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CARGO: FACILITADOR DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta e 

rubricarão no verso os mesmos, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão 

o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com termino às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03 (três) horas. A Prova será 

composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, 

b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Matemática 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - A alternativa que apresenta correta e respectivamente o plural das palavras: CHÃO – CIDADÃO 

– FÓSSIL - QUALQUER - IRMÃO está em: 

a) chões – cidadões – fósseis – quaisquer - irmões  

b) chãos – cidadões – fósseis – quaisquer - irmãos  

c) chãos – cidadãos – fósseis – quaisquer - irmãos  

d) chãos – cidadãos – fósseis – quaisqueres - irmãos  

e) chãos – cidadãos – fósseis – quaisquer - irmões  

2 - Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo INCORRETAMENTE grafado: 

a) espetáculo – vicissitude – estrangeiro – expectativa 

b) salsicha – cóccix – ignorante – sublinhar    

c) experiente – cólera – espetáculo - chuchu 

d) feminino – têxtil – esporádico - esperteza 

e) eletrecidade – fechadura – horrível – armazém  

3 - Observe a palavra em destaque do fragmento do poema de Chico Buarque e em seguida assinale a 

alternativa que possuir um vocábulo que possuir significado equivalente: 

“EU TE AMO 

Ah, se já perdemos a noção da hora 

Se juntos já jogamos tudo fora  

Me conta agora como hei de partir 

 

Se, ao te conhecer, dei pra sonhar, fiz desvarios  

Rompi com o mundo, queimei meus navios  

Me diz pra onde é que inda posso ir (...)” 
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a) desmaios 

b) loucuras 

c) pesquisas 

d) viagens 

e) compras 

4 - As palavras que completam correta e respectivamente as frases encontram na alternativa: 

I - Preciso ________________________ meu automóvel com urgência. 

II - O _____________________ de 2010 indicou maior qualidade de vida. 

III - Paulo Ricardo foi ___________________de ladrão. 

IV - A __________________ foi maravilhosa. 

V - Ninguém sabia explicar o ___________________daquela euforia. 

a) Consertar – Censo – Tachado – Viagem – Porquê 

b) Concertar – Senso – Tachado – Viajem -  Porque 

c) Consertar – Censo – Taxado – Viajem- Por que 

d) Consertar – Censo - Tachado – Viagem - Por que 

e) Concertar - Senso - Tachado – Viajem - Por quê 

MATEMÁTICA 

5 - O conjunto B tem 30 elementos, o conjunto  tem 18 elementos e  tem 54 elementos. 

O número de elementos do conjunto A é: 

a) 48 

b) 46 

c) 42 

d) 30 

e) 160 
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6 - Seja a expressão: , onde ,   e . O valor de A é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e) 200 

7 - Seja a expressão . O valor de E é: 

a) 9 

b) 7 

c) 5 

d) 3 

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

8 - A Câmara de Vereadores de Piratuba é formada por nove vereadores eleitos pelo voto direto do 

povo piratubense. Qual é o critério constitucional que estabelece o número máximo de Vereadores 

para cada município brasileiro? 

a) Número de habitantes 

b) PIB percapita 

c) Número de habitantes acima de 16 anos 

d) Número de eleitores 

e) Extensão territorial 

9 - Gentílicos são adjetivos pátrios que designam um indivíduo de acordo com seu local de 

nascimento ou residência. Não seguem um padrão, podendo ter relação com o nome do local 

(etimologia toponímica) ou do nome do local em outra língua, com justificações históricas ou 

etimológicas. Abaixo temos uma relação de gentílicos. Identifique-os e após marque a sequência 

correta. 
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I – Salvador (capital) (    ) Paulista  

II – Espírito Santo (Estado) (    ) Fluminense 

III – São Paulo (capital) (    ) Soteropolitano  

IV – São Paulo (estado) (    ) Paulistano 

V – Rio de Janeiro (capital) (    ) Potiguar 

VI – Rio de Janeiro (Estado) (    ) Capixaba 

VII - Rio Grande do Norte (Estado) (    ) Carioca 

 

a) IV, V, I, III, VII, II, VI 

b) IV, VI, I, III, II, VII, V 

c) III, VI, I, IV, VII, II, V 

d) IV, VI, I, III, VII, II, V 

e) IV, VI, VII, III, I, II, V 

10 - “Prefeitura de Piratuba confirma participação no projeto Integrar.” www.piratuba.sc.gov.br 

24/2/2017 

A manchete acima anuncia a adesão do Município de Piratuba ao Projeto Integrar, em reunião 

realizada no dia 23 de fevereiro deste ano, aliando-se aos municípios de Ipira, Peritiba e Alto Bela 

Vista. Nas opções abaixo, somente uma não se refere aos objetivos deste projeto. Assinale-a: 

a) Fortalecer o turismo da região 

b) Economia de recursos 

c) Fortalecer a cultura da região 

d) Captação de verbas para investimentos 

e) Fortalecer a infraestrutura de segurança pública 

http://www.piratuba.sc.gov.br/
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FACILITADOR DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

11 - Para muitos autores, a tipologia de cada biblioteca depende das funções desempenhadas por ela. 

