
C
A

D
E

R
N

O
 D

E
 Q

U
E

S
T

Õ
E

S
  

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2019 

 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de 
Língua Portuguesa, 5 questões de Raciocínio Lógico e 25 questões de Conhecimentos Específicos, 
cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D, E), e uma Folha Intermediária de Respostas. 

 
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nas-

cimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 

 

3- A prova objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão 
de Respostas.  

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde correta-
mente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção 
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado. 

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:  
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas. 
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas. 
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local.  

 
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 

minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.  
 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.  
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova.  

 

11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de 
Respostas.  

 

11- Assine no local indicado no Cartão de Respostas e no Caderno de Questões.  
 

12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno 
de Questões.  

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala. 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019.  
 

BOA PROVA 

Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões 1 a 6 se referem ao texto a seguir: 
 
No mês em que Porto Belo comemora 187 anos, pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-
feira (04), novas próteses que lhes permitirão ouvir melhor. A aquisição foi realizada por meio do projeto Ouvir Mais, 
criado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, e o investimento inicial foi de R$30 mil. 
O Município podia adquirir anteriormente apenas um aparelho por mês, o que acabava deixando o paciente por 
mais tempo na fila de espera. A secretária de saúde Jainara Nordio explica que, em 2017, foi constatado pacientes 
na fila há mais de quatro anos, partindo daí a vontade de mudar esta realidade. "Desde que assumimos a gestão 
da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera para exames e aparelhos auditivos, tínhamos 
vontade de fazer algo a mais. A partir do trabalho de toda a equipe, surgiu o Projeto Ouvir Mais, que facilitou o 
processo e possibilitou a aquisição dos aparelhos auditivos" - explica a secretária. 
Neste primeiro momento, foram entregues 30 aparelhos auditivos. Os pacientes são avaliados pelos médicos das 
Unidades de Saúde e, se constatada a necessidade de aparelhos, são encaminhados para as clínicas credenciadas 
para novos exames e aquisição do aparelho. [...] 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/579582/codMapaItem/4326  
Acesso em: em 07/out/2019 [adaptado] 

 
1- As vírgulas usadas no trecho “pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-feira (04), novas 

próteses que os permitirão ouvir melhor.” serviram para separar: 
(A) um adjunto adverbial. 
(B) uma explicação. 
(C) o nome de um lugar que vem antes da data. 
(D) palavras de mesma função sintática. 
(E) um vocativo. 
 

2- Assinale a alternativa que contém a classificação correta do sujeito da oração “Neste primeiro momento, foram 
entregues 30 aparelhos auditivos.”: 
(A) sujeito composto 
(B) oração sem sujeito 
(C) sujeito simples 
(D) sujeito oculto (desinencial) 
(E) sujeito indeterminado 
 

3- Analisando o excerto do texto: “...se constatada a necessidade de aparelhos...”, a palavra destacada pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
(A) À medida que 
(B) Caso 
(C) Mesmo que 
(D) Enquanto 
(E) Como 
 

4- “Designa um fato passado, mas não concluído. Transmite uma ideia de continuidade e duração, podendo indi-
car, por exemplo, uma ação que se configurou como hábito”. Assinale a alternativa que contenha o tempo e o 
modo verbal a que se refere essa afirmativa e que contenha um exemplo correto dessa conjugação utilizada no 
texto: 
(A) presente do indicativo – são 
(B) pretérito perfeito do indicativo – foi 
(C) futuro do presente do indicativo – permitirão 
(D) pretérito mais-que-perfeito – foram 
(E) pretérito imperfeito do indicativo – tínhamos 
 

5- No trecho "Desde que assumimos a gestão da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera 
para exames e aparelhos auditivos, tínhamos vontade de fazer algo a mais.”, a expressão destacada expressa: 
(A) concessão 
(B) tempo 
(C) conformidade 
(D) consequência 
(E) finalidade 
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6- Se passarmos a oração “Os pacientes são avaliados pelos médicos das Unidades de Saúde.” para a voz ativa, 
teremos: 
(A) Os médicos das Unidades de Saúde avaliam os pacientes. 
(B) Os médicos das Unidades de Saúde avaliaram os pacientes. 
(C) Os médicos das Unidades de Saúde avaliarão os pacientes. 
(D) Os médicos das Unidades de Saúde são avaliados pelos pacientes. 
(E) Os pacientes das Unidades de Saúde avaliam os médicos. 
 
