
 

 
CONCURSO PÚBLICO IFTO – 2015 

Técnico-Administrativo em Educação do Instituto 
Federal do Tocantins – IFTO 

 

CADERNO DE 
PROVA 

CARGO 

01 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

 

INSTRUÇÕES 

 
Este é o Caderno de Prova do Concurso Público destinado ao provimento de cargos da carreira de 
Técnico-Administrativo em Educação do Quadro de Pessoal Permanente do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO, Edital nº 022/2015, e contém 50 questões: 25 de 
Conhecimentos Básicos e 25 de Conhecimentos Específicos. Cada questão contém cinco alternativas e 
apenas uma delas deverá ser escolhida. Confira sua prova e solicite uma nova prova se faltar alguma 
questão. 
 
Cada candidato receberá um Cartão-Resposta no qual não poderá haver rasuras, emendas ou dobraduras, 
pois isso impossibilitará sua leitura. O Cartão-Resposta é nominal e não haverá substituição do Cartão-
Resposta por erro do candidato, sendo de inteira responsabilidade do candidato.  
 

1. O candidato deverá transcrever as respostas das questões do Caderno de Prova escrita para o Cartão-
Resposta utilizando caneta esferográfica de tinta PRETA, fabricada em material transparente. A 
marcação de mais de uma alternativa anula a questão.  

2.  
3. Assine o Cartão-Resposta no local indicado e preencha todo o espaço correspondente a cada alternativa 

selecionada, não ultrapassando seus limites e evitando borrões. 
 
O candidato com cabelos longos deverá prendê-los e deixar as orelhas à mostra. O candidato deverá 
guardar, antes do início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal, telefone celular desligado, relógios, 
óculos de sol e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e de telecomunicações desligados. Será motivo 
de eliminação do candidato o funcionamento (emissão de ruídos) de equipamentos eletrônicos 
guardados na embalagem.  

1.   
Será eliminado do concurso o candidato que:  
A) utilizar qualquer meio de comunicação com outros candidatos após o início da prova;  
B) portar qualquer material ou equipamento vedados por este edital;  
C) não comparecer ao local da prova no horário e na data prevista;  
D) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer;  
E) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para 

supervisionar, coordenar, fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.  
  
A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas. O candidato só poderá retirar-se do local da prova 
escrita decorrido o tempo de 2 horas de seu início, não sendo permitido o retorno para retirada do Caderno 
de Prova. O candidato só poderá levar o Caderno de Prova depois de transcorrido o tempo de três horas e 
trinta minutos do início da aplicação desta.  
 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só 
podendo se retirar da sala concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
Atenção: Para responder às questões de números 
1 a 5, considere o texto abaixo. 
 

Uma sociedade suicida 

 
“Ele foi vítima de vítimas, que são vítimas de 
vítimas”, desabafou para o jornal carioca O Dia a 
ex-mulher e mãe dos dois filhos do cardiologista 
carioca assassinado quando pedalava no início da 
noite no entorno da aprazível Lagoa Rodrigo de 
Freitas. O suposto assassino tem 16 anos e já 
cometeu quinze delitos, o primeiro aos 12. 
Instantaneamente, baixaram das nuvens bruxas e 
demônios, transformando o horror, o luto e a 
solidariedade em indignação, sede de vingança, 
rancor difuso e generalizado contra tudo que 
pareça provocar a violência. Reacendeu-se o 
debate sobre o rebaixamento da maioridade penal, 
engrossando as legiões dos que clamam por 
imediatas providências e soluções definitivas 
contra o crime e a impunidade. 
O arrasador depoimento do pensador espanhol 
Manuel Castells, publicado na Folha de São Paulo, 
um dia antes da barbaridade, abalou ainda mais a 
imagem que inventamos a nosso respeito como 
consolo para o fracasso coletivo: “A sociedade 
brasileira não é simpática, é uma sociedade que 
se mata”. 
É possível que o sociólogo pretendesse dizer algo 
distinto do publicado, porém é lícito acreditar que 
um observador tão atilado, sensível e articulado 
expressasse uma dolorosa e inequívoca 
constatação: o país está se matando. Literalmente. 
Uns aos outros. Somos todos agentes e sujeitos 
da mesma violência, assustadores e assustados, 
governantes e governados, progressistas e 
reacionários, crentes e descrentes, militares e 
magistrados, policiais e policiados, professores e 
aprendizes – todos, sem exceção, se bicam, se 
dilaceram, se esfaqueiam. Todos sangram. 
Enquanto rios secam, o sangue escorre copioso 
nas calçadas e ruas. 
(...) 