Nesse sentido assinale a alternativa que está descrevendo e caracterizando uma biblioteca escolar: 

a) sua finalidade é promover toda informação especializada de determinada área, como, por 

exemplo, agricultura, direito, indústria etc. 

b) está encarregada de administrar a leitura e a informação para a comunidade em geral, sem 

distinção de sexo, idade, raça, religião e opinião política.  

c) é a depositária do patrimônio cultural de uma nação. Encarrega-se de editar a bibliografia 

nacional e fazer cumprir o depósito legal. Em alguns casos, essa biblioteca, única, em cada 

país, necessita de uma política especial de recursos e, por falta de interesse na conservação do 

patrimônio nacional, torna-se um depósito de livros, sem meios suficientes para difundir sua 

valiosa coleção. 

d) localiza-se em escolas e é organizada para integrar-se com a sala de aula e no 

desenvolvimento do currículo escolar. Funciona como um centro de recursos educativos, 

integrado ao processo de ensino-aprendizagem, tendo como objetivo primordial desenvolver e 

fomentar a leitura e a informação. Poderá servir também como suporte para a comunidade em 

suas necessidades;  

e) é parte integrante de uma instituição de ensino superior e sua finalidade é oferecer apoio ao 

desenvolvimento de programas de ensino e à realização de pesquisas. 

12 - Relacione a primeira coluna com a segunda estabelecendo uma relação de sentido entre as 

nomenclaturas e as definições referentes a organização da biblioteca escolar: 

I - Espaço físico  

II- Mobiliário 

III - Sinalização da biblioteca 
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A- Nem sempre as bibliotecas estão instaladas em prédios construídos especialmente para atender 

às suas necessidades, serviços e produtos oferecidos. Muitas delas funcionam em espaços 

adaptados ou em pequenas salas. Daí a importância em se ter pessoas sensíveis a esses problemas, 

que possam criar soluções de viabilidade. 

B - O ideal é que a biblioteca escolar tenha dois tipos de mesas. Algumas grandes para estudos em 

grupos e outras para o estudo individual. Elas devem estar de preferência distantes umas das 

outras, pois quando estamos em grupo a nossa tendência é fazer mais barulho. Agora, se a 

biblioteca atende também um público infantil, o mobiliário deve ser colorido, alegre e adequado às 

condições físicas da criança. 

C - cada estante deve ter, em local de fácil visualização, a relação dos assuntos pelos quais foram 

distribuídos os livros. Alguns destaques ajudam na localização dos livros mais procurados, por 

exemplo: literatura brasileira, literatura infantil, obras de referência. 

A sequência correta está em:  

a) I – B      II – A      III – C 

b) I – A      II – B      III – C  

c) I – C      II – B      III – A 

d) I – B      II – C      III – A 

e) I – A      II – C      III – B 

13 - Sobre os sistemas de classificação bibliográfica, pode-se afirmar que, do ponto de vista de 

finalidade, as classificações CDD (Classificação Decimal de Dewey) e CDU (Classificação Decimal 

Universal) são classificações documentárias, utilizadas para organizar documentos em bibliotecas, 

com a finalidade de recuperar a informação. É INCORRETO afirmar: 

a) a CDD é indicada para classificar documentos oficiais de instituições com documentos em 

crescimento, devido ao fato de ser uma classificação altamente rígida possuindo números 

bastante complicados; 
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b) a diferença básica entre as duas classificações está na estrutura física, a CDD possui quatro 

volumes e um guia prático, enquanto a CDU possui apenas dois volumes, sendo um deles o 

índice sistemático;  

c) em relação ao número de tabelas auxiliares, no qual são tabelas que subdividem os assuntos, 

a CDD possui sete tabelas e a CDU possui dezenove tabelas; 

d) no que diz respeito à ordem de citação, que é a ordem que aparecem os números da notação, 

na CDD se inicia pelo assunto principal e na CDU ela é horizontal ou interna ou citação-

padrão, no qual essa ordem para CDU é opcional.   

e) como a CDU foi originada baseada na CDD, essas classificações possuem muitas 

semelhanças entre elas, uma das principais está no sistema hierárquico, no qual os assuntos e 

conceitos possuem relações de coordenação, subordinação e superordenação, nessa hierarquia o 

conhecimento está dividido em dez classes principais, onde cada classe está subdividida em dez 

subclasses e assim sucessivamente. 

