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TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

� 4h00min é o tempo disponível para a realização 

da prova, já incluindo o tempo para a marcação 

da folha de respostas da prova objetiva. 

� 90min após o início da prova será possível retirar-

se da sala, sem levar o caderno de prova. 

� 30min antes do término do período de prova será 

possível retirar-se da sala levando o caderno de 

prova. 

� qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; 

� levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal 

de sala; 

� portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, 

agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 

receptor, gravador, telefone celular, máquina 

fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de 

alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, Ipad, Ipod, 

Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, 

óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, 

tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, 

lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie; 

� usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Além deste caderno de prova de COR BRANCA, 

contendo cinquenta questões você receberá do 

fiscal de sala uma folha destinada às respostas das 

questões objetivas. 

� Verifique se a cor deste caderno de prova coincide com a 

registrada no cabeçalho de cada página. Caso contrário, 

notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam 

tomadas as devidas providências. 

� Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de 

inscrição e documento de identidade e leia atentamente as 

instruções para preencher a folha de respostas. 

� Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta 

esferográfica transparente de cor azul ou preta. 

� Marque sua cor de prova em sua folha de respostas. A ausência 

de registro desse fato acarretará na eliminação do candidato, 

não cabendo reclamações posteriores nesse sentido. 

� Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas 

por erro do candidato. 

� Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas folhas 

de respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 

consideração apenas as marcações realizadas na folha de 

respostas. 

� O IDECAN realizará identificação datiloscópica de todos os 

candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta 

das impressões digitais dos candidatos. O IDECAN poderá ainda 

realizar outros procedimentos de identificação, visando, 

também, à segurança do certame.  

� Ao terminar a prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, 

entregar as folhas de respostas devidamente preenchidas e 

assinadas ao fiscal da sala. O candidato que descumprir a regra 

de entrega de tais documentos será ELIMINADO. 

� Durante a realização das provas, o envelope de segurança com 

os equipamentos e materiais não permitidos deverá ser 

colocado embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo 

candidato, permanecendo lacrado durante toda a realização das 

provas e somente poderá ser aberto no ambiente externo do 

local de provas. 

� Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair 

juntos, após entregarem ao fiscal de aplicação os documentos 

que serão utilizados na correção das provas. Caso algum desses 

candidatos insista em sair do local de aplicação antes de 

autorizado pelo fiscal de aplicação, deverá assinar termo 

desistindo do Concurso e, caso se negue, será lavrado Termo de 

Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, 

pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade 

de provas. 

 

SUA PROVA 
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O Estado do Rio de Janeiro teve, no primeiro bimestre deste ano, o menor número de homicídios dolosos desde o 
início da série histórica, em 1991. Não que seja um índice para se aplaudir em cena aberta: foram 705 homicídios, uma média 
de um assassinato a cada duas horas. Mas é uma queda relevante. Em 1991, o mesmo bimestre teve 1.389 mortes; é uma 
queda de mais ou menos 50% em 28 anos. Nesse ritmo, o estado chegará a padrões civilizados de homicídios lá pela década 
de 2070. 

Mas quando e onde se morre mais? E qual é o perfil da vítima de homicídio? Algumas ferramentas permitem 
responder a essas perguntas. 

Os dados deste ano podem ser vistos no sistema de visualização de dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). 
Mata-se mais no fim da noite, entre 22 horas e meia-noite, e o panorama fica pior no fim de semana. Nos primeiros dois 
meses deste ano, as regiões com mais mortes foram a Baixada Fluminense e o interior do estado. Na Cidade do Rio, os 
homicídios despencaram quase 51% na comparação com o mesmo bimestre de 2018. 

O perfil da vítima pode ser analisado nos microdados fornecidos pelo ISP. Analisando-se os dados de quatro anos 
de mortes (2015 a 2018), é possível tirar algumas conclusões. Há mais homicídios, realmente, nos fins de semana, com 
predomínio do sábado. A maior quantidade de homicídios acontece de noite, seguida pela madrugada; à tarde é quando 
menos se mata. 

