
1. A prova terá, no máximo, 3 (três) horas de duração, incluído o tempo desti nado à transcrição do gabarito na 
Folha de Respostas, único documento válido para correção.

2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de Respostas, em especial seu nome e o número 
do documento de identi dade.

3. Não haverá substi tuição da Folha de Respostas por erro do candidato ou por qualquer outro dano.

4. O candidato só poderá se reti rar do recinto após 1 (uma) hora, contada a parti r do efeti vo início da prova.

5. Este caderno contém 30 questões de múlti pla escolha, assim distribuídas: 

  - Língua Portuguesa 10 questões (numeradas de 01 a 10);

  - Legislação Básica 5 questões (numeradas de 11 a 15);

  - Informáti ca Básica 5 questões (numeradas de 16 a 20);

  - Conhecimentos Específi cos 10 questões (numeradas de 21 a 30).

6. Cada questão apresenta 4 alternati vas, de (a) a (d). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de 
responder a elas.

7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá 
solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.

8. O canditado deverá entregar ao aplicador este Caderno de Provas e a Folha de Respostas.

9. O candidato passará o Gabarito para a Folha de Respostas, uti lizando caneta esferográfi ca azul ou preta.

instRUçÕes geRais

atençÃo: foLha De Respostas sem assinatURa nÃo tem VaLiDaDe
a folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada

o gabaRito e o CaDeRno De pRoVas seRÃo DiVULgaDos no enDeReço eLetRÔniCo: 
ConCURso.fUnDaCaoCefetminas.oRg.bR

__________________________________________

Nome do candidato

Por favor, abra somente quando autorizado.

ConCURso pÚbLiCo paRa pRoVimento Dos CaRgos efetiVos 
Do poDeR eXeCUtiVo Do mUniCípio De CaRanaíba

CaRgo De níVeL fUnDamentaL CompLeto
aUXiLiaR De bibLioteCa
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língua portuguesa

as questões 01 a 03 se referem ao texto 
a seguir.

seu cachorro é um gênio – saiba o porquê

Brian Hare, neurocientista especializado em cognição 
canina, e sua esposa, a cientista e jornalista Vanessa 
Woods, explicam como funciona a mente dos cães e 
contam por que eles podem ser mais inteligentes do 
que seus donos imaginam.

Baseados em um conjunto de trabalhos sobre o as-
sunto que apelidaram de caninognição – ou seja, a 
cognição dos cães –, os autores chegaram à conclu-
são de que o processo evolutivo que transformou lo-
bos em cachorros domésticos fez com que os animais 
adquirissem um novo tipo de inteligência social.

Essa inteligência teria tornado os cães muito seme-
lhantes a bebês humanos, em termos de comporta-
mento e de habilidades de comunicação – conquis-
tando seus donos definitivamente. De acordo com 
Brian Hare, depois dos seres humanos, os cachorros 
são os mamíferos mais bem-sucedidos do planeta, 
superando até mesmo os chipanzés, famosos por sua 
esperteza.

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/ciencia/seu-cachorro-e-um-ge-
nio-saiba-o-porque/> Acesso em: 13 ago. 2019. Adaptado.

questÃquestÃquest o 01

Considerando-se a leitura do texto, é correto afirmar 
que 

a) cachorros e lobos se igualam em termos de com-
portamento e de habilidades.

b) o estudo da mente dos cães prova a semelhança 
de comportamento entre estes animais e os bebês 
humanos.

c) cachorros domésticos se tornaram bem-sucedidos 
em inteligência graças a pesquisas de cognição canina.

d) os cães conquistaram ainda mais seus donos por-
que estes descobriram a inteligência social desses 
animais.

questÃquestÃquest o 02

“O verbo é fundamental na formação de uma oração, 
pois é a palavra que exprime ação, estado, fato e fe-
nômeno natural em determinado espaço de tempo.” 
(BUENO, 2014, p.184).

