
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do Cartão de Respostas. 
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela 

não retornar, será eliminado. 
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na 

sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair 
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas 
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem 
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso 
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que 

contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente 

uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão 

de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a 
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão 
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de 
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde 
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no 
selo que está no seu cartão de respostas.

8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o 
conteúdo da prova.  Caso discorde de qualquer questão o candidato 
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data 
prevista no cronograma.

AGENDA 

l 06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS 
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS. 

l 07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar 
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.

l 10/12/2015, Disponibilização das Imagens 
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.

l 11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos 
contra as questões das Provas Objetivas.

l 23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos das Provas Objetivas.

l 23/12/2015, Resultado do Recurso contra 
as questões das Provas Objetivas.

l 29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar 
das Notas das Provas Objetivas.

l 05/01 a 06/01/2016, Interposição de 
Recursos contra a Relação Preliminar de 
Notas da Prova Objetiva.

l 07/01/2016, Resultado do Recurso contra a 
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.

l 07/01/2016, Divulgação da Relação Final 
das Notas das Provas Objetivas.

l 16/01/2016, Relação dos candidatos que 
terão os seus títulos analisados.

l 18/01 a 19/01/2016, Interposição de 
Recursos contra a Relação Preliminar de 
Notas da Avaliação de Títulos.

l 25/01/2016, Resultado do Recurso contra as 
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.

l 25/01/2016, Divulgação da Relação Final 
das Notas da Avaliação de Títulos.

l 26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES: 

l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br

CÓDIGO: NF-01, NF-02, NF-03, NF-04, NF-05, NF-06, NF-07, 
NF-08, NF-09, NF-10, NF-11, NF-12 e NF-13.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 

ADOTAR É O BICHO!

 Will só pisou a grama aos 13 anos. Nina e Kaco 
estavam abandonados. Primavera sofria nas mãos do 
dono. A vida desses animais só mudou graças a um 
nobre gesto: a adoção.
 O leão Will se move de lado a lado, 
incessantemente, dentro da pequena jaula. De 
repente, a porta é aberta. Resfolegante, ele derrapa 
no piso escorregadio de metal e atira-se em direção ao 
chão de terra e grama. Num trote curto, oscila entre a 
vontade de disparar correndo e de experimentar com 
calma o contato direto com o solo. Então para, olha 
fixo na grama e esfrega as patas contra a vegetação 
rasteira, num gesto instintivo de afiar as garras, que 
só nesse dia, aos 13 anos de idade, ele pôde realizar. 
(Revista Sorria. São Paulo: 13 abril 2010.)

QUESTÃO 1
O título dado ao texto – Adotar é o bicho! – mostra o seguinte 
significado:

(A) adotar um animal é algo maravilhoso!
(B) adotar um bicho é um dever de humanidade.
(C) adotar é um ato de amor pelos animais.
(D) adotar um animal abandonado é um dever moral.
(E) adotar um bicho é criar laços de amizade.

QUESTÃO 2
Na frase “Will só pisou na grama aos 13 anos”, a palavra SÓ 
indica que esse fato:

(A) ocorreu antes do prazo previsto.
(B) aconteceu muito tarde.
(C) se passou somente com o leão Will.
(D) realizou-se com o leão Will, quando estava sozinho.
(E) transcorreu uma vez apenas em sua vida.

QUESTÃO 3
Will, Nina, Kaco e Primavera são exemplos de:

(A) animais que superaram os sofrimentos.
(B) bichos que foram adotados tardiamente.
(C) seres que tiveram suas vidas mudadas.
(D) exemplos de adoção que não deram certo.
(E) casos de animais que escaparam de uma vida difícil.

QUESTÃO 4
“A vida desses animais só mudou graças a um nobre gesto: a 
adoção”. A frase abaixo em que a expressão “graças a” está 
empregada corretamente é:

(A) O leão morreu graças a uma planta envenenada.
(B) O carro derrapou graças a uma poça de óleo.
(C) Os animais foram adotados graças à bondade do casal.
(D) Primavera ficou aleijada graças aos maus-tratos.
(E) Os animais não foram adotados graças à falta de dinheiro.

QUESTÃO 5
“O leão Will se move de lado a lado, incessantemente, dentro 
da pequena jaula”. O fato de o leão mover-se de lado a lado 
dentro de uma jaula pequena mostra que o animal:

(A) queria ver todas as pessoas que o observavam.
(B) demonstrava alegria por estar em contato com outros 

animais.
(C) mostrava que estava com fome e, por isso, inquieto.
(D) indicava que desejava descansar.
(E) denunciava nervosismo e sofrimento.

