usuários nas bibliotecas. 
III – Permitir a compilação da bibliografia nacional, assegurando o controle bibliográfico da coleção. 
IV – Proporcionar aos cidadãos, do país e do exterior, acesso às publicações nacionais. 
Está correto o que se afirma em:. 
a) I, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) I, III e IV, apenas 
d) I e IV, apenas. 
e) I, II e IV, apenas. 
 
38. Obras como dicionários, enciclopédias, atlas e outros, têm características diferenciadas no acervo 
geral, portanto pertence a uma seção chamada: 
a) Recepção. 
b) Processos Técnicos. 
c) Administração. 
d) Acervo de referência. 
e) Periódicos. 
 
39. Melvin Dewey ao criar a CDD em 1876, teve o mérito de dividir o conhecimento humano em dez 
classes, de 0 a 9. Das classes principais, marque V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas e 
assinale a alternativa que apresenta a ordem correta. 
(     ) Classe 000 Generalidades. 
(     ) Classe 300 Ciências Aplicadas. 
(     ) Classe 800 Literatura. 
(     ) Classe 400 Linguística e línguas. 
(     ) Classe 900 Geografia. Biografia. História. 
a) V-F-V-V-V 
b) V-V-F-F-V 
c) F-V-V-V-F 
d) V-V-V-V-F 
e) V-F-F-V-V 
 
40. Segundo Dias e Naves (2013), dois conceitos sempre presentes na literatura sobre indexação são:  
a) Consistência e relevância. 
b) Técnica e imprecisão. 
c) Abordagem e incoerência. 
d) Desvantagem e banalidade. 
e) Insignificância e intolerância. 
 
41. Na análise de assunto, segundo Dias e Naves (2013), para formar o conceito de algo, faz-se uso de 
vários processos mentais como análise, a saber, exceto: 
a) Análise 
b) Síntese. 
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c) Abstração. 
d) Rotulação. 
e) Generalização. 
 
42. Qual é a fonte de informação por excelência para encontrar artigos curtos e condensados sobre os 
mais diversos assuntos? 
a) Sumário. 
b) Serviço de alerta. 
c) Código de Catalogação. 
d) Enciclopédia. 
e) Atlas. 
 
43. “Sob uma perspectiva mais prática, a Special Libraries Association (SLA) desenvolveu uma lista de 
competências profissionais e pessoais para o Bibliotecário especializado (mas que pode ser aplicada a 
qualquer profissional de informação). (BARBOSA, 1998, p. 56). Assinale a alternativa que não corresponde 
a essa lista de competências:  
a) Oferece apoio e treinamento de excelência para os usuários de sua biblioteca ou serviço de informação. 
b) Aprimora descontinuamente os serviços de informação em função de novas exigências.  
c) Utiliza a tecnologia de informação apropriada para adquirir, organizar e disseminar a informação. 
d) É um membro integrante da equipe gerencial e um consultor da organização em assuntos relativos à 
informação. 
e) Avalia as consequências do uso da informação e conduz estudos voltados para a solução dos problemas de 
gestão da informação. 
 
44. O que “Permite a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos das 
principais bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacionais.”? (IBICT, 2012). 
a) Programa de Comutação Biográfica. 
b) Programa de Processamento de Dados. 
c) Programa de Comutação Bibliográfica. 
d) Programa de Gerenciamento Bibliográfico. 
e) Programa de Comutação Geográfica. 
 
45. A ____________________ consiste no feedback dado pelo usuário à satisfação em relação ao uso do 
serviço, ou seja, se o serviço está sendo útil, se o conteúdo atende às expectativas e se o perfil está bem 
elaborado.    
Com o apresentado em qual alternativa preenche-se corretamente a lacuna?                                                                                                                                        
a) disseminação da informação  
b) evolução dos serviços 
c) prestação de auxílio  
d) retroalimentação 
e) orientação aos usuários 
 
46. Assinale a alternativa que contém uma atribuição do Conselho Federal de Biblioteconomia: 
a) Registrar os profissionais bibliotecários e expedir carteira profissional. 
b) Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à Lei, bem como enviando às autoridades 
competentes, relatórios documentados sobre fatos que apurarem e cuja solução não seja de sua alçada. 
c) Publicar relatórios anuais dos seus trabalhos, e periodicamente, relação dos profissionais registrados. 
d) Deliberar sobre questões oriundas do exercício de atividades afins à especialidade do bibliotecário. 
e) Apresentar sugestões ao Conselho Federal de Biblioteconomia. 
 