A classificação do verbo grifado, quanto à predicação, 
está corretamente indicada em
a) “... os cachorros são os mamíferos mais bem-suce-
didos do planeta...” (transitivo indireto)
b) “Baseados em um conjunto de trabalhos sobre o as-
sunto que apelidaramapelidaram de caninognição...” (intransitivo) de caninognição...” (intransitivo)
c) “... em termos de comportamento e de habilidades 
de comunicação – conquistandoconquistando seus donos definiti-
vamente.” (de ligação)
d) “... o processo evolutivo que transformou lobos 
em cachorros domésticos fez com que os animais 
adquirissemadquirissem um novo tipo de inteligência social.”  um novo tipo de inteligência social.” 
(transitivo direto)

questÃquestÃquest o 03

Sobre o emprego da palavra “porque” no título do 
texto “Seu cachorro é um gênio – saiba o porquê”, é 
correto afirmar que essa palavra possui acento por 
ser
a) empregada em título.
b) uma interrogativa indireta.
c) empregada em final de frase.
d) substantivada e sinônima de “motivo”.

as questões 04 e 05 se referem ao texto 
a seguir.

o sol e a neve
Era uma floquinha de neve que vivia no alto de uma 
montanha gelada. Um dia, se apaixonou pelo sol. E 
passou a flertar descaradamente com ele. “Cuida-
do!”, alertaram os flocos mais experientes. “Você 
pode se derreter”. Mas a nevinha não queria nem 
saber e continuava a olhar para o Sol, que com seus 
raios a queimava de paixão. Ela nem percebia o quan-
to se derretia... e ficou ali um bom tempo, só se der-
retendo, se derretendo. Quando viu, era uma goti-
nha, uma pequena lágrima de amor descendo, com 
nobreza e delicadeza, a montanha. Lá embaixo, um 
rio esperava por ela.

Disponível em: <file:///C:/Users/sosan/Downloads/2014-08a-18s-ep-05.
pdf> Acesso em: 15 ago. 2019.
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QUESTÃO 04

No sentido figurado, a personificação confere carac-
terísticas, qualidades e sentimentos de seres huma-
nos a seres irracionais ou inanimados.

O trecho em que a personificação NÃO aparece é

a) “Lá embaixo, um rio esperava por ela.”

b) “... com seus raios a queimava de paixão.”

c) “Mas a nevinha (...) continuava a olhar para o sol”.

d) “‘Cuidado’!, alertaram os flocos mais experientes.”

QUESTÃO 05

Silveira Bueno (2014, p. 108) diz que “o substantivo é 

a palavra variável em gênero, número e grau que dá 

nome aos seres. Seres, objetos, fatos, sentimentos, 

emoções, enfim, tudo o que se vê, se ouve, se sente 

ou imagina tem um nome, e esse nome é classificado 

como substantivo.”

Diante do exposto, analise as afirmações a seguir e a 

relação proposta entre elas.

I - Os substantivos “floquinha”, “nevinha” e “gotinha” 

estão no grau diminutivo

PORQUE

II - a eles juntou-se um adjetivo que indica diminuição.

Sobre as afirmações, é correto dizer que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.

c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.

d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a pri-

meira.

QUESTÃO 06

Emprega-se o hífen para ligar elementos de palavras 
compostas ou derivadas por prefixação.

A esse respeito, leia a palavra na imagem.

Disponível em: <https://propagandasdeacordo.wordpress.
com/2009/11/23/hifen/> Acesso em: 13 ago. 2019.

Sobre o Novo Acordo Ortográfico e sobre a palavra 
com hífen na imagem, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se afirma.

(   ) Auto-escola possui hífen por se tratar de uma pa-
lavra composta que mantém a noção da composição.

(   ) A palavra “auto” se refere a um falso prefixo e a 
palavra “escola” diz respeito a um substantivo.

(   ) Sempre haverá o emprego do hífen nas forma-
ções com os prefixos ou falsos prefixos “auto”, “anti”, 
“super” e “mini”.

(   ) A palavra da imagem está escrita de forma errada 
porque “auto” termina em vogal, e o segundo ele-
mento começa por vogal diferente, portanto, a forma 
correta é "autoescola".

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F; F; V; V.

b) V; F; V; F.

c) F; V; F; V.

d) V; F; F; V.
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QUESTÃO 07

Acerca da classificação dos fonemas em vogais, semi-
vogais e consoantes, preencha corretamente as lacu-
nas do texto a seguir.

Enquanto a palavra “pneu” apresenta um 
_______________, “assar” possui a combinação 
de duas letras que representam um único fonema, 
ou seja, um _______________. Já na palavra “en-
joar” ocorre o encontro de duas vogais que ficam 
em sílabas diferentes e, por isso, trata-se de um 
_______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) encontro vocálico / dígrafo / hiato.

b) tritongo / encontro vocálico / hiato.

c) dígrafo / dígrafo / encontro vocálico.

d) encontro vocálico / encontro vocálico / ditongo.

QUESTÃO 08

Leia a tirinha.

Disponível em: <http://bichinhosdejardim.com/wp-content/uplo-
ads/2018/05/bdj-180224-web.jpg> Acesso em: 14 ago. 2019.