Homens são mortos com maior frequência do que mulheres, numa proporção de 11 para um. Pardos e negros são 
mais assassinados que brancos, numa proporção de três para um. Quando a profissão da vítima é identificada, 
desempregados estão em primeiro lugar, seguidos por estudantes, desocupados e pedreiros. Em cerca de um quarto dos 
casos, não há relação entre vítima e autor. Quando existe, companheiros (ou companheiras), vizinhos, amigos e irmãos são 
os principais responsáveis pelo crime. Quanto à idade, estão em primeiro lugar, com folga, os jovens de 18 a 24 anos. 

Homens, jovens, pardos ou negros, desempregados ou desocupados. Quando se sabe que os principais autores de 
homicídios, analisados em grupo, são o tráfico e a milícia, esse perfil não chega a surpreender. E não estão entrando na 
análise as mortes em confronto com a polícia, que acentuariam ainda mais essas características. 

Em quatro anos, mais de 7 mil adolescentes e jovens até 24 anos foram mortos no Rio. Se incluirmos os adultos até 
30 anos – ou seja, pessoas no início de sua idade produtiva – temos mais de 10 mil mortos entre 2015 e 2018. E apenas no 
Rio de Janeiro. Espalhe essa tragédia pelo país, em maior ou menor grau, e pelos últimos 20, 30 anos, e é possível vislumbrar 
o tamanho da desgraça humana, econômica, social e previdenciária que despencou sobre o Brasil com o peso de uma 
bigorna. Segundo dados do Ipea, entre 1996 e 2016, quase 574 mil jovens entre 15 e 29 anos foram mortos no país. Só 46 
municípios, dos 5.570 do país, têm mais de meio milhão de habitantes. 

Os jovens mortos dessa estatística não eram criminosos que trocaram tiros com a polícia. São vítimas. Meninos e 
meninas, rapazes e garotas cujo espectro quase infinito de possibilidades virou um monólito de certezas, todas negativas. Não 
terão filhos. Não trabalharão. Não vão casar nem comprar uma casa, nem carro, nem nada. Não pagarão impostos. Não 
envelhecerão. Somos uma sociedade que está assassinando seu futuro. 

(Giampaolo Morgado Braga. Época. 27 mar 2019, com adaptações.) 
 
 

 
1. Com base na leitura do texto e no que é possível dele inferir, 

assinale a afirmativa incorreta. 
 

A) A expectativa de redução da mortalidade a níveis civilizados para 
2070 se dá com base em cálculos matemáticos, mas não sociais. 

B) Em dez anos, a quantidade de adolescentes e jovens mortos 
supera a população da maioria dos habitantes de muitos municípios 
brasileiros. 

C) As mortes derivadas de conflitos com a polícia foram excluídas das 
estatísticas envolvendo jovens. 

D) Não há relação entre vítima e autor em parte dos casos, mas há 
maior incidência de mortos entre a população economicamente não 
ativa. 

E) O tráfico e a milícia matam mais do que policiais em operações de 
combate ao crime organizado. 
 
 
 

2. Segundo a tese do texto, é correto afirmar que 
 

A) é seguro andar pelas ruas das grandes cidades do Estado do Rio 
de Janeiro numa quinta ou sexta-feira à noite. 

B) a média de um assassinato a cada duas horas é a menor de todos 
os tempos no Rio de Janeiro. 

C) há mais chances de ser morto por sua companheira caso o homem 
seja jovem, pardo ou negro e desocupado. 

D) haverá um grande comprometimento do futuro demográfico, 
econômico e até previdenciário, em razão da enorme quantidade de 
jovens mortos na atualidade. 

E) mulheres matam mais homens do que homens matam mais 
mulheres. 
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3. Nos primeiros dois meses deste ano, as regiões com mais 

mortes foram a Baixada Fluminense e o interior do estado. 
(linhas 9 e 10) 
 

No trecho acima, o demonstrativo sublinhado exerce papel 
 

A)  anafórico. 
B)  dêitico. 
C)  catafórico. 
D)  epanafórico. 
E)  epifórico. 
 