DINES, Alberto. Disponível em: 

http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-

de-debates/uma-sociedade-suicida/. Acesso 

em: 25.05.2015. 
 
 

Questão 1 

 
Pode-se inferir, a partir do trecho que introduz o 
texto, “Ele foi vítima de vítimas, que são vítimas de 
vítimas” que: 
 
A) Os agentes da violência pertencem a grupos 

diferentes que distinguem “mocinhos” de 
“bandidos”. 

B) Os responsáveis por atos de violência têm 
sempre mais de uma vítima nos seus 
currículos. 

C) A violência se constrói a partir de um ciclo 
reprodutivo e que não se localiza em um 
indivíduo ou grupos específicos de indivíduos. 

D) É factível crer que a vitimização contribui para 
alimentar o ciclo de violência. 

E) As vítimas estão fadadas a replicarem a 
violência sofrida perpetuando o ciclo da 
violência. 

 

Questão 2 

 
Em: “Instantaneamente, baixaram das nuvens 
bruxas e demônios, transformando o horror, o luto 
e a solidariedade em indignação, sede de 
vingança, rancor difuso e generalizado”. O termo 
em negrito pode ser substituído, sem perda de 
sentido, por 
 
A) confuso 
B) difundido 
C) reflexo 
D) reticente 
E) coletivo 
 

Rascunho 
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Questão 3 

 
Considere a função morfossintática de alguns 
termos no trecho: “É possível que o sociólogo 
pretendesse dizer algo distinto do publicado, 
porém é lícito acreditar que um observador tão 
atilado, sensível e articulado expressasse uma 
dolorosa e inequívoca constatação: o país está se 
matando”. E aponte a alternativa correta. 
 
A) O vocábulo observador exerce a função de 

substantivo, modificado pelos seus adjetivos: 
atilado, sensível e articulado. 

B) Temos em dolorosa e inequívoca constatação, 
simultaneamente, um adjetivo e dois 
substantivos. 

C) Em o país está se matando, há a presença de 
um adjunto adnominal e um objeto direto. 

D) Há ausência de sujeito em todos os períodos. 
E) Dolorosa e inequívoca, modificando 

constatação, assumem a categoria de adjetivo 
substantivado. 

 

Questão 4 

 
Considerando inferências gerais sobre o texto, 
classifique as alternativas quanto a serem 
verdadeiras (V) ou falsas (F) e marque a 
alternativa correta, de acordo com a respectiva 
sequência. 
 

 O texto, por tratar-se de um episódio 
localizado, faz referência à violência cada vez 
mais crescente no Rio de Janeiro. 
 A visão estrangeira é benevolente com a 
cortesia da sociedade brasileira 
 Tem sido recorrente, no Brasil, o 
recrudescimento das manifestações passionais 
imediatamente após episódios de grande 
repercussão midiática. 
 Os rios de sangue, metaforicamente, são 
inversamente proporcionais à estiagem em 
algumas regiões do país. 
 Vítimas e algozes são papéis indistintos nos 
episódios de violência. 

 
A) F V F V V 
B) F F V V V 
C) V F V V F 
D) F F V V F 
E) V V V F V 
 
 
 
 

Questão 5 

 
As palavras: aprazível, violência, lícito, país e cajá 
são acentuadas, respectivamente, pelas mesmas 
regras que 
 
A) fácil, ótimo, tênue, partícipe, oboé. 
B) móvel, silêncio, súbito, saída, Grajaú. 
C) previsíveis, nível, apátrida, graúdo, patuá. 
D) possíveis, ingênuo, vítima, saúde, café. 
E) horrível, árduo, ingênua, saúde, marajá. 
 