 

As questões 7 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 

Dezenas de pessoas participaram no último sábado (05) de mais uma edição da Pedalada Rosa, organizada pelo 
Governo Municipal através da Fundação de Esportes e Secretaria de Saúde, com o objetivo de mobilizar pessoas 
em relação ____ importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. 
Os participantes pedalaram da Praça da Bandeira, no Centro da cidade, até ____ rótula do bairro Perequê, passando 
também pelo bairro Vila Nova. Mulheres, homens e crianças participaram do evento, que se tornou tradição na 
cidade. 
[...] 
A Pedalada Rosa fez parte da programação dos 187 anos de Porto Belo, comemorado neste mês de outubro. A 
programação segue até o final do mês, e ainda conta com o corte do bolo e parabéns ____ Porto Belo, no dia 13 de 
outubro, _____ 15h. 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/4326/codNoticia/579494  
Acesso em: 07/out/2019.[adaptado] 

 
7- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto quanto ao uso ou não da 

crase: 
(A) à – à – à – às 
(B) a – à – à – as 
(C) a – a – à – as 
(D) à – a – a – às 
(E) à – à – a – as 
 

8- Sobre a colocação do pronome átono no trecho “...que se tornou tradição na cidade.”, podemos afirmar que a 
próclise está correta, pois o verbo está precedido de palavra que atrai o pronome para antes do verbo. Assinale 
a alternativa que identifica a classificação dessa palavra atrativa: 
(A) conjunção subordinativa 
(B) pronome relativo 
(C) pronome demonstrativo 
(D) palavra de sentido negativo 
(E) advérbio 
 

9- Analise as afirmativas quanto à acentuação de algumas palavras retiradas do texto: 
 
I- “Último”,  “sábado”, “diagnóstico”, “útero” e “rótula” são proparoxítonas sempre acentuadas. 
II- “Através”, “Perequê”, “também” e “parabéns” são exemplos de oxítonas acentuadas por terminarem em 

E(S), EM(ENS). 
III- “Mês” e “até” são exemplos de monossílabos tônicos acentuados por terminarem em E(S). 
 
Estão corretas: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

10- No texto, “segue” está sendo usado no presente do indicativo. Assinale a alternativa em que o verbo SEGUIR 
esteja conjugado na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo: 
(A) segue 
(B) sigas 
(C) seguisse 
(D) segues 
(E) siga 
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QUESTÕES  DE  RACIOCÍNIO  LÓGICO 

 
11- Lucas afirmou que é ansioso ou nervoso. Se Lucas sempre mente, é correto afirmar que: 

(A) Lucas não é ansioso e não é nervoso. 
(B) Lucas pode ser ansioso, e não ser nervoso. 
(C) Lucas pode não ser ansioso, e ser nervoso. 
(D) Lucas é sempre ansioso. 
(E) Lucas é sempre nervoso. 
 

12- O Atlas da Mata Atlântica indica que restam 16,2 milhões de hectares de florestas nativas, o que equivalente a 
12,4% da área original do bioma da Mata Atlântica. Pode-se afirmar que a área original da Mata Atlântica cor-
respondia a uma área, em milhões de hectares, de aproximadamente: 
(A) 200,9. 
(B) 141,9. 
(C) 184,9. 
(D) 120,6. 
(E) 130,6. 
 

13- Em um concurso, a nota final do candidato é composta pela prova de títulos, prova escrita e prova didática. A 
prova de títulos tem peso 2, a prova escrita, peso 4 e a prova didática, peso 4. Ana obteve nota 6 na prova de 
títulos e nota 8 na prova escrita. Sabendo que a nota final deve ser pelo menos 7,0, para que ela seja classifi-
cada, pode-se afirmar que a nota mínima que ela deve obter na prova didática é: 
(A) 9,0. 
(B) 6,5. 
(C) 7,5. 
(D) 6,0. 
(E) 5,0. 
 

14- Para uma rifa, foram usados bilhetes com os números de 201 até 500 (incluindo esses dois). João comprou 
todos os bilhetes cujos números são múltiplos de 5. Sendo sorteado um bilhete da rifa ao acaso, a probabilidade 
de ser um dos números que João comprou é, em %, de: 
(A) 25. 
(B) 15. 
(C) 10. 
(D) 20. 
(E) 5. 
 