 

4. Não que seja um índice para se aplaudir em cena aberta: 
foram 705 homicídios, uma média de um assassinato a cada 
duas horas. (linhas 2 e 3) 
 

A maior quantidade de homicídios acontece de noite, seguida 
pela madrugada; à tarde é quando menos se mata. (linhas 14 
e 15) 
 

Quando se sabe que os principais autores de homicídios, 
analisados em grupo, são o tráfico e a milícia, esse perfil não 
chega a surpreender. (linhas 21 e 22) 

 

Nos trechos acima, foram destacadas três ocorrências do SE, 
que se classificam correta e respectivamente como 

 

A) partícula apassivadora, indeterminador do sujeito e partícula 
apassivadora. 

B) indeterminador do sujeito, indeterminador do sujeito e 
indeterminador do sujeito. 

C) partícula apassivadora, partícula apassivadora e partícula 
apassivadora. 

D) indeterminador do sujeito, partícula apassivadora e indeterminador 
do sujeito. 

E) pronome oblíquo, pronome reflexivo e conjunção subordinativa. 
 
 

5. Não que seja um índice para se aplaudir em cena aberta: 
foram 705 homicídios, uma média de um assassinato a cada 
duas horas. (linhas 2 e 3). O segmento após os dois-pontos, 
em relação ao anterior o 
 

A)  explicita. 
B)  enumera. 
C)  explica. 
D)  exemplifica. 
E)  expande. 
 
 

6. Assinale a alternativa em que o termo exerça papel adjetivo. 
 

A)  estudantes (linha 18) 
B)  de homicídios (linha 21 e 22) 
C)  quatro (linha 24) 
D)  mortos (linha 24) 
E)  monólito (linha 31) 
 
 
 
 
 
 
 

7. Algumas ferramentas permitem responder a essas perguntas. 
(linhas 6 e 7) 
 

Reescrevendo-se o período acima, independentemente da 
alteração de sentido, assinale a alternativa em que a 
regência tenha sido incorretamente empregada, segundo a 
norma culta. 
 

A)  Algumas ferramentas permitem aludir a essas perguntas. 
B)  Algumas ferramentas permitem proceder a essas perguntas. 
C)  Algumas ferramentas permitem implicar essas perguntas. 
D)  Algumas ferramentas permitem fazer apologia a essas perguntas. 
E)  Algumas ferramentas permitem lembrar essas perguntas. 

 
 

8. Em cerca de um quarto dos casos, não há relação entre 
vítima e autor. (linhas 18 e 19) 
 

Reescrevendo-se o período acima, independentemente da 
alteração de sentido, assinale a alternativa em que não se 
tenha obedecido à norma culta. 
 

A) Em cerca de um quarto dos casos, não há de haver relações entre 
vítima e autor. 

B) Em cerca de um quarto dos casos, não pode haver relações entre 
vítima e autor.  

C) Em cerca de um quarto dos casos, não houve relações entre vítima 
e autor.  

D) Em cerca de um quarto dos casos, não poderão existir relações 
entre vítima e autor.    

E) Em cerca de um quarto dos casos, não há de existir relações entre 
vítima e autor.  

 
 

9. Mas é uma queda relevante. (linha 3) 
 

A conjunção “mas” no período acima não tem o mesmo valor 
semântico que 
 

A)  conquanto. 
B)  porquanto. 
C)  não obstante. 
D)  embora. 
E)  no entanto. 

 
 

10. O vocábulo monólito (linha 31), proparoxítono, costuma ser 
erroneamente pronunciado e escrito como paroxítono. Esse 
fenômeno ocorre também com outros vocábulos. Nesse 
contexto, assinale a alternativa que apresente um dos 
elementos como inaceitável e não dicionarizado. 
 

A)  íbero / ibero 
B)  hieróglifo / hieroglifo 
C)  autópsia / autopsia 
D)  lêvedo / levedo 
E)  necrópsia / necropsia 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11. Considere as afirmações a seguir com relação a uma equipe 
masculina de futebol. 