Fonte:http://doczz.com.br/doc/112344/classifica%C3%A7%C3%B5es-document%C3%A1rias--semelhan%C3%A7as-e, 

Acesso em 30/03/2017.  

14 - “Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente 

escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para 

implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições 

educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet” é uma das 

estratégias vinculadas a Meta 7 prevista no: 

a) Estatuto da Criança e do Adolescente/1990; 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica/ 2013 

c) Constituição Federal/1988 

d) Plano Nacional de Educação/2014 

e) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996 

 

http://doczz.com.br/doc/112344/classifica%C3%A7%C3%B5es-document%C3%A1rias--semelhan%C3%A7as-e
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15 - O Plano Municipal de Educação – PME, aprovado pela lei número  1311/2015 em  18 de junho 

de 2015 com vistas a cumprir o disposto no art. 8º da Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, terá uma 

vigência de: 

a) dois anos  

b) três meses 

c) dez anos 

d) um semestre 

e) vinte anos 

16 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 a criança 

e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

Com relação ao disposto assinale a alternativa correta: 

a) Todas as alternativas estão corretas; 

b) Apenas as alternativas II e IV estão corretas; 

c) Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas; 

d) Apenas as alternativas I, IV e V estão corretas; 

e) Apenas a alternativa V está correta; 

17 - Com relação ao atendimento ao público, os servidores públicos, necessitam observar no 

exercício de suas funções, os seguintes princípios, EXCETO:  

a) aplicar todo zelo e recursos ao seu alcance no atendimento ao público, não se recusando a 

prestar assistência profissional, salvo por relevante motivo;  

b) tratar os usuários e clientes com respeito e urbanidade; 
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c) orientar a técnica da pesquisa e a normalização do trabalho intelectual de acordo com suas 

competências.  

d) utilizar a posição hierárquica para obter vantagens pessoais ou cometer atos discriminatórios 

e abuso de poder. 

e) interessar-se pelo bem público e, com tal finalidade, contribuir com seus conhecimentos, 

capacidade e experiência para melhor servir a coletividade. 

Fonte: https://www.jurisway.org.br/v2/bancolegis1.asp?idmodelo=368 

18 - No Plano Nacional de Educação aprovado pela Lei 13.005/2014de Educação em sua meta 7 

delibera-se “fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem”. Nesse sentido traçam-se estratégias específicas no 

intuito de atingir com êxito o proposto. São estratégias vinculadas a meta: 

I - prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente 

escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para 

implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições 

educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet; 

II - promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro 

e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e professoras, 

bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como mediadores e mediadoras 

da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da 

aprendizagem; 

III- institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e 

reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, 

inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, 

refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da 

formação de recursos humanos para a educação em tempo integral; 

a) Todas as alternativas estão corretas; 

b) Apenas a alternativa I está correta; 

c) Apenas a alternativa II está correta; 

https://www.jurisway.org.br/v2/bancolegis1.asp?idmodelo=368
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d) Apenas as alternativas I e IIII estão corretas; 

e) Apenas as alternativas I e II estão corretas; 

19 - Foi no Egito que existiu, desde o século IV a.C., a mais célebre e grandiosa biblioteca da 

Antiguidade que tinha como ambição reunir em um só lugar todo o conhecimento humano. Seu 

acervo era constituído de rolos de papiro manuscritos – aproximadamente 60 mil, contendo literatura 

grega, egípcia, assíria e babilônica. A referida biblioteca denominava-se biblioteca de: 

a) Mesopotâmia  

b) Sócrates  

c) Alexandria 

d) Egípcia  

e) Faraós  

20 - Assinale a alternativa na qual TODOS os vocábulos indicam partes internas de um livro: 

a) Anexo, Glossário, Epígrafe, Sumário 

b) Agradecimentos, Epígrafe, Sumário, Sobrecapa 

c) Lombada, Folha de guarda, Folha-de-rosto, Dedicatória 

d) Prefácio, Lista de abreviaturas, Capa, Folha de guarda 

e) Lombada, Folha de guarda, Posfácio, Apêndice  

 

 