15- Um boleto no valor nominal de R$ 784,50 tem um desconto de 10% se for pago até o dia do vencimento. Caso 
seja pago após o vencimento, há um acréscimo com juros na taxa de 0,20% por dia de atraso (juros simples), 
sobre o valor nominal. Pode-se afirmar que, ao se pagar o boleto com atraso de 10 dias, o valor pago foi maior 
que no caso de pagamento até o vencimento, em reais, de: 
(A) 164,70. 
(B) 92,57. 
(C) 88,35. 
(D) 15,69. 
(E) 94,14. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
16- Sobre ética profissional no serviço público, assinale a alternativa correta: 

(A) Simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal não guardam relação nenhuma 
com a ética serviço público. 

(B) Cabe ao profissional seguir tanto os padrões éticos da sociedade, quanto as normas e regimentos internos 
das organizações para ter a recompensa e ser reconhecido, não só pelo seu trabalho, mas também por sua 
conduta exemplar. 

(C) O trabalho desenvolvido pelo servidor público não pode ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-
estar. 

(D) A falta injustificada do servidor de seu local de trabalho não representa prejuízo para o serviço público e não 
prejudica o bom andamento dos trabalhos. 

(E) Os erros sucessivos e o desvio de material do local de trabalho não podem ser caracterizados como com-
portamento antético. 
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17- Assertividade corresponde a um comportamento que se aprende, permitindo-nos agir de acordo com nossos 
interesses, expressando nossos sentimentos de forma honesta e adequada, fazendo valer nossos direitos, sem 
negar o direito dos outros. A assertividade, entretanto, exige, de nossa parte, determinadas atitudes. Isso posto, 
assinale a alternativa que indica a denominação correta da capacidade de se colocar no lugar do outro: 
(A) Autoestima. 
(B) Determinação. 
(C) Adaptabilidade. 
(D) Autocontrole. 
(E) Empatia. 
 

18- A respeito do padrão de metadados Machine-readable cataloging (MARC), pode-se afirmar que as característi-
cas do formato MARC são comuns a todos os formatos. Sendo assim, assinale a alternativa que indique correta 
e respectivamente os três elementos que compõem um registro em formato MARC: 
(A) TAG; Campo; Subcampo 
(B) Interoperabilidade; Importação; Exportação 
(C) Estrutura do registro; Indicação do conteúdo; Conteúdo 
(D) TAG; Indicadores; Conteúdo 
(E) Estrutura do registro; Interoperabilidade; Diretório 
 

19- Considere as afirmativas relacionadas ao código Resource Description and Access (RDA): 
 
( ) O RDA não se destina apenas a bibliotecas. 
( ) O RDA foi projetado para ser utilizado em um contexto internacional. 
( ) Dada a grande diferença entre os códigos, o RDA não pode ser elaborado com base nos alicerces das 

AACR. 
( ) Os registros elaborados a partir do RDA podem coexistir em um catálogo híbrido, ou seja, que possuam 

registros elaborados em AACR2. 
( ) A catalogação em RDA é dividida em três níveis de detalhamento, seguindo os elementos indicados 

pelos Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) V – V – F – V – F. 
(B) F – F – V – F – F. 
(C) V – V – F – V – V. 
(D) F – V – F – V – V. 
(E) V – F – V – V – F. 
 

20- De acordo com a edição consolidada da International Standard Bibliographic Description (ISBD), pode-se afirmar 
que: 
 
I- A descrição do elemento Forma do conteúdo é obrigatório. 
II- A descrição do elemento Informação complementar do título é opcional. 
III- A descrição do elemento Local de publicação é opcional. 
IV- A descrição do elemento Tipo de mídia é obrigatório. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa I está correta. 
(E) Apenas a afirmativa IV está correta. 
 

21- A concepção de Web Semântica é uma evolução do grupo de trabalho Metadata Activity, vinculado ao W3C, 
cujos maiores objetivos eram o estudo e desenvolvimento de um framework para a representação de informação 
compreensível por máquinas na web. O principal trabalho desenvolvido por este grupo foi o Resource Descrip-
tion Framework (RDF), que tem como propósito: 
(A) Fornecer um padrão de metadados para o intercâmbio entre catálogos on-line. 
(B) Fornecer um conjunto estruturado de elementos com vista à ativação do acesso a recursos informacionais. 
(C) Fornecer um sistema de regras para o estabelecimento de dados bibliográficos e de autoridades. 
(D) Fornecer um sistema de ontologia de base para dar suporte à troca de conhecimentos na web. 
(E) Fornecer um padrão de elementos essenciais para a descrição bibliográfica em um ambiente web. 
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22- Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os elementos de descrição do AACR2 e os 
campos do MARC21 para Registros Bibliográficos: 
 
Primeira coluna: MARC 21 
1- 245 $c 
2- 250 $b 
3- 260 $a 

Segunda coluna: elementos do AACR2 
( ) Lugar de publicação, distribuição, etc. 
( ) Indicações de responsabilidade. 
( ) Indicações de responsabilidade da edição. 