 

I. João é goleiro ou Antônio é atacante. 
II. Se Marcos é zagueiro, então Antônio é atacante. 
 

Sabe-se que a afirmação I é falsa e a afirmação II é 
verdadeira. Portanto, é possível concluir, corretamente, que 

 
A)  Marcos é zagueiro e Antônio é atacante. 
B)  se Marcos não é zagueiro, então João é goleiro.  
C)  João é goleiro ou Marcos é zagueiro. 
D)  João é goleiro ou Antônio não é atacante. 
E)  ou João não é goleiro ou Marcos não é zagueiro. 
 
 

12. Considere que as três premissas a seguir são verdadeiras e 
formam um argumento composto: 
 

I. Se o Brasil não é administrado corretamente, então não há 
crescimento econômico. 

II. Se o Brasil é administrado corretamente, então há geração 
de empregos. 

III. Não há geração de empregos. 
 

Assinale a alternativa que apresente uma conclusão que 
tornaria o argumento válido. 

 
A) Se o Brasil não é administrado corretamente e não há crescimento 

econômico, então há geração de empregos. 
B) Há geração de empregos, e o Brasil não é administrado 

corretamente. 
C) Não há crescimento econômico. 
D) O Brasil é administrado corretamente ou há crescimento 

econômico. 
E) O Brasil é administrado corretamente. 
 
 

13. Considerando os dígitos 0, 1, 2, 4, 6 e 9, quantos números 
com 3 algarismos podem ser formados com esses dígitos? 
 

A)  150. 
B)  180. 
C)  216. 
D)  125. 
E)  120. 
 
 

14. Na sala onde foi aplicada uma prova de um concurso público 
estavam 50 candidatos. 32 desses candidatos escreviam 
somente com a mão direita, 7 escreviam com as duas mãos 
e o restante eram somente canhotos. Qual porcentagem de 
candidatos nessa sala sabia escrever com apenas uma das 
duas mãos? 
 

A)  43%. 
B)  32%. 
C)  11%. 
D)  86%. 
E)  14%. 
 
 
 

RASCUNHO 
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15. Considerando os conjuntos A = {0, 1, 3, 5, 7}, B = {0, 1, 4, 6, 

8, 9} e N o conjunto dos números naturais, qual conjunto 
representa o resultado de (A ∩ B) ∩ N? 

 
A)  {0}. 
B)  {1}. 
C)  {0, 1, 3, 5, 7}. 
D)  N. 
E)  {0, 1}. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 

16. Com a computação em nuvem, diversas empresas de 
software tiveram que se adaptar às novas tecnologias para 
oferecer melhores alternativas aos seus usuários. A suíte de 
aplicativos Microsoft Office 365 oferece seus aplicativos na 
forma tradicional, instalando no computador e na nuvem. 
Essa modalidade de serviço na nuvem chama-se 

 

A)  PaaS. 
B)  SaaS. 
C)  IaaS. 
D)  MaaS. 
E)  OaaS.  
 
 

17. A segurança da informação baseia-se em três pilares: 
Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Com base 
nessa informação, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Garantir o acesso por pessoa ou dispositivo devidamente 
autorizados a todo o hardware, software e dados sempre que 
necessário.  

II. As informações devem ser armazenadas da forma como 
foram criadas, de modo que não sejam corrompidas ou 
danificadas.  

III. As informações não poderão ser vistas ou utilizadas sem as 
devidas autorizações de acesso por pessoas ou dispositivos.  
 

Assinale a alternativa que apresente a ordem correta de 
associação com os três pilares da segurança da informação. 

 
A)  I – Disponibilidade, II – Integridade, III – Confidencialidade 
B)  I – Confidencialidade, II – Integridade, III – Disponibilidade 
C)  I – Integridade, II – Confidencialidade, III – Disponibilidade 
D)  I – Confidencialidade, II – Disponibilidade, III – Integridade   
E)  I – Disponibilidade, II –Confidencialidade, III – Integridade  
 
 

18. O cabo de par trançado CAT-6, ilustrado na figura abaixo, é o 
tipo de cabo utilizado na implementação de redes de 
computadores para acesso à Internet.  

 
O conector utilizado por esse cabo é conhecido pela sigla

 
A) RG-45. 
B) RG-56. 
C) RJ-45. 
D) RCA. 
E) GBIC. 