Questão 6 

 
Assinale a alternativa correta quanto à regência 
nominal. 
 
A) Sempre foi apaixonado na atriz da novela. 
B) Estou ansioso com o encontro. 
C) A decisão foi desfavorável para ele. 
D) Manifestava simpatia à causa daquelas 

pessoas. 
E) Estávamos habituados a sair de casa naquele 

horário. 
 

Questão 7 

 
As frases abaixo possuem um vício de linguagem. 
Aponte a alternativa em que os itens estejam 
corretos, na sequência respectiva das frases. 
 
I. O álbum dela ficou muito bonito. 
II. Quanto mais tempo passavam na cidade 

grande, mais absolviam a poluição que ela 
produzia. 

III. Prorrogou pra mais tarde o compromisso que 
tinha. 

IV. Maria sentia a fria agonia da sua tia. 
 
A) colisão, solecismo, barbarismo, redundância. 
B) redundância, barbarismo, preciosismo, eco. 
C) cacófato, barbarismo, redundância, eco. 
D) cacófato, preciosismo, redundância, 

barbarismo. 
E) cacófato, barbarismo, solecismo, redundância. 
 

Rascunho 
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Questão 8 

 
Considere a ocorrência de figura de linguagem no 
texto a seguir: “Meu irmão curte rock, eu, música 
clássica. Essa seria uma diferença mínima, não 
fosse ele o ciclone que tira o nosso sossego. Foi 
assim, quando estivemos na Cidade Maravilhosa 
no carnaval passado. Por milhões de vezes 
tivemos que lhe chamar a atenção”. Há a presença 
das seguintes figuras de linguagem: 
 
A) hipérbato, metáfora, metonímia, pleonasmo. 
B) elipse, metáfora, antonomásia, hipérbole. 
C) hipérbole, antonomásia, anacoluto, metáfora. 
D) elipse, metáfora, pleonasmo, hipérbole. 
E) metáfora, catacrese, elipse, anacoluto. 
 

Questão 9 

 
Assinale a alternativa em que ocorre erro quanto à 
concordância nominal. 
 
A) Ela estava meio insegura quanto a comprar um 

carro agora. 
B) Há bastantes pessoas insatisfeitas com o rumo 

da política. 
C) Seguem inclusos os documentos solicitados. 
D) Os vigilantes estão sempre alerta. 
E) É necessária sua presença. 
 

Questão 10 

 
Marque a alternativa que apresenta erro de 
colocação pronominal: 
 
A) Toda vez que me aproximo da cozinha, tenho 

esperança de encontrá-la.  
B) Eu sei que, em alguma parte dessa cidade 

pela qual ando só, você respira, e isso me 
basta. 

C) Sem se preocupar com o fato de que cinquenta 
pessoas estavam olhando, Joaquim a beijou. 

D) Quando encontrarem o nosso amigo 
Carlos, abracem-o por mim. 

E) Eis o meu vaso de flores. Por favor, põe-
no sobre a mesa. 

 

Rascunho 

 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 
 

Questão 11 

 
Julgue as alternativas abaixo: 
 
I. Embora os sistemas operacionais Linux e 

Windows possuam características distintas, o 
Windows foi construído para que aplicações 
desenvolvidas para sistemas Linux também 
sejam executadas por ele. 

II. O aplicativo desfragmentador de disco é um 
software que varre a unidade de 
armazenamento em busca de erros, defeitos 
ou arquivos corrompidos e, caso o usuário faça 
essa opção, tenta corrigi-los automaticamente.  

III. O Painel de Controle do Windows dá acesso a 
opções como, por exemplo, instalar e 
desinstalar programas. 

 
Estão corretas: 
 
A) Somente I e II 
B) Somente I e III 
C) Somente II 
D) Todas 
E) Nenhuma 
 

Questão 12 

 
Analise as afirmações abaixo: 
 
I. No Linux, todo arquivo executável tem como 

extensão o sufixo .exe. 
II. Nas várias distribuições Linux, os navegadores 

que rodam nativamente nesse ambiente são: 
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e 
Google Chrome. 