 
Assinale a alternativa apresenta a correta associação entre as colunas: 
(A) 3 – 1 – 2. 
(B) 3 – 2 – 1. 
(C) 1 – 2 – 3. 
(D) 2 – 1 – 3. 
(E) 2 – 3 – 1. 
 

23- De acordo com a NBR6028:2003, que aborda as orientações para a elaboração de resumos, pode-se afirmar 
que: 
 
I- O resumo deve ressaltar a introdução, o método, os resultados e as conclusões do documento. 
II- O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, não afirmativas e com enumeração de 

tópicos. 
III- A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. 
IV- Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa I está correta. 
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(E) Apenas a afirmativa IV está correta. 
 

24- A partir das informações contidas na NBR10520:2002, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que 
relaciona as definições de citações com as nomenclaturas aplicadas a cada uma: 
 
Primeira coluna: nomenclatura 
1- Citação de citação 
2- Citação direta 
3- Citação indireta 

Segunda coluna: definição 
( ) Texto baseado na obra do autor consultado. 
( ) Transcrição textual de parte da obra do autor consultado. 
( ) Citação de um texto em que não se teve acesso ao original. 

 
Assinale a alternativa apresenta a correta associação entre as colunas: 
(A) 3 – 1 – 2. 
(B) 3 – 2 – 1. 
(C) 1 – 2 – 3. 
(D) 2 – 1 – 3. 
(E) 2 – 3 – 1. 
 

25- Em relação à NBR14724:2011, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, registre V, se for verdadeira, 
e F, se for falsa: 
 
( ) Folha de rosto é um elemento pré-textual e obrigatório. 
( ) Referência é elemento pós-textual e obrigatório, exceto em resumos críticos. 
( ) Resumo em língua estrangeira é um elemento pré-textual e obrigatório. 
( ) Errata é um elemento pré-textual e opcional. 
( ) Lista de tabelas é um elemento pré-textual e obrigatório, exceto em artigos. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – V – F – F. 
(B) V – V – F – V – V. 
(C) V – F – V – V – F. 
(D) F – V – F – V – V. 
(E) V – V – F – V – F. 
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26- A respeito da NBR6024:2012, pode-se afirmar que tal norma especifica os princípios gerais de um sistema de 
numeração progressiva das seções de um documento, de modo a expor em uma sequência lógica o inter-
relacionamento da matéria e a permitir sua localização. A partir disso, assinale a alternativa correta sobre a 
utilização de alíneas: 
(A) O texto da alínea deve terminar em ponto, se houver subalínea. 
(B) O texto que antecede as alíneas termina em ponto-e-vírgula. 
(C) O texto da alínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-e-vírgula, incluindo a última alínea. 
(D) As alíneas devem ser indicadas numericamente e seguidas de parêntese. 
(E) As letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à margem esquerda. 
 

27- Sobre o processo de referência citado por Denis Grogan (2001), assinale a alternativa correta: 
(A) A necessidade de informação pode advir simplesmente do desejo de conhecer e compreender, ou até 

mesmo, numa “mera” curiosidade do usuário. 
(B) O problema é elaborado pelo bibliotecário de referência, devendo este estar atento ao controle de vocabu-

lário. 
(C) A estratégia de busca é somente uma solução potencial e, a partir dela, chega-se à conclusão do processo 

de referência. 
(D) A resposta é o resultado da questão negociada entre o bibliotecário e o usuário. 
(E) A solução é uma etapa intermediária do processo de referência, pois dela desencadeia passos importantes, 

como a avaliação e o uso da informação. 
 