19. A respeito dos conceitos de redes de computadores e 
internet, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. O protocolo FTP pode ser utilizado para a transferência de 
arquivos através da Internet. 

II. A Intranet, por se tratar de uma rede com acesso restrito, não 
utiliza os mesmos protocolos de comunicação utilizados na 
Internet, como o TCP/IP. 

III. O hub é um equipamento que permite a interligação de uma 
ou mais máquinas em uma rede de computadores. Uma de 
suas principais características é escolher a melhor rota que o 
pacote de dados deve percorrer até chegar ao seu destino. 
 

Assinale 
 

A) se somente a afirmativa II estiver correta. 
B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
D) se somente a afirmativa I estiver correta. 
E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

 
 

20. O modelo OSI se divide em 7 camadas, que são: física, 
enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. 
De acordo com o modelo OSI, o roteador é tipicamente um 
dispositivo que trabalha na camada ______ do modelo OSI. 
 

Assinale a alternativa que complete corretamente a lacuna da 
afirmativa acima. 
 

A)  de enlace 
B)  de rede 
C)  de transporte 
D)  de apresentação 
E)  de aplicação 

 
 
 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. Com base nas disposições constitucionais sobre a Cultura e 
a Educação, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo 
estadual de fomento à cultura até dois por cento de sua 
receita tributária líquida, para o financiamento de programas 
e projetos culturais. 

II. A educação de nível superior terá como fonte adicional de 
financiamento a contribuição social do salário-educação, 
recolhida pelas empresas e pessoas físicas na forma da lei.  

III. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao 
ensino regular. 
 

Assinale 
 

A)  se somente a afirmativa I estiver correta. 
B)  se somente a afirmativa II estiver correta. 
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D)  se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
E)  se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
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22. A respeito da Ciência e Tecnologia, assinale a afirmativa 

incorreta.  
 

A) A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a 
solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do 
sistema produtivo nacional e regional.  

B) É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de 
sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao 
ensino e à pesquisa científica e tecnológica. 

C) O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado 
de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, 
o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos 
termos de lei federal. 

D) O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de 
ciência e tecnologia, sendo obrigatória a concessão de isenções 
fiscais às entidades privadas que realizem atividades de extensão 
tecnológica. 

E) De acordo com a Constituição Federal, o Estado não só incentivará 
o desenvolvimento científico como também o promoverá. 

 
 

23. A respeito do Processo Administrativo Disciplinar previsto na 
Lei 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 
da União, das Autarquias e das Fundações Públicas 
Federais), assinale a alternativa correta. 
 

A) A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é 
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante abertura 
de inquérito administrativo ou expedição de ofício ao Ministério 
Público. 

B) Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar 
ou ilícito penal, a denúncia será suspensa até o advento de novas 
provas. 

C) Da sindicância poderá resultar aplicação de penalidade de 
advertência ou suspensão de até 120 (cento e vinte) dias. 

D) O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá a 
01 (um) ano, contado da data de publicação do ato que constituir a 
comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as 
circunstâncias o exigirem. 

E) Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir 
na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do 
processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do 
exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem 
prejuízo da remuneração. 
 

 

 
24. A Lei 9.394/1996 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

prevê que o dever do Estado com educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de: 
 

I. educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 21 
(vinte e um anos) anos de idade;  

II. oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
educando;  

III. vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino 
fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a 
partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. 

 

     Analise os itens acima e assinale 
 
A)  se somente os itens I e II estiverem corretos. 
B)  se somente os itens II e III estiverem corretos. 
C)  se somente o item I estiver correto. 
D)  se somente o item II estiver correto. 
E)  se somente o item III estiver correto. 

25. De acordo com a Lei 11.892/2008, que criou os Institutos 
Federais, assinale a afirmativa incorreta.  
 

A) É objetivo dos Institutos Federais, entre outros, realizar pesquisas 
aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade.  

B) O Colégio Pedro II terá a mesma estrutura e organização dos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

C) Poderão ser nomeados Pró-Reitores os servidores ocupantes de 
cargo efetivo da Carreira docente ou de cargo efetivo com nível 
superior da Carreira dos técnico-administrativos do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde 
que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em 
instituição federal de educação profissional e tecnológica. 