III. O Linux não possui interface de usuário gráfica 
(GUI). Por essa razão, seu uso é bem menos 
popular que o do Microsoft Windows.  

IV. Usuários com permissões totais de 
superusuário são os únicos capazes de 
reiniciar o sistema operacional.  

 
A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
B) Somente I e II são verdadeiras. 
C) Somente I, II e III são verdadeiras. 
D) Somente IV é verdadeira. 
E) Nenhuma afirmativa é verdadeira. 
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Questão 13 

 
Analise as afirmativas abaixo e marque a 
sequência correta dos resultados: 
 

 O Apache Openoffice funciona no ambiente 
Windows e Linux.   
 A extensão padrão das apresentações atuais 
do PowerPoint é pptx. 
 O Apache Openoffice não tem editor de texto, 
apenas planilha eletrônica. 
 A planilha eletrônica do pacote Microsoft Office 
é o Excel. 
 Arquivos criados no Microsoft Word são 
Abertos no Apache Openoffice Write. 

 
A) V V F V F 
B) V F F V V 
C) V V F V V 
D) F F F V V 
E) V V V V V 
 

Questão 14 

 
Cada arquivo criado nos pacotes office, tais como 
Microsoft Office e BrOffice, sempre são salvos 
com extensões. Relacione as extensões da coluna 
da esquerda com o seu respectivo aplicativo da 
coluna da direita: 
 
(1) .ods  (A) Writer 
(2) .docx  (B) Word 
(3) .odt   (C) Calc 
(4) .odp  (D) Impress 
(5) .xlsx  (E) Excel 
 
Marque a alternativa em que está correta a 
relação: 
 
A) 1C, 2B, 3A, 4D, 5E 
B) 1A, 2B, 3C, 4D, 5E 
C) 1E, 2B, 3A, 4D, 5C 
D) 1C, 2A, 3B, 4E, 5D 
E) 1B, 2A, 3C, 4E, 5D 
 

Rascunho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 15 

 
Relacione as colunas com suas definições: 
 
(1) Intranet  
(2) Internet 
(3) Backup ou cópia de segurança 
 
(A) Sistema global de redes de computadores 

interligadas, que utilizam o conjunto de 
protocolos padrão da internet (TCP/IP) para 
servir vários bilhões de usuários no mundo 
inteiro.  

(B) Rede de computadores privada, que assenta 
sobre a suite de protocolos da Internet, porém, 
de uso exclusivo de um determinado local 
como, por exemplo, a rede de uma empresa, 
que só pode ser acedida pelos seus 
utilizadores ou colaboradores internos.  

(C) Cópia de dados de um dispositivo de 
armazenamento a outro para que possam ser 
restaurados em caso da perda dos dados 
originais, o que pode envolver apagamentos 
acidentais ou corrupção de dados. 

 
Marque a relação correta: 
 
A) 1A, 2B, 3C 
B) 1C, 2A, 3B 
C) 1A, 2C, 3B 
D) 1C, 2B, 3ª 
E) 1B, 2A, 3C 
 

Questão 16 

 
Ao realizar uma impressão a partir do comando 
Imprimir no menu Arquivo, podemos ter a 
alternativa de imprimir um conjunto de páginas. 
Neste caso, se quisermos imprimir as páginas 4, 5 
e de 7 a 9, a sintaxe a ser utilizada é: 
 
A) 4, 5, 7 : 9 
B) 4, 5, 7 – 9 
C) 4; 5; 7 : 9 
D) 4: 5: 7 – 9 
E) 4: 5: 7 – 9 
 

Rascunho 
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Questão 17 

 
Avalie as sentenças abaixo: 
 
I. Todo computador necessita, para conectar-se 

à internet, de uma placa de rede com fio ou 
sem fio. 