QUESTÃO 6
“De repente, a porta é aberta”.  Sobre os componentes dessa 
frase do texto, a opção correta é:

(A) a locução “de repente” equivale a “rapidamente”.
(B) a forma verbal “é aberta” equivale a “abre”.
(C) se colocada no final da frase, a expressão “de repente” 

viria sem vírgula.
(D) com a forma “é aberta” não se pode identificar quem abriu 

a porta.
(E) o emprego da vírgula após a expressão “de repente” é 

inadequado.

QUESTÃO 7
“A vida desses animais só mudou graças a um nobre gesto: a 
adoção”. O adjetivo “nobre” mostra uma opinião:

(A) de quem adota animais.
(B) do autor do texto.
(C) dos leitores do texto.
(D) dos leitores e do autor do texto.
(E) das pessoas em geral.

QUESTÃO 8
“Resfolegante, ele derrapa no piso escorregadio de metal e 
atira-se em direção ao chão de terra e grama”. O fato de o leão 
derrapar no piso de metal demonstra:

(A) nervosismo por sair da jaula.
(B) medo de contato com outros animais.
(C) pressa de abandonar a pequena jaula.
(D) coragem em conhecer um mundo novo.
(E) desconhecimento desse tipo de piso.
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QUESTÃO 9
O par de palavras abaixo que mostra uma composição de 
classes de palavras diferente dos demais é:

(A) trote curto.
(B) piso escorregadio.
(C) contato direto.
(D) pequena jaula.
(E) vegetação rasteira.

QUESTÃO 10
Entre os segmentos abaixo, aquele em que a conjunção E tem 
valor alternativo é:

(A) “Nina e Kaco estavam abandonados”.
(B) “Resfolegante, ele derrapa no piso escorregadio de metal 

e atira-se em direção ao chão”.
(C) “... atira-se em direção ao chão de terra e grama”.
(D) “... oscila entre a vontade de disparar correndo e de 

experimentar com calma o contato direto com o solo”.
(E) “Então para, olha fixo na grama e esfrega as patas...”.

QUESTÃO 11
“Will só pisou a grama aos 13 anos”. A forma de reescrever-se 
essa frase que mantém o seu sentido original é:

(A) Só Will pisou a grama aos 13 anos.
(B) Will pisou só a grama aos 13 anos.
(C) Will pisou a grama só aos 13 anos.
(D) A grama foi pisada só por Will aos 13 anos.
(E) Só a grama foi pisada por Will aos 13 anos.

QUESTÃO 12
“Nina e Kaco estavam abandonados”. A forma errada de 
concordância está no seguinte item:

(A) Nina e Kaco estavam abandonadas.
(B) Estava abandonada Nina e Kaco.
(C) Estava abandonado Kaco e Nina.
(D) Kaco e Nina estavam abandonados.
(E) Nina e Kaco abandonados estavam.

QUESTÃO 13
 “O leão Will se move de lado a lado, incessantemente, dentro 
da pequena jaula”. O termo “incessantemente” equivale 
semanticamente a:

(A) com interrupções.
(B) com nervosismo.
(C) sem medo.
(D) sem sentir.
(E) sem parar.

QUESTÃO 14
Então para, olha fixo na grama e esfrega as patas contra a 
vegetação rasteira...”. As ações sublinhadas:

(A) mostram uma sucessão cronológica.
(B) ocorrem simultaneamente.
(C) estabelecem relação de causa e consequência.
(D) indicam ações completamente independentes.
(E) demonstram pressa e nervosismo.

QUESTÃO 15
“que só nesse dia, aos 13 anos de idade, ele pôde realizar”.  
O comentário correto sobre os componentes desse segmento 
do texto é:

(A) o pronome relativo “que” se refere ao leão Will.
(B) o termo “só” indica que o leão Will estava sozinho.
(C) o segmento “aos 13 anos de idade” mostra a juventude do 

leão.
(D) o segmento “nesse dia” mostra um passado bem distante.
(E) a forma verbal “pôde” mostra tempo diferente de “pode”.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16
Observe os quatro primeiros termos da sequência a seguir:   
5, 8, 11, 14, ... 