D) É necessário o título de mestre ou doutor para poder se candidatar 
ao cargo de Reitor. 

E) É objetivo dos Institutos Federais, entre outros, estimular e apoiar 
processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 
socioeconômico local e regional. 

 
 

26. Com base nas disposições constitucionais sobre a 
Administração Pública, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Os incentivos regionais compreenderão somente a igualdade 
de tarifas, fretes e seguros. 

II. São estáveis após três anos de efetivo exercício os 
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público. 

III. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua 
ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, 
visando a seu desenvolvimento e à redução das 
desigualdades regionais. 
 

Assinale 
 

A)  se somente a afirmativa I estiver correta. 
B)  se somente a afirmativa II estiver correta. 
C)  se somente a afirmativa III estiver correta. 
D)  se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
E)  se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 
 

27. A respeito do Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a 
afirmativa incorreta. 
 

A) A moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o 
bem e o mal. 

B) As providências necessárias à plena vigência do Código de Ética 
serão implementadas pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta e indireta. 

C) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos 
princípios morais são primados maiores que devem nortear o 
servidor público. 

D) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, 
portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. 

E) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é 
fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre 
conduz à desordem nas relações humanas. 
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28. A respeito das disposições sobre Educação contidas na 

Constituição Federal, assinale a alternativa correta. 
 
A) As universidades não gozam de autonomia administrativa.  
B) É direito da família promover a educação de seus integrantes, não 

podendo o Estado interferir no desenvolvimento da pessoa.                                                                                                                                                                                                                                                                  
C) Não são permitidos cientistas estrangeiros nas universidades. 
D) As universidades gozam de autonomia didático-científica. 
E) A educação é apenas dever do Estado, devendo ser incentivada 

pela sociedade. 
 
 

29. A respeito das responsabilidades do servidor público 
federal, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e 
contra eles será executada, independentemente do valor da 
herança recebida. 

II. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-
se, sendo independentes entre si. 

III. A responsabilidade civil decorre apenas de ato comissivo, 
doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário. 
 

Assinale 
 

A)  se somente a afirmativa I estiver correta. 
B)  se somente a afirmativa II estiver correta. 
C)  se somente a afirmativa III estiver correta. 
D)  se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
E)  se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 

 

30. A respeito da aposentadoria dos servidores públicos federais, 
assinale a alternativa correta. 
 

A) A lei não pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão e 
aposentadoria quando a natureza do cargo o exigir.  

B) A aposentadoria por invalidez é sempre decorrente de acidente em 
serviço ou moléstia profissional. 

C) A Constituição Federal não proíbe que os portadores de deficiência 
gozem de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria. 

D) A aposentadoria compulsória se dá com proventos integrais, 
independentemente do tempo de contribuição do servidor público. 

E) Servidores que exerçam atividades de risco devem se aposentar 
aos 60 (sessenta) anos de idade. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
31. Para a preservação digital de documentos em arquivos, são 

necessárias várias ações, estre as quais está o 
refrescamento. Essa ação consiste em 
 

A) transferir a informação para novos formatos enquanto for possível, 
preservando a integridade da informação. 

B) transferir a informação digital de um suporte físico de 
armazenamento para outro mais atual 

C) em preservar, juntamente com o objeto digital, toda a informação 
necessária e suficiente para permitir o futuro desenvolvimento de 
conversores, visualizadores ou emuladores. 

D) um sistema de GED que usa a tecnologia de informática para 
captar, armazenar, localizar e gerenciar versões digitais das 
informações. 

E) resgatar recursos digitais os quais se tornaram inacessíveis pelo 
resultado da obsolescência tecnológica e/ou degradação da mídia. 

 

32. A teoria da informação, originariamente teoria da 
recuperação da informação, teve seu desenvolvimento 
somente após a 
 

A)  descoberta do computador. 
B)  Guerra Fria. 
C)  Primeira Guerra Mundial. 
D)  Guerra do Vietnã. 
E)  Segunda Guerra Mundial. 