Avalie as seguintes afirmações sobre os sinais de 
pontuação presentes na tirinha.

I – As reticências foram usadas para indicar parte do 
texto suprimida (cortada).
II - No primeiro quadrinho, a vírgula foi utilizada para 
separar o aposto “Senhor”.
III – Os dois pontos de interrogação foram emprega-
dos no final de uma pergunta direta.
IV – No terceiro quadrinho, a exclamação foi utilizada 
para expressar um estado emotivo.

Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.

QUESTÃO 09

“Variedades linguísticas são as variações que uma lín-
gua apresenta, de acordo com as condições sociais, 
culturais, regionais e históricas em que é utilizada.” 
(CEREJA & MAGALHÃES, 2013, p.30).

Considerando que a língua apresenta variações lin-
guísticas relacionadas a diversos aspectos, associe 
corretamente o tipo de variação aos seus conceitos.

TIPOS DE VARIAÇÃO       CONCEITOS
(1) Formal 
(2) Gíria

A sequência correta dessa associação é

a) 1; 2; 2; 1.

b) 2; 2; 2; 1.

c) 1; 1; 1; 2.

d) 2; 1; 1; 2.

(   ) É um fenômeno linguístico 
que apresenta palavras ou fra-
ses em sentido denotativo. 
(   ) Essa variação é utilizada 
quando se quer conferir um ca-
ráter de credibilidade à comuni-
cação.
(   ) Variação que sistematiza 
o que é a língua de um povo, 
orientando o seu uso.
(   ) Contribui para definir a 
identidade de um grupo so-
cial com um linguajar próprio.
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QUESTÃO 10

Leia a palavra na imagem.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NTK0i3isIFA> Acesso 
em: 14 ago. 2019. Adaptado.

A palavra “fórceps” significa qualquer pinça de que 
os cirurgiões se servem nas operações para extrair 
corpos. 

A propósito da classificação das palavras quanto ao 
número de sílabas, é correto afirmar que “fórceps” é 

a) monossílaba.

b) dissílaba.

c) trissílaba.

d) polissílaba.

lEgiSlaçÃO báSica

QUESTÃO 11

O órgão máximo do Judiciário brasileiro, cuja princi-
pal função é zelar pelo cumprimento da Constituição 
e dar a palavra final nas questões que envolvam nor-
mas constitucionais, é o

a) Supremo Tribunal Federal. 

b) Superior Tribunal de Justiça.

c) Conselho Nacional de Justiça.

d) Corte Suprema de Justiça Federal.

QUESTÃO 12

Com base no art. 5º da Constituição Federal Brasileira 
de 1988, é iNcORRETO afirmar que

a) homens e mulheres são iguais em direitos e obri-
gações.
b) a manifestação do pensamento é livre, sendo ve-
dado o anonimato.
c) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei.

d) a expressão da atividade intelectual, artística, cien-
tífica e de comunicação é admitida na condição de 
prévia licença ou autorização legal. 

QUESTÃO 13

De acordo com a Lei Municipal n.º 696/2010, a qual 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Caranaíba, é correto afirmar que

a) os vencimentos dos cargos públicos obedecerão a 
padrões previamente fixados pelos índices de infla-
ção acumulada anual.

b) os ocupantes efetivos de cargos públicos munici-
pais serão selecionados livremente no mercado, de 
acordo com o arbítrio da Administração Pública Mu-
nicipal.

c) a carreira é o agrupamento de classes na mesma 
profissão ou atividade, com denominação própria, 
escalonadas segundo a hierarquia do serviço e os pa-
drões de vencimento, para acesso privativo dos titu-
lares dos cargos que a integram.

d) o provimento em cargo público possui como requi-
sitos a idade mínima de vinte e um anos, a naturali-
dade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quita-
ção com as obrigações militares e eleitorais e o nível 
de escolaridade exigido para o exercício do cargo.

QUESTÃO 14

Sobre os deveres dos servidores públicos municipais 
de Caranaíba, avalie o que se afirma a seguir.