II. Memória cache de um computador é mais 
lenta que a memória RAM. 

III. Os dados gravados na memória RAM são 
permanentes e não se apagam sem o usuário 
comandar. 

IV. O drive de disquete é um periférico somente de 
entrada de dados. 

 
Assinale quais as alternativas estão corretas: 
 
A) I e II 
B) II e III 
C) I e IV 
D) Somente I  
E) Nenhuma 
 
 

FUNDAMENTOS EM EDUCAÇÃO E 

LEGISLAÇÃO 

 
 

Questão 18 

 
A Lei nº 8.112/90, com suas alterações, 
estabelece em sua Seção IV, regras relativas a 
posse e ao exercício dos servidores públicos civis 
da União. Sobre os procedimentos necessários a 
posse, o Art. 14, caput, determina que: 
 
A) À autoridade competente do órgão ou entidade 

para onde for nomeado ou designado o 
servidor compete dar-lhe exercício. 

B) A posse em cargo público dependerá de prévia 
inspeção médica oficial. 

C) A posse poderá dar-se mediante procuração 
específica. 

D) No ato da posse, o servidor apresentará 
declaração de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e declaração quanto ao 
exercício ou não de outro cargo, emprego ou 
função pública. 

E) Só haverá posse nos casos de provimento de 
cargo por nomeação. 

 
 
 
 
 

Questão 19 

 
Segundo a Lei nº 8.112/90, com suas 
alterações, readaptação é a investidura do 
servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em inspeção médica. Caso após 
a inspeção o readaptando apresente incapacidade 
laborativa para o serviço público, qual o 
procedimento a ser observado? 
 
A) Será colocado em licença médica compulsória 

por tempo indeterminado. 
B) Será colocado em disponibilidade. 
C) Será exonerado e receberá uma indenização 

pelos serviços prestados. 
D) Deverá realizar novo concurso público. 
E) Será aposentado. 
 

Questão 20 

 
Assinale a alternativa que não se constitui em um 
objetivo do Plano Nacional de Educação, de 
duração decenal, previsto no Art. 214 da 
Constituição Federal de 1988: 
 
A) Erradicação do analfabetismo. 
B) Formação para o trabalho. 
C) Estabelecimento de meta de aplicação de 

recursos públicos em educação, como 
proporção do produto interno bruto. 

D) O acesso a formação de nível superior a todos 
os brasileiros, com vagas disponíveis a todos. 

E) Melhoria da qualidade do ensino. 
 

Rascunho 
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Questão 21 

 
Segundo o Código de Ética do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, Decreto nº 
1.171/94, são vedações destinadas ao servidor, 
exceto: 
 
A) Manter limpo e em perfeita ordem o local de 

trabalho, seguindo os métodos mais 
adequados à sua organização e distribuição. 

B) Deixar de utilizar os avanços técnicos e 
científicos ao seu alcance ou do seu 
conhecimento para atendimento do seu mister. 

C) Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber 
qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, 
prêmio, comissão, doação ou vantagem de 
qualquer espécie, para si, familiares ou 
qualquer pessoa, para o cumprimento da sua 
missão ou para influenciar outro servidor para 
o mesmo fim. 

D) Dar o seu concurso a qualquer instituição que 
atente contra a moral, a honestidade ou a 
dignidade da pessoa humana. 

E) Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que 
necessite do atendimento em serviços 
públicos. 

 

Questão 22 

 
A Lei nº 8.666/93, com suas alterações, que 
regulamenta as compras e licitações dentro da 
administração, em seu Art.15, indica predileção 
por determinado sistema de aquisição, a ser 
utilizado para o caso de compras, sempre que 
possível. Assinale a alternativa que indica 
corretamente o sistema indicado. 
 
A) Convite 
B) SIASG 
C) Tomada de preços 
D) Registro de preços 
E) Concorrência 
 

Questão 23 

 
No tocante à organização e estrutura dos institutos 
federais, criados pela Lei nº 11.892/2008, assinale 
a alternativa que aponta o tipo de estrutura 
adotada pelos institutos: 
 
A) Centralizada 
B) Unicampi 
C) Multicampi 
D) Reitoria 
E) Privatizada 

Questão 24 

 
São finalidades dos institutos federais, nos termos 
da Lei nº 11.892/2008, exceto: 
 
A) Promover a integração e a verticalização da 

educação básica à educação profissional e 
educação superior, otimizando a infra-estrutura 
física, os quadros de pessoal e os recursos de 
gestão. 

B) Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o 
desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à 
comunidade. 

C) Constituir-se em centro de excelência na oferta 
do ensino de ciências, em geral, e de ciências 
aplicadas, em particular, estimulando o 
desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 
investigação empírica. 

D) Desenvolver programas de extensão e de 
divulgação científica e tecnológica. 

E) Promover a produção, o desenvolvimento e a 
transferência de tecnologias sociais, 
notadamente as voltadas à preservação do 
meio ambiente. 

 

Questão 25 

 
Identifique e assinale a alternativa que indica um 
dos objetivos e diretrizes do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 
regido pela Lei nº 11.091/2005, com suas 
alterações: 
 
A) Proporção entre os quantitativos da força de 

trabalho do Plano de Carreira e usuários. 
B) Modernização dos processos de trabalho no 

âmbito da Instituição. 
C) Inovações tecnológicas. 
D) Desenvolvimento científico. 
E) Natureza do processo educativo, função social 

e objetivos do Sistema Federal de Ensino. 
 

Rascunho 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
 

Questão 26 

 
A classificação documentária tem como principal 
objetivo organizar os documentos nas bibliotecas e 
centros de documentação. De acordo com a 
afirmativa acima, os sistemas de classificação 
documentária mais conhecidas são:  
 
A) FID e CCC 
B) IBCT e FID 
C) UDP e IMAP 
D) LCD e IBM  
E) CDD e CDU 
 

Questão 27 

 
Tem como objetivo retirar, do acervo, os livros, 
folhetos e periódicos desatualizados. Estamos 
falando de: 
 
A) Descarte 
B) Intercâmbio 
C) Registro 
D) Referência 
E) Preservação 
 

Questão 28 

 
São Publicações editadas em partes, números ou 
fascículos, sempre sob o mesmo título, numa 
sequência contínua a intervalos regulares pré-
fixados. Estamos falando de: 

 
A) Teses 
B) Normas técnicas 
C) Mapas 
D) Periódicos 
E) Separatas 
 

Questão 29 

 
As fichas catalográficas formam o catálogo das 
bibliotecas. São partes da ficha catalográfica, 
exceto: 
 
A) Número de chamada 
B) Entrada 
C) Ordem de intercalação 
D) Notas  
E) Pistas 

Questão 30 

 
Tabela que é usada para compor o número de 
chamada, que é registrado na etiqueta que será 
colocada no dorso da obra e serve para 
individualizar os autores dos mesmos números de 
classificação. A tabela que responde a questão é 
 
A) Tabela de Generalidade 
B) Tabela de Cutter 
C) Tabela de tipologia 
D) Tabela auxiliar 
E) Tabela de hierarquia  
 

Questão 31 

 
São tipos de documentos bibliográficos 
encontrados nas bibliotecas, exceto: 
 
A) Multimeios 
B) Livros 
C) Revistas 
D) Folhetos 
E) Teses 
 

Questão 32 

 
Qual seção da biblioteca é responsável pela 
catalogação, classificação e indexação de 
documentos? 
 
A) Seção de referência.  
B) Seção de desenvolvimento de coleções. 
C) Seção de Periódicos. 
D) Seção de Processamento técnico. 
E) Seção de coleções especiais. 
 

Questão 33 

 
A informática trouxe para a biblioteca maior 
cooperação e compartilhamento de serviços entre 
as bibliotecas, como exemplo podemos destacar a 
rede de catalogação cooperativa criada pela 
Fundação Getúlio Vargas, que é conhecida como: 
 
A) AACR2 
B) Bibliodata 
C) Ranganathan 
D) Quadrivium 
E) Trivium 
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Questão 34 

 
Segundo o que dispõe o Depósito Legal (Dec. 
1825, de 20/12/1970) podemos considerar a 
alternativa correta abaixo: 
 
A) A Biblioteca do Congresso Nacional deve 

receber um exemplar de todas as publicações 
impressas no país. 

B) A Biblioteca da Câmara dos Deputados deve 
receber um exemplar de todas as publicações 
impressas no país. 