O décimo termo é:

(A) 30
(B) 32
(C) 33
(D) 34
(E) 35

QUESTÃO 17
Em uma urna há quatro bolas azuis e três bolas brancas. O 
número mínimo de bolas que temos de retirar da urna para 
termos certeza de que há ao menos uma bola de cada cor é:

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7
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QUESTÃO 18
Se, numa empresa, é verdade que “nenhum flamenguista é 
cozinheiro” avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou 
certamente verdadeiras (V):

 Nenhum cozinheiro é flamenguista.
 Todo flamenguista não é cozinheiro.
 Algum cozinheiro é flamenguista.

As afirmativas são respectivamente:

(A) V, V e V.
(B) V, F e F.
(C) F, V e V.
(D) F, V e F.
(E) F, F e F.

QUESTÃO 19
Marcelo é 3 anos mais velho que Moreira. Daqui a 5 anos, 
Moreira terá 32 anos. Daqui a 15 anos a soma das idades de 
Marcelo e Moreira será igual a:

(A) 77
(B) 79
(C) 82
(D) 85
(E) 87

QUESTÃO 20
Com a inflação, mês passado um comerciante aumentou o 
preço de seus produtos em 20%. Agora ele está arrependido 
porque as vendas caíram muito. Assim, ele resolveu baixar os 
preços atuais em 20%. Dessa forma, o preço final a ser cobrado 
depois desse desconto, comparado com o preço inicial, de 
antes do aumento, será:

(A) 4% mais barato.
(B) 2% mais barato.
(C) igual.
(D) 2% mais caro.
(E) 4% mais caro.

QUESTÃO 21
No jogo de basquete, cada cesta pode valer 1, 2 ou 3 pontos. 
Numa partida, Miguel Jordão fez quatro cestas de 1 ponto, doze 
cestas de 2 pontos e oito cestas de 3 pontos. Assim, Miguel 
Jordão fez a seguinte quantidade de pontos nessa partida:

(A) 50
(B) 51
(C) 52
(D) 53
(E) 54

QUESTÃO 22
A negação de “Todos os alunos sabem matemática” é:

(A) Pelo menos um aluno não sabe matemática.
(B) Todos os alunos não sabem matemática.
(C) Nenhum aluno sabe matemática.
(D) Quem não é aluno não sabe matemática.
(E) Quem sabe matemática não é aluno.

QUESTÃO 23
Observe a sequência: 2, 3, 5, 8, ?, 17, 23, ... A interrogação 
substitui o seguinte número:

(A) 11
(B) 12
(C) 13
(D) 14
(E) 15

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

QUESTÃO 24
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são 
instituições de:

(A) educação superior, apenas.
(B) educação básica, apenas.
(C) educação superior e profissional, apenas.
(D) educação básica e profissional, apenas.
(E) educação superior, básica e profissional.

QUESTÃO 25
Os Institutos Federais têm as seguintes finalidades, EXCETO 
UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

(A) ofertar educação profissional e tecnológica, em todos 
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando 
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos 
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 
socioeconômico local, regional e nacional.

(B) desenvolver a educação profissional e tecnológica como 
processo educativo e investigativo de geração e adaptação 
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 
peculiaridades regionais.

(C) ser centro de excelência na oferta do ensino de ciências 
em geral mas não de ciências aplicadas.

(D) desenvolver programas de extensão e de divulgação 
científica e tecnológica.

(E) realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção 
cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o 
desenvolvimento científico e tecnológico.
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QUESTÃO 26
Avalie se, de acordo com a Lei 8112/90, os seguintes itens são 
requisitos básicos para investidura em cargo público:

I. nacionalidade brasileira.
II. gozo dos direitos políticos.
III. nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
IV. a idade mínima de vinte e quatro anos.

Estão corretos:

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

QUESTÃO 27
Avalie se as afirmativas a seguir listadas descrevem deveres 
dos servidores públicos civis falsos (F) ou verdadeiros (V):

 Exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e 
regulamentares inerentes ao cargo ou função.

 Atender com presteza ao público em geral, prestando as 
informações requeridas, ressalvadas as protegidas pelo 
sigilo.

 Ser assíduo e pontual ao serviço.

As afirmativas são respectivamente:

(A) V, V e V.
(B) V, F e F.
(C) V, V e F.
(D) F, V e V.
(E) F, F e F.

QUESTÃO 28
São faltas administrativas, puníveis com a pena de demissão, a 
bem do serviço público, as a seguir listadas, EXCETO UMA, que 
está ERRADA, por ser passível de advertência por escrito, e não 
de demissão. Assinale-a.