28- Sobre a NBR 6023:2018, assinale a alternativa correta: 
(A) O autor deve ser indicado pelo primeiro sobrenome, em letras maiúsculas, seguido do prenome e outros 

sobrenomes, abreviados ou não, conforme consta no documento. 
(B) As obras de responsabilidade de pessoa jurídica (órgãos governamentais, empresas, associações, entre 

outros) têm entrada direta pelo título. 
(C) Quando a autoria for desconhecida, a entrada deve ser feita pelo título. O termo Anônimo ou a expressão 

Autor desconhecido também podem ser usados. 
(D) Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, em coletâneas de vários 

autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguido da abreviação, em letras minúsculas 
e no singular, do tipo de participação (organizador, compilador, editor, coordenador, entre outros), entre 
parênteses. 

(E) Quando não existir título, deve-se atribuir uma palavra ou frase que identifique o conteúdo do documento, 
entre colchetes, para todos os tipos de materiais. 

 
29- A auxiliar em questão é aplicada para introduzir à notação algo não existente, a fim de especificar o assunto, 

sendo também aplicada para indicar uma notação não autorizada na CDU. Assinale a alternativa que corres-
ponde a auxiliar da CDU mencionada na frase anterior: 
(A)  “ ” aspas 
(B) = sinal de igualdade 
(C) * asterisco 
(D) A/Z Ordem alfabética 
(E) ( ) parênteses 
 

30- Sobre a Classificação Decimal Universal, 2 ed. Padrão, assinale a alternativa correta: 
(A) As tabelas auxiliares comuns indicam características que se repetem em determinadas classes. 
(B) As tabelas auxiliares são compostas de dezenove auxiliares entre comuns e especiais. 
(C) As tabelas auxiliares especiais indicam características geralmente repetitivas, aplicáveis em todas as tabe-

las principais. 
(D) Para a CDU, não há diferença entre sinais e as tabelas. 
(E) Os auxiliares comuns pertencem a dois grupos: auxiliares de relação e auxiliares dependentes. 
 

31- Desde sua criação, em 1876, a Classificação Decimal de Dewey (CDD) já teve diferentes editores responsáveis 
e diferentes empresas responsáveis pela sua publicação, seja impressa ou virtual. Assinale a alternativa corres-
pondente a atual detentora dos Direitos Autorais da CDD: 
(A) Library of Congress 
(B) Editorial Policy Committee 
(C) Online Computer Library Center 
(D) Forest Press 
(E) Amherst College 
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32- Classificação Decimal de Dewey (CDD), 23 ed., é estruturada a partir das Classes Principais (000 – 999) e das 
Tabelas Auxiliares (T1 a T6). Diante disso, assinale a alternativa que indica o conteúdo referenciado à Tabela 
Auxiliar T2: 
(A) Subdivisão padrão. 
(B) Subdivisão para obras por ou sobre autores individuais. 
(C) Subdivisão de línguas individuais ou famílias de idiomas. 
(D) Línguas. 
(E) Áreas geográficas, Períodos históricos, Biografias. 
 

33- A criação de um serviço de referência virtual perpassa por diferentes pontos de vistas e essencialmente por um 
estudo de viabilidade a fim de conhecer pontos importantes para a organização. Assinale a alternativa relacio-
nada aos assuntos sobre os quais os profissionais de referência fornecerão respostas: 
(A) Necessidades do público. 
(B) Nível de resposta desejado. 
(C) Cobertura linguística. 
(D) Cobertura geográfica. 
(E) Cobertura temática. 
 

34- Em relação à alfabetização informacional, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, registre V, se 
for verdadeira, e F, se for falsa: 
 
( ) Alfabetização informacional é sinônimo de inclusão digital. 
( ) Alfabetização informacional deve incluir habilidades em informação e leitura, além de habilidades digitais. 
( ) Inclusão digital é compreendida corretamente como o aprender a usar programas e softwares. 
( ) Ser competente em informação significa saber como encontrar a informação e avaliar tal informação. 
( ) Por permitir acesso à informação, as bibliotecas são potenciais protagonistas no processo de inclusão 

digital e a alfabetização informacional. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – V – F – F. 
(B) V – F – F – V – F. 
(C) V – V – F – V – V. 
(D) F – V – F – V – V. 
(E) F – V – V – V – F. 
 