C) A Biblioteca do Senado Federal deve receber 
um exemplar de todas as publicações 
impressas no país. 

D) A Biblioteca do Supremo Tribunal Federal deve 
receber um exemplar de todas as publicações 
impressas no país. 

E) A Biblioteca Nacional deve receber um 
exemplar de todas as publicações impressas 
no país. 
 

Questão 35 

 
A NBR14724: Trabalhos Acadêmicos, define 
anexo como: 
 
A) Texto ou documento elaborado pelo autor, a 

fim de complementar sua argumentação, sem 
prejuízo da unidade nuclear do trabalho. 

B) Menção, no texto, de uma informação extraída 
de outra fonte. 

C) Texto ou documento não elaborado pelo autor, 
que serve de fundamentação, comprovação e 
ilustração. 

D) Parte que antecede o texto com informações 
que ajudam na identificação e utilização do 
trabalho. 

E) Parte em que é exposto o conteúdo do 
trabalho. 
 

Questão 36 

 
A NBR10719 é a norma brasileira utilizada para: 
 
A) Numeração progressiva das seções de um 

documento. 
B) Apresentação de relatórios técnico-científicos. 
C) Elaboração de índices. 
D) Elaboração de referências bibliográficas. 
E) Elaboração de resumos. 
 
 
 
 

Questão 37 

 
Guimarães afirma que “Assim como os 
documentos impressos, um grande volume de 
informação tem sido produzido em uma grande 
variedade de formatos audiovisuais e eletrônicos”. 
Podemos citar como equipamentos audiovisuais: 
 
A) Revista 
B) Jornal 
C) Fotografia 
D) Mapas 
E) Televisão 
 

Questão 38 

 
Um dos objetivos da biblioteca é oferecer serviços 
que contribuam para o enriquecimento cultural dos 
seus usuários. Entre as atividades culturais 
desenvolvidas em bibliotecas não se inclui: 
 
A) Hora do conto 
B) Teatro 
C) Sarau literário 
D) Catalogação 
E) Concurso de poesia 
 

Questão 39 

 
Sobre a Classificação Decimal de Dewey (CDD), 
assinale a alternativa correta: 
 
A) As classes utilizam apenas um sinal gráfico, o 

ponto, sempre após o terceiro algarismo da 
notação. 

B) A notação é mista porque, além dos dígitos 
decimais, é constituída por letras, palavras e 
sinais gráficos. 

C) Possui cerca de quarenta classes principais 
arranjados na ordem: Ciência e Tecnologia, 
Misticismo, Artes, Humanidades e Ciências 
Sociais. 

D) A notação é formada por letras e números e 
também possui divisão geográfica, tabelas de 
forma e cronológica. 

E) A notação é formada por números decimais, 
além de indicadores de facetas especiais, com 
os dois pontos como um sinal de relação 
versátil. 
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Questão 40 

 
Na Classificação Decimal de Dewey (CDD), a 
classe 200 representa qual área do 
conhecimento? 
 
A) Filosofia 
B) Literatura 
C) Religião 
D) História 
E) Tecnologia 
 

Questão 41 

 
O serviço de classificação é realizado no setor de: 
 
A) Referência 
B) Restauração 
C) Processamento técnico 
D) Atendimento 
E) Disseminação de informação 
 

Questão 42 

 
Progressão por Mérito Profissional é a mudança 
para o padrão de vencimento imediatamente 
subsequente a cada: 
 
A) 1 ano de efetivo exercício. 
B) 3 anos de efetivo exercício. 
C) 1 e 6 meses de efetivo exercício. 
D) 2 anos e 6 meses de efetivo exercício. 
E) 2 anos de efetivo exercício. 
 

Rascunho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 43 

 
O termo biblioteca é definido atualmente como 
sendo uma “Unidade de Informação”; inclui-se 
nesse conceito uma série de procedimentos para a 
disponibilização da informação. Assim, podemos 
afirmar que a preparação física do acervo diz 
respeito à seguinte rotina: 
 
A) Carimbar, colocar bolso, posicionar fichas de 

assinatura e de data, etiquetar o número de 
chamada. 