(A) Valer-se, ou permitir dolosamente que terceiros tirem 
proveito de informação, prestígio ou influência, obtidos 
em função do cargo, para lograr, direta ou indiretamente, 
proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública.

(B) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia 
autorização do superior imediato.

(C) Exercer quaisquer atividades incompatíveis com o cargo 
ou a função pública, ou, ainda, com horário de trabalho.

(D) Abandonar o cargo, caracterizando-se o abandono pela 
ausência injustificada do servidor público ao serviço, por 
mais de trinta dias consecutivos.

(E) Aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de 
qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos pessoais 
ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas 
atribuições.

QUESTÃO 29
 “_____ destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos.” (Art. 3o , Lei 8666/93). 

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) O contrato.
(B) O acordo.
(C) A compra.
(D) A licitação.
(E) A promessa.

QUESTÃO 30
Os procedimentos a serem observados pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios previstos na Lei nº 12.527/11 
destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à 
informação e devem ser executados em conformidade com os 
princípios básicos da administração pública e com as seguintes 
diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.
 
(A) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 

como exceção.
(B) Divulgação de informações de interesse público, 

independentemente de solicitações.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação.
(D)  Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência 

na administração pública.
(E)  Cerceamento ao controle social da administração pública. 

INFORMÁTICA

QUESTÃO 31
Durante a operação de um microcomputador com  
Windows 7, versão em português, um funcionário do IFRJ 
executou um atalho de teclado que corresponde a pressionar 

as teclas  e , com a 
finalidade de abrir a janela do seguinte componente do sistema 
operacional:    

(A) acessórios.
(B) windows update.
(C) painel de controle.
(D) gerenciador de pastas e arquivos.
(E) aplicativo de ajustes e configuração.
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QUESTÃO 32
No Word 2013 BR, a execução do atalho de teclado Ctrl + B 

corresponde ao acionamento do ícone  e tem a seguinte 
finalidade:

(A) salvar texto digitado.
(B) centralizar o texto selecionado.
(C) aplicar negrito ao texto selecionado.
(D) alterar o espaçamento entre as linhas do texto.   
(E) alternar as páginas entre os layouts retrato e paisagem.

QUESTÃO 33
A planilha abaixo foi criada no Excel 2013 BR.

 
Nessa planilha, 
• Em E4 foi inserida uma expressão que usa a função SOMA que 

adiciona as parcelas mostradas para os anos de 2013, 2014 e 
2015. Essa expressão foi copiada para as células E5 e E6.

• Em F4, F5 e F6 foi adotado procedimento semelhante, só 
que usando a função MÉDIA. 

Nessas condições, as expressões inseridas em E4 e F5 foram 
respectivamente: 

(A) =SOMA(B4:D4) e =MÉDIA(B5;D5)
(B) =SOMA(B4;D4) e =MÉDIA(B5:D5)
(C) =SOMA(B4&D4) e =MÉDIA(B5&D5)
(D) =SOMA(B4;D4) e =MÉDIA(B5;D5)
(E) =SOMA(B4:D4) e =MÉDIA(B5:D5)

QUESTÃO 34
Um funcionário do IFRJ criou uma apresentação de slides no 
Powerpoint 2013 BR e decidiu verificar o trabalho realizado. 

Para isso, ele clicou, por meio do mouse, no ícone , 
que é mostrado na Faixa de Opções do software quando se 

pressiona a guia  na Barra de 
Menus. Como alternativa, o software oferece a possibilidade 
de obter o mesmo resultado por meio do acionamento da 
seguinte tecla de função:

(A) F1
(B) F3
(C) F5
(D) F7
(E) F9

QUESTÃO 35
Um internauta está visualizando no browser Google Chrome a 

página inicial do site do , cuja 
URL é http://www.ifrj.edu.br/. Para imprimir a página visualizada, 
ele deve executar um atalho de teclado, que corresponde a 

pressionar, em sequência, as teclas  e:

(A) E
(B) P
(C) R
(D) M
(E) N

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 36
A respeito das funções do auxiliar de biblioteca, marque a 
opção abaixo que NÃO se enquadra na competência deste 
profissional com relação ao atendimento ao público.

(A) Atendimento aos pedidos de informação.
(B) Empréstimo de material para uso fora da biblioteca.
(C) Orientação no uso das obras de referência.
(D) Aquisição de material bibliográfico para atendimento de 

pedido de usuário. 
(E) Orientação na consulta bibliográfica.