 
 

33. O bibliotecário escolar deve trabalhar com a gestão da escola 
e com os professores para desenvolver a política de gestão 
da coleção. Alguns elementos devem ser incluídos no 
documento de política de gestão da coleção, à exceção de 
um. Assinale-o. 
 

A) procedimento de restrição a determinadas obras 
B) responsabilidades pelas decisões de gestão da coleção 
C) declarações de liberdade intelectual e de informação 
D) propósito da política de gestão de coleção e sua relação com o 

currículo e as identidades nacionais, étnicas, culturais, linguísticas e 
indígenas de seus utilizadores  

E) objetivos de longo e curto prazo dos recursos disponibilizados 
 

 

34. A biblioteca pública deve ser capaz de representar toda a 
gama de experiências e opiniões dos homens, livre de 
qualquer forma de censura. Devem-se apoiar esses direitos 
humanos básicos e resistir a pressões exercidas por 
indivíduos ou grupos no sentido de condicionar os materiais 
disponíveis na biblioteca pública. Essa ação deve ser feita 
por bibliotecários e 
 

A) organizações não governamentais. 
B) conselhos profissionais. 
C) órgãos governamentais. 
D) grupos de apoio. 
E) associações. 

 
 

35. De acordo com a norma NBR 6028/2003, o resumo que 
“indica apenas os pontos principais do documento, não 
apresentando dados qualitativos, quantitativos etc.” refere-se 
ao  
 

A)  crítico. 
B)  indicativo. 
C)  informativo. 
D)  descritivo. 
E)  analítico. 

 
 

36. A CDU – Classificação Decimal Universal – está dividida em 
nove classes principais. Assinale a classe que não pertence 
à CDU. 
 

A) Classe 2 – Religião 
B) Classe 4 – Filologia e Linguística 
C) Classe 3 – Ciências Sociais 
D) Classe 5 – Matemáticas e Ciências Naturais 
E) Classe 0 – Generalidades  
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37. A CDD – Classificação Decimal de Dewey – possui sete 

tabelas auxiliares para auxiliar na classificação. A Tabela 5 
representa 
 

A)  Áreas. 
B)  Línguas. 
C)  Grupos raciais, étnicos, nacionais. 
D)  Subdivisões para literaturas individuais. 
E)  Pessoas. 
 
 

38. Em relação à Competência Informacional, para uma pessoa 
ser competente em informação, deve ser capaz de 
reconhecer quando a informação é necessária e ter a 
habilidade, em relação à informação, para localizá-la,  
 

A)  tratá-la e selecioná-la. 
B)  mediá-la e usá-la. 
C)  selecioná-la e mediá-la. 
D)  selecioná-la e mediá-la. 
E)  avaliá-la e usá-la. 
 
 

39.  A indexação de assuntos envolve duas etapas principais: 
análise conceitual e tradução. Em relação à análise 
conceitual, é correto afirmar que ela é a responsável por 
 

A)  definir os cabeçalhos. 
B)  determinar os elementos de apoio. 
C)  definir as secundárias. 
D)  definir qual o seu assunto. 
E)  determinar as entradas. 
 
 

40. Os gestores de unidades de informação, ao implantarem 
marketing em suas unidades, deverão seguir três passos, 
visando tornar a biblioteca orientada para o marketing. 
Sendo o primeiro passo alcançar uma posição e o terceiro, 
recompensar o desempenho, assinale a alternativa que 
apresente o segundo passo. 
 

A) apresentar o produto  
B) determinar o público-alvo 
C) equilibrar demanda e recursos 
D) analisar os usuários potenciais 
E) verificar as necessidades 
 

 

41. O desenvolvimento de coleções precisa necessariamente 
ser tratado de maneira específica nos diferentes tipos de 
biblioteca: públicas, escolares, universitárias e 
especializadas. Assinale a alternativa correta quanto às 
bibliotecas escolares. 
 

A) As necessidades informacionais dos usuários atendidos pela 
biblioteca variam na mesma proporção com que variam os grupos, 
organizados ou não, de uma determinada comunidade. 