I. Tratar com inurbanidade as partes, atendendo-as 
com preferências pessoais.  

II. Guardar sigilo sobre assunto da repartição.

III. Manter conduta compatível com a moralidade ad-
ministrativa.

IV. Cumprir as ordens de seus superiores hierárqui-
cos, independentemente de seu caráter legal. 

Está correto somente o que se afirma em
a) I e II.
b) I e IV.
c) III e IV.
d) II e III.
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QUESTÃO 15

No tocante à Lei Orgânica do Município de Caranaíba, 
é correto afirmar que

a) o Legislativo e o Executivo são poderes do municí-
pio, independentes e harmônicos entre si. 

b) a organização dos serviços públicos de interesse local 
de caráter essencial como, por exemplo, o do transpor-
te coletivo, não compete ao Poder Público Municipal. 

c) a Lei Orgânica concede irrestrita independência do 
Município em relação à legislação federal e estadual, 
uma vez que detém de autonomia político-adminis-
trativa, financeira e territorial. 

d) o município é proibido de possuir qualquer espécie 
de patrimônio, uma vez que todos os seus bens são 
de propriedade do povo, devendo a Administração Pú-
blica atuar em função de seus interesses coletivos e 
difusos.

iNFORMáTáTá ica báSica

QUESTÃO 16

A respeito da compactação de arquivos utilizando-se 
o Windows Explorer do Windows Explorer do Windows Explorer Windows 7, indique se é ver7, indique se é ver7 -
dadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma. 

(   ) Para adicionar arquivos a uma pasta zipada criada 
anteriormente, arraste-os para a pasta zipada.

(   ) Para descompactar todo o conteúdo de uma pas-
ta zipada, clique com botão direito sobre a pasta e 
selecione Descompactador de arquivos.

(   ) Para compactar arquivos, clique com o botão di-
reito do mouse sobre o arquivo que deseja compac-
tar, selecione Enviar para e escolha compactador de 
arquivos.

Com relação às afirmações, a sequência correta é

a) V; F; F.

b) V; V; F.

c) F; V; V.

d) F; F; V.

QUESTÃO 17

Pode-se afirmar que são tipos de códigos maliciosos 
(malware), EXcETO

a) vírus.

b) worm.

c) spyware.

d) firewall.

QUESTÃO 18

Complete as lacunas do texto.

Para fazer download de uma imagem disponível na indownload de uma imagem disponível na indownload -
ternet utilizando o Google Chrome, um usuário pode 
realizar uma pesquisa no site images.google.com.br
para encontrar a imagem desejada e, após encontrá
-la, clicar com o botão ____________ do mouse so-
bre a imagem; em seguida, clicar em ____________ 
e depois em Salvar. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é, respectivamente:

a) direito / Download

b) esquerdo / Download

c) direito / Salvar imagem como

d) esquerdo / Salvar imagem como

QUESTÃO 19

É uma opção de alinhamento de parágrafo em um 
documento-texto do LibreOffice Writer

a) Normal.

b) Realçado.

c) Justificado.

d) Sobrescrito.

QUESTÃO 20

No Microsoft Excel 2013, a função =MaiÚScUla("olá")

a) converte o texto olá em Olá.

b) converte o texto olá em Olá.

c) verifica se o texto olá possui alguma letra maiúscula.

d) verifica se o texto olá possui todas as letras maiúsculas.
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ConheCimentos espeCífiCos 

QUestÃo 21

Lemos (2008, p.347), em sua publicação Bibliotecas, 
aborda o surgimento dessa instituição e a evolução 
de seu conceito. Considerando-se o pensamento des-
se autor, analise as asserções a seguir e a relação pro-
posta entre elas.

I – “Nem toda coleção de livros é uma biblioteca.”

poRQUe

 
II – “Para se ter uma biblioteca, no sentido de institui-
ção social, é preciso que haja cinco pré-requisitos: a 
intencionalidade política e social; o acervo e os meios 
para sua permanente renovação; o imperativo de 
organização e sistematização; uma comunidade de 
usuários, efetivos ou potenciais, com necessidades 
de informação conhecidas ou pressupostas, e local, o 
espaço físico onde se dará o encontro entre os usuá-
rios e os serviços da biblioteca.” 

Sobre as asserções, é correto afirmar que 

a) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.

b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 

c) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justifi-
cativa correta da primeira.

d) as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma 
justificativa correta da primeira.

QUestÃo 22

Segundo Campello (2012), a biblioteca escolar cons-
titui um espaço adequado para proporcionar aos es-
tudantes oportunidades para aprenderem a partir 
da busca e do uso da informação. Com esse objetivo 
podem ser desenvolvidas diversas atividades, sendo 
que a pesquisa escolar é uma das mais conhecidas. 
 
É correto afirmar que a pesquisa escolar é uma estra-
tégia de aprendizagem baseada em
a) livros didáticos atualizados. 
b) aulas expositivas bem planejadas.
c) técnicas de animação cultural, visando à criação do 
hábito de leitura. 
d) questionamento que leva o aluno a construir seu 
próprio conhecimento.