35- A Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Bibliotecas (IFLA) é o principal organismo inter-
nacional que representa os interesses dos usuários e os serviços de bibliotecários e documentalistas. Assinale 
a alternativa que indica a entidade brasileira filiada à IFLA e responsável pela defesa e incentivo do desenvolvi-
mento da profissão bibliotecária: 
(A) CFB 
(B) ABECIN 
(C) FEBAB 
(D) ANCIB 
(E) CRB 
 

36- A NBR9050:2015 dispõe sobre as normas relacionadas à acessibilidade, a edificações, mobiliários, espaços e 
equipamentos urbanos. As bibliotecas são contempladas nessa norma, ao ser estabelecida a dimensão ade-
quada entre as estantes de livros, devendo a largura livre nos corredores, entre estantes, ser de no mínimo: 
(A) 90 cm 
(B) 85 cm 
(C) 95 cm 
(D) 80 cm 
(E) 100 cm 
 

37- Fontes de informação no ambiente virtual são amplas e, consequentemente, difusas para um usuário leigo 
quanto à disponibilidade de informação aberta ou restrita na web. Sendo assim, assinale a alternativa que cor-
responde a uma base de dados de acesso aberto: 
(A) Portal de Periódicos da Capes 
(B) Nature 
(C) Springer 
(D) Wiley 
(E) Scielo 
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38- De acordo com a resolução 270/2018 do CFB, que aprova o Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário 
brasileiro, analise as competências e identifique a(s) correta(s): 
 
I- O bibliotecário repudia todas as formas de censura e ingerência política. 
II- O objeto de trabalho do bibliotecário é o AACR2. 
III- É dever do bibliotecário informar sempre ao CRB, no qual está registrado, quando assumir e deixar cargo 

ou função. 
IV- É unicamente opcional ao profissional bibliotecário nomear pessoas sem habilitação profissional para exer-

cer o cargo de bibliotecário. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa I está correta. 
(E) Apenas a afirmativa IV está correta. 
 

39- Consta da literatura sobre o tema que “A sociedade atual tem demonstrado certa revolução na produção docu-
mental decorrente do desenvolvimento tecnológico. Assim, a noção de biblioteca tradicional tem sido um pouco 
alterada, surgindo serviços com maior dinamismo e claramente mais coerentes com as necessidades dos utili-
zadores. Em consequência, o marketing começa a ser adotado também pelos serviços de informação com o 
intuito de tornar a informação atrativa e de informar os utilizadores acerca da sua existência”. Considere as 
afirmações sobre os serviços de marketing nas bibliotecas e, diante de cada uma, registre V, se for verdadeira, 
e F, se for falsa: 
 
( ) O marketing nas bibliotecas deve ser aplicado no sentido de identificar, satisfazer e, até mesmo, anteci-

par as necessidades dos seus utilizadores. 
( ) Conhecer as necessidades e adotar o ponto de vista dos utilizadores, bem como criar espécies de grupos 

que se identificam pelas suas necessidades específicas, ajustando os objetivos do serviço às necessi-
dades identificadas, pode garantir o sucesso desses serviços.  

( ) As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) atuais disponibilizam ferramentas que as bibliote-
cas podem utilizar para alcançar seu público, principalmente através da internet por meio das redes 
sociais, blogs, websites e outros recursos.  

( ) O marketing auxilia a gestão das bibliotecas, coordenando as potencialidades das instituições (oferta) 
com as necessidades dos utilizadores (procura).  

( ) O marketing oferece a possibilidade de divulgação da biblioteca e os serviços que esta oferece, o que 
constitui fator bastante positivo, visto que as pessoas gostam de ser informadas e têm uma tendência 
natural a usarem mais aquilo que conhecem.  

 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – V – V – F – F. 
(B) V – F – F – V – F. 
(C) V – V – F – V – V. 
(D) V – V – V – V – V. 
(E) F – V – F – V – F. 
 

40- Sobre as Bibliotecas Públicas e a indicação de sua estrutura e funcionamento, identifique a(s) afirmativa(s) 
correta(s): 
 
I- A Biblioteca Pública não depende do poder público para sua implantação. 
II- O relatório anual da biblioteca deve ser enviado para a Prefeitura e a Câmara Municipal. 
III- A Biblioteca Pública deve contar com outros parceiros, principalmente aqueles que possuem afinidade com 

seu objetivo. 
IV- A Biblioteca Pública deve estabelecer um nicho específico de público para atender. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa I está correta. 
(E) Apenas a afirmativa IV está correta. 
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CONCURSO PÚBLICO 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 
 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 20h do dia 02 de 
dezembro de 2019, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura de Porto Belo – 
Concurso Público - Edital 002/2019. 
 

 
 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019. 
 
 