B) Devem atender aos objetivos da instituição de ensino, 
relacionando-se ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

C) Atendem às necessidades das organizações e empresas a que 
estão subordinadas e têm seus objetivos muito mais bem definidos. 

D) existem para dar suporte às atividades pedagógicas de forma 
integrada ao processo educacional. 

E) o foco está na especificação de normas para seleção dos materiais 
com a finalidade de compatibilizá-los com os objetivos da 
instituição. 

42. No formato MARC21 para dados bibliográficos, os campos 
210 a 505 correspondem, respectivamente, a 

 
A)  título principal e nota de resumo. 
B)  título anterior e nota de conteúdo. 
C)  título abreviado e nota de público-alvo. 
D)  título anterior e nota de citação. 
E)  título abreviado e nota de conteúdo. 

 
 

43. O Controle Bibliográfico Universal (CBU), idealizado pela 
IFLA e adotado pela Unesco, deve ser entendido como um 
programa com objetivos de longo alcance e cujas atividades 
levam à formação de uma rede universal de controle e  
 

A)  intercâmbio de informações bibliográficas. 
B)  unificação de regras. 
C)  padronização de processos. 
D)  capacitação de profissionais. 
E)  harmonização de conteúdos. 

 
 

44. De acordo com a norma NBR 10620/2002, a definição “notas 
usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações, 
que não possam ser incluídos no texto” refere-se 
 

A)  notas de rodapé. 
B)  notas explicativas. 
C)  notas de similaridade. 
D)  notas de referência. 
E)  notas comentadas. 

 
 

45. O Protocolo Z39.50 é um protocolo de comunicação entre 
computadores desenhado para permitir, em relação a 
documentos com textos completos, dados bibliográficos, 
imagens, multimeios, em redes de computadores 
distribuídos, pesquisa e 
 

A)  intercâmbio. 
B)  tradução de dados. 
C)  interoperabilidade. 
D)  difusão de dados. 
E)  recuperação de informação. 

 
 

46. Além da divulgação do material publicado e disponibilizado 
nas várias partes do mundo, a DSI – Disseminação Seletiva 
da Informação – surge como uma maneira de empregar 
técnicas eficazes para 
 

A)  registro e controle.  
B)  controle e tradução.  
C)  registro e arquivamento. 
D)  controle e seleção.  
E)  controle e arquivamento. 

 
 

47. A avaliação de um serviço de informação pode ser  
 

A)  subjetiva ou objetiva. 
B)  parcial ou objetiva. 
C)  geral ou eletiva. 
D)  objetiva ou facultativa. 
E)  subjetiva ou eletiva. 
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48. O Comut permite a obtenção de cópias de documentos 

técnico-científicos disponíveis nos acervos das principais 
bibliotecas brasileiras e em serviços de informação 
internacionais. Entre os documentos que podem ser 
solicitados, estão inclusos  

 
A) vídeos, teses e dissertações. 
B) periódicos técnico-científicos, mapas e jornais. 
C) periódicos técnico-científicos, teses e dissertações. 
D) periódicos técnico-científicos, vídeos e mapas. 
E) jornais, teses e diapositivos. 
 

 

49. Em relação às atividades de referência junto às bases de 
dados tornou-se mais fácil localizar e obter a informação 
necessária. Dessa forma, para que um pedido possa ser 
aceito, precisa passar por quatro fases: verificação e 
transmissão, entre outras. Assinale-as. 
 

A) localização e confirmação 
B) determinação e confirmação 
C) determinação e compilação 
D) seleção e aquisição 
E) seleção e compilação 
 

 
50. Os tesauros têm a função de auxiliar na __________ da 

linguagem natural, utilizada pelo autor do texto e pelo usuário 
final, convertendo-a em uma linguagem controlada, 
possibilitando a descrição padronizada de assuntos 
abordados em documentos nos sistemas de recuperação da 
informação (SRI). 
 

Assinale a alternativa que apresente o termo que complete a 
lacuna do fragmento. 
 

A)  explicação 
B)  terminologia. 
C)  inversão 
D)  tradução 
E)  complementação 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