QUestÃo 23

É correto afirmar que a equipe da biblioteca deve in-
dicar, aos alunos que buscam informações recentes, 
a consulta a publicações da coleção de

a) periódicos.

b) referência.

c) multimeios.

d) livros-texto.

QUestÃo 24

O documento Diretrizes da IFLA/UNESCO para a bi-
blioteca escolar (2005) apresenta um modelo de 
programa de habilidades de estudo e competência 
informativa no qual se indicam as competências que 
devem ser incluídas e afirma que 

Quando os estudantes estão trabalhando em grupo, 
eles aprendem a defender seus pontos de vista, bem 
como a criticar construtivamente uma opinião. Acei-
tam a diversidade de ideias e respeitam a experiên-
cia anterior e os estilos de aprendizagem dos demais. 
Além disso, colaboram na criação de projetos que 
refletem diferenças entre pessoas e contribuem para 
transformar uma série de tarefas individuais em um 
produto final. (IFLA/UNESCO, 2005, p.23).

É correto afirmar que, nesse trecho, é abordada a ca-
pacidade de 

a) cooperação.

b) planejamento.

c) localização e coleta.

d) organização e registro.

QUestÃo 25

Na ordenação dos livros nas estantes, observando-se 
o número de chamada, levam-se em consideração os 
elementos  na seguinte ordem:

a) autor / assunto / título.

b) assunto / autor / título.

c) assunto / título / autor.

d) título / autor / assunto. 
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QUestÃo 26

No processo de avaliação dos serviços oferecidos pe-
las bibliotecas escolares, vários indicadores podem 
ser utilizados para verificar se os objetivos estão sen-
do alcançados.

Associe as colunas relacionando corretamente a 
categoria ao seu indicador.
 
Categorias 
1. De uso
2. De recursos
3. De qualidade

A sequência correta dessa associação é 
a) 3; 2; 1. 
b) 2; 1; 3.
c) 2; 3; 1.
d) 3; 1; 2.

QUestÃo 27

Os principais elementos para a identificação e a des-
crição dos livros no catálogo de uma biblioteca são: 
autor, título, cidade, editor e ano de publicação. 

Essas informações devem ser obtidas
a) na capa
b) no sumário.
c) na sobrecapa.
d) na folha de rosto.

QUestÃo 28

O manuseio constante do acervo provoca desgaste 
dos documentos e exige de usuários e de funcioná-
rios das bibliotecas cuidados para a preservação da 
vida útil dos documentos.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre o manuseio do acervo de bibliotecas.

(   ) Ao tomar notas nos livros, usar lápis.
(   ) Ao fazer pequenos reparos nos documentos, uti-
lizar fitas adesivas. 
(   ) Ao retirar os livros da estante, puxá-los pela bor-
da superior da lombada.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é 
a) F; F; V. 
b) F; V; V. 
c) V; F; F. 
d) V; V; F.

QUestÃo 29

O controle do empréstimo do acervo da biblioteca 
requer que sejam identificados o usuário que toma o 
empréstimo e a obra emprestada. 

É correto afirmar que a identificação da obra é feita 
por meio do
a) número de série.
b) número de registro. 
c) número de chamada.
d) número de classificação.

QUestÃo 30

Considerando-se a mediação da leitura e a formação 
do leitor nas bibliotecas escolares, analise as asser-
ções a seguir e a relação proposta entre elas.

I – Na biblioteca escolar todas as atividades desenvol-
vidas pelo mediador de leitura devem ser realizadas 
tendo em vista a aprendizagem da decodificação dos 
sinais gráficos 

poRQUe
 
II – ele introduz o leitor no mundo mágico da leitura e 
compartilha com o leitor o prazer de ler, de conhecer 
e de descobrir o que os livros têm a oferecer. 

Sobre as asserções, é correto afirmar que 
a) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 
c) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justifi-
cativa correta da primeira.
d) as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma 
justificativa correta da primeira.

indicadores
(  ) Pesquisa de satisfação 
do usuário. 
(  ) Total de empréstimos 
por membro da comunida-
de escolar. 
(  ) Provisão de computado-
res com acesso online por 
estudante. 
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GABARITO (RASCUNHO)

O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no endereço eletrônico: 

concurso.fundacaocefetminas.org.br
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Concurso Público para Provimento dos Cargos Efetivos 
do Poder Executivo do Município de Caranaíba



ATENÇÃO: 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO 

PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA. 