47. Na Classificação Decimal de Dewey (CDD), há as tabelas auxiliares, que são assim denominadas 
porque representam conceitos que podem, virtualmente, ocorrer associados a qualquer assunto das dez 
classes principais. Marque a alternativa que não contém uma dessas tabelas auxiliares. 
a) Subdivisão padrão. 
b) Subdivisão de língua. 
c) Subdivisão histórica. 
d) Subdivisão de pessoas. 
e) Subdivisão racial, étnica, nacional 
 
48. São atribuições do Bibliotecário a organização, direção e execução dos serviços técnicos de 
repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas, bem como de empresas particulares, 
concernentes às matérias e atividades seguintes, exceto: 
a) A fiscalização de estabelecimentos de ensino de biblioteconomia reconhecidos, equiparados, ou em via de 
equiparação. 
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b) O ensino das disciplinas específicas de arquivologia. 
c) Administração e direção de bibliotecas. 
d) Organização e direção dos serviços de documentação. 
e) Execução dos serviços de classificação e catalogação de manuscritos e de livros raros ou preciosos, de 
mapotecas, de publicações oficiais e seriadas, de bibliografia e referência. 
 
49. Marque a opção correta, no que se refere a uma obra anônima. 
a) Quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido. 
b) Quando o autor se oculta sob nome suposto. 
c) Quando é criada em comum, por dois ou mais autores. 
d) Quando se publica após a morte do autor. 
e) Quando ainda não foi objeto de publicação. 
 
50. Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a NBR 10520 – Informação e Documentação - Citações 
em Documentos - Apresentação (2002). 
a) As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas.  
b) As notas explicativas são usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações, que não possam ser 
incluídos no texto. 
c) No sistema numérico a indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva, em algarismos 
romanos, remetendo à lista de referências ao final do trabalho, do capítulo ou da parte, na mesma ordem em que 
aparecem no texto.  
d) As notas de rodapé são indicações, observações ou aditamentos ao texto feitos pelo autor, tradutor ou editor, 
podendo também aparecer na margem esquerda ou direita da mancha gráfica. 
e) As notas de referência indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra onde o assunto foi 
abordado. 
 
51. Segundo a NBR 6023 - Informação e Documentação - Referências - Elaboração (2002), são elementos 
essenciais para fazer a referência bibliográfica de um livro, exceto:  
a) Autor. 
b) ISBN. 
c) Edição. 
d) Local. 
e) Data de publicação. 
 
52. Segundo o Código de Ética do Profissional Bibliotecário, no desempenho de suas funções, não se 
permite, exceto: 
a) Praticar, direta ou indiretamente, atos que comprometam a dignidade e o renome da profissão. 
b) Assinar documentos que comprometam a dignidade da Classe. 
c) Deixar de comunicar aos órgãos competentes as infrações legais e éticas que forem de seu conhecimento. 
d) Ater-se ao que lhe compete na orientação técnica da pesquisa e na normalização do trabalho intelectual. 
e) Fazer comentários difamatórios sobre a profissão e suas entidades. 
 
53. Enumere corretamente a coluna 2 de acordo com a coluna 1, segundo as definições para efeito da 
norma NBR 6023 - Informação e Documentação - Referências - Elaboração (2002), e assinale a afirmativa 
que apresenta a sequência correta. 
 

Coluna 1 Coluna 2 
1 – Autor (   ) Item não seriado, isto é, item completo, constituído de uma só parte, ou 

que se pretende completar em um número preestabelecido de partes 
separadas. 

2 – Edição (   ) Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma 
unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. Inclui impressos, 
manuscritos, registros audiovisuais, sonoros, magnéticos e eletrônicos, 
entre outros. 

3 – Monografia (  ) Pessoa física responsável pela criação do conteúdo intelectual ou 
artístico de um documento. 

4 – Publicação periódica (   ) Publicação em qualquer tipo de suporte, editada em unidades físicas 
sucessivas, com designações numéricas e/ou cronológicas e destinada a 
ser continuada indefinidamente. 