B) Classificar, carimbar, colocar bolso e 
posicionar fichas de assinatura e de data. 

C) Catalogar, classificação, carimbar colocar 
bolso e posicionar fichas de assinatura e de 
data, etiquetar o número de chamada. 

D) Carimbar, tombar o acervo, indexar, colocar 
bolso, etiquetar o número de chamada. 

E) Tombar, indexar, colocar bolso, posicionar 
fichas de assinatura e de data, etiquetar o 
número de chamada. 

 

Questão 44 

 
Entre os materiais que compõem os vários tipos 
de acervo de uma biblioteca podemos encontrar: 
material bibliográfico, material tridimensional, 
material cartográfico, material iconográfico dentre 
outros. Desse modo, podemos dizer que são 
exemplos de acervos documentais não 
bibliográficos: 
 
A) Periódicos científicos, tesauro e obras raras. 
B) Livros, anais, teses e arquivos. 
C) Gibis, jornais, revistas e cds. 
D) Mapas, fotografias, realias e diapositivos. 
E) Mapotecas, globos terrestres, folhetos e diário 

oficial. 
 

Rascunho 
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Questão 45 

 
A conservação preventiva do acervo pode ser 
definida como um conjunto de técnicas, ações e 
medidas que visam à interrupção do processo de 
degradação de documentos e sua conservação. 
São ações que não contribuem para a 
conservação preventiva do acervo: 
 
A) Limpeza constante do ambiente e documentos 

e evitar infiltrações e goteiras junto à coleção. 
B) Manter a temperatura entre 23° e 27°C e um 

ambiente com ampla iluminação solar. 
C) Controle da temperatura ambiente e uso de 

persianas nas janelas. 
D) Não manusear os livros com mãos sujas e não 

dobrar o papel (orelhas). 
E) Não usar fitas adesivas, colas plásticas, 

grampos e clipes metálicos nos documentos. 
 
 

Questão 46 

 
Assinale a alternativa que corresponde 
corretamente à seção de empréstimo: 
 
A) Tratamento técnico. 
B) Seleção, aquisição e permuta. 
C) Manter cadastro atualizado de bibliotecas e 

editoras. 
D) Fazer registro dos leitores e reservas, sob 

pedido dos usuários. 
E) Tombamento de obras distintas e relevantes 

para o usuário. 
 

Questão 47 

 
Dentre as fontes de informação da biblioteca, são 
exemplos de fontes secundárias: 
 
A) Livros. 
B) Jornais 
C) Dicionários. 
D) Atlas. 
E) Periódicos de texto completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 48 

 
Um aluno do IFTO acaba de entrar na biblioteca. 

Nesse momento, cabe ao auxiliar: 

 

A)  Ao perceber que o aluno vem em sua direção, 

procurar evitar contato com o mesmo, pois 

cabe somente ao bibliotecário atendê-lo. 

B)  Identificar imediatamente se há algum 

computador disponível para que o aluno faça 

as buscas desejadas apenas na Internet. 

C)  Aguardar o aluno dirigir-se ao setor de 

atendimento para expor sua necessidade, e 

em seguida encaminhá-lo à seção ou recurso 

desejado. 

D)  Encaminhá-lo imediatamente à seção de 

processamento técnico para, então, consultar o 

que deseja. 

E) Independente do que se trata, iniciar o 

atendimento, auxiliando o aluno em sua busca 

de informação. 

Questão 49 

 
O número de chamada é composto: 
 
A) Pelo assunto. 
B) Pela notação da Classificação e da editora. 
C) Pela notação da Classificação e da Tabela de 

Cutter. 
D) Pelo título. 
E) Pelo número de tombo e do MARC 21. 
 

Questão 50 

 
“Conjunto de dados inter-relacionados, 
organizados de forma a permitir a recuperação da 
informação [...].” O conceito de Cianconi (1987) 
corresponde a: 
 
A) Base de dados. 
B) Biblioteca Virtual. 
C) Repositórios institucionais. 
D) Banco de dados. 
E) Thesaurus 
 
 
 
 
 
 