QUESTÃO 37
Uma das funções do auxiliar de biblioteca é:

(A) realizar aquisição.
(B) realizar processamento técnico.
(C) elaborar políticas de preservação para material 

bibliográfico e não bibliográfico.
(D) realizar o desbaste de material bibliográfico.
(E) elaborar projetos de incentivo à leitura.

QUESTÃO 38
Como forma de preservar melhor os documentos e os livros, os 
seguintes cuidados devem ser adotados, EXCETO:

(A) Uso de luvas, máscara, touca, óculos e avental.
(B) Guardar os mapas e plantas dobrados e acondicionados 

em papel neutro em pastas suspensas.
(C) Evitar o uso de grampeador devido aos furos e ao seu 

material metálico que pode enferrujar.
(D) Acondicionar os documentos em embalagens apropriadas.
(E) Evitar oscilações na temperatura do ambiente.
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QUESTÃO 39
A biblioteca que possui acervos gerais, mais focados em 
literatura de lazer e fontes de informação como dicionários e 
enciclopédias é conhecida como:

(A) pública.
(B) especializada.
(C) nacional.
(D) escolar.
(E) universitária.

QUESTÃO 40
A biblioteca que possui acervos focados em alguma área ou 
público específico é conhecida como:

(A) pública.
(B) especializada.
(C) nacional.
(D) escolar.
(E) universitária.

QUESTÃO 41
A biblioteca é dividida em setores para atendimento ao usuário 
e ao acervo. As principais seções da biblioteca são: 

(A) Seleção e Aquisição.
(B) Registro e Referência.
(C) Administração e Desenvolvimento de coleções.
(D) Atendimento e Circulação.
(E) Registro e Processamento Técnico.

QUESTÃO 42
O setor da biblioteca responsável por atender o usuário, 
consistindo no cartão de visita da biblioteca é o de:

(A) referência.
(B) processamento técnico.
(C) circulação.
(D) preservação.
(E) registro.

QUESTÃO 43
O seguinte procedimento NÃO é realizado na etapa de 
formação de acervos:

(A) seleção.
(B) aquisição.
(C) restauração. 
(D) desbastamento.
(E) estudo da comunidade.

QUESTÃO 44
No processo de formação e desenvolvimento de coleções da 
biblioteca, há várias formas de aquisição. São elas:

(A) compra e permuta.
(B) permuta e doação.
(C) aquisição por leilão, compra e permuta.
(D) compra e doação.
(E) compra, permuta e doação.

 
QUESTÃO 45
O processo de preparação de materiais bibliográficos engloba 
as seguintes atividades, EXCETO:

(A) carimbagem.
(B) conferência de procedência.
(C) elaboração de ficha catalográfica.
(D) controle de vocabulário.
(E) análise da qualidade física do material a ser disponibilizado.

QUESTÃO 46
São atividades relacionadas a empréstimo, EXCETO:

(A) digitar o número do tombo da publicação a ser emprestada.
(B) verificar se os livros precisam ser encadernados.
(C) efetivar ou gravar o empréstimo.
(D) orientar sobre o funcionamento da biblioteca.
(E) digitar o código do usuário no sistema utilizado.

QUESTÃO 47
NÃO corresponde a uma atividade do setor de referência:

(A) administração e controle de recursos financeiros.
(B) orientação e treinamento de usuários.
(C) promoção de eventos e atividades culturais.
(D) divulgação do acervo.
(E) atualização dos serviços oferecidos.

QUESTÃO 48
O acervo de referência é composto por obras de consulta, 
com características diferenciadas das obras do acervo geral. A 
coletânea de mapas organizada de acordo com determinados 
critérios denomina-se:

(A) enciclopédia.
(B) periódico.
(C) atlas.
(D) anuário.
(E) folheto.
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QUESTÃO 49
O número de chamada de um autor, obtido na tabela de Cutter, 
é usado para:

(A) classificar por data as obras adquiridas.
(B) indicar o ano da impressão da obra e de suas posteriores 

reimpressões.
(C) classificar por assunto as obras adquiridas.
(D) indexar os assuntos encontrados na obra.
(E) individualizar os autores dentro dos mesmos números de 

classificação.

QUESTÃO 50
Considere os seguintes números de chamada na estante:

I. 621.523 / G633a
II. 621.45678 / Q5a
III. 621.523 / G122t
IV. 080 / B123o
V. 370.1945235 / L775

A sequência correta de ordenação é:

(A) III, IV, I, V, II.
(B) III, II, IV, I, V.
(C) IV, III, V, II, I.
(D) IV, V, II, III, I.
(E) I, II, III, IV, V.