5 – Documento (   ) Todos os exemplares produzidos a partir de um original ou matriz.  
a) 3-5-1-4-2 
b) 4-2-3-1-5 
c) 5-4-1-2-3 
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d) 1-3-2-5-4 
e) 2-1-5-3-2 
 
54. A seção de desenvolvimento de coleções é a seção da biblioteca responsável pela composição do 
acervo, feita por meio da política de formação e desenvolvimento de coleções. Qual das opções seguintes 
não se refere a um serviço dessa seção? 
a) Aquisição. 
b) Intercâmbio. 
c) Registro. 
d) Descarte. 
e) Preservação. 
 
55. De acordo com a Lei nº 9.610/98 - a Nova Lei Brasileira de Direitos Autorais, marque a alternativa 
incorreta: 
a) Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. 
b) O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento sobre o aumento do 
preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver 
alienado. 
c) Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições 
musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. 
d) Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares 
que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. 
e) Publicador é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. 
 
56. São elementos pré-textuais de um trabalho acadêmico, exceto: 
a) Folha de aprovação. 
b) Folha de rosto. 
c) Índice. 
d) Sumário. 
e) Resumo na língua vernácula. 
 
57. Assinale a opção incorreta no que se refere aos objetivos de uma biblioteca. 
a) Servir de instrumento e de difusão cultural. 
b) Atender a todos os usuários indistintamente e estar à disposição de todos. 
c) Fornecer informações precisas e confiáveis no momento exato em que sejam solicitadas. 
d) Armazenar e recuperar informações de caráter individual e colocá-las à disposição dos usuários. 
e) Promover e divulgar eventos culturais. 
 
58. No artigo Automação de bibliotecas e centros de documentação: o processo de avaliação e seleção de 
softwares, os autores citam que os requisitos relacionados à tecnologia “constituem-se nos itens que 
identificam a capacidade do sistema de trabalhar com modernos recursos tecnológicos, possibilitando 
segurança e intercâmbio de dados”. Entre as alternativas seguintes, assinale a que não constitui um 
desses requisitos imprescindíveis. 
a) Disponibilidade de help on-line sensível ao conteúdo em língua portuguesa. 
b) Padrão ISO2709. 
c) Possibilidade de validação dos registros e campos. 
d) Protocolo de comunicação Z39.50. 
e) Tabela de parâmetros para personalizar o funcionamento do sistema. 
 
59. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, conforme as normas de conduta que o 
Bibliotecário deve ter em relação aos colegas, e assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
 
( ) Ser leal e solidário, com conivência com erros que venham a infringir a ética e as disposições 
legais que regem o exercício da profissão. 
( ) Evitar críticas e/ou denúncias contra outro profissional, sem dispor de elementos 
comprobatórios. 
( ) Respeitar as ideias de seus colegas, os trabalhos e as soluções, jamais usando-os como de sua 
própria autoria. 
( ) Fazer comentários desabonadores sobre a administração de colegas que vier a substituir. 
( ) Abster-se da aceitação de encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido 
para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que permaneçam as 
mesmas condições que ditaram o referido procedimento. 
a) V-V-V-V-V 
b) V-V-F-F-F 
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c) F-F-F-V-V 
d) V-V-F-V-F 
e) F-V-V-F-V 
 
60. Enumere corretamente a coluna 2 de acordo com a coluna 1, conforme a nomenclatura das NBR’s. e 
assinale a afirmativa que apresenta a sequência correta. 
 

Coluna 1 Coluna 2 
1 – NBR 6021 (   ) Informação e documentação – Publicação periódica científica 

impressa - Apresentação 
2 – NBR 6022 (   ) Informação e documentação – Índice - Apresentação 
3 – NBR 6027 ( ) Informação e documentação – Relatório técnico e/ou científico - 

Apresentação 
4 – NBR 6034 (   ) Informação e documentação – Sumário - Apresentação 
5 – NBR 10719 (   ) Informação e documentação – Artigo em publicação periódica 

científica impressa - Apresentação 
a) 1-4-5-3-2. 
b) 3-5-1-2-4. 
c) 2-1-4-5-3. 
d) 5-2-3-1-4. 
e) 4-3-2-5-1. 
 
 
RASCUNHO 


