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Concurso Público 

Cascavel/PR 
 

Bibliotecário 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS, CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO, CADERNO DE 
QUESTÕES e FOLHA OFICIAL DA PROVA DISSERTATIVA); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.  
• Este caderno de questões está assim constituído: 

PROVA DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Objetiva Português 

Raciocínio Lógico 
Informática 
Legislação Geral 
Noções de Segurança do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
05 
03 
02 
20 

Dissertativa   
• Após conferir e/ou preencher seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS e no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (NOME, 
Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine somente nos locais indicados. 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção da Prova Objetiva, devendo ser preenchido com bastante 
atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. Se o 
CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua 
prova; as demais ficam em branco.  
• A correção da Prova Dissertativa será realizada na FOLHA OFICIAL DA PROVA DISSERTATIVA que não poderá ser assinada, 
rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não o apropriado (Canhoto 
de Identificação do Candidato). A FOLHA OFICIAL DA PROVA DISSERTATIVA deverá conter o mesmo número de prova constante 
do CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO, sob pena de nulidade da prova, sendo o candidato responsável pela 
verificação. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS e da FOLHA OFICIAL DA PROVA DISSERTATIVA decorrente de 
erro cometido por candidato. 
• Neste momento, preencha os dados constantes no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO na FOLHA OFICIAL DA 
PROVA DISSERTATIVA.  
• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  
• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas e da 
Folha Oficial da Prova Dissertativa. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do 
efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar 
seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial. 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS e a FOLHA OFICIAL DA PROVA DISSERTATIVA 
devidamente preenchidos e assinados nos Canhotos de identificação do candidato. 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.  
 

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Por que as mulheres vivem mais? 
 
 Grande parte das espécies do reino animal dividem 
uma tendência curiosa: as fêmeas tendem a viver mais do 
que os machos. O motivo por __________ dessa diferença 
de longevidade, no entanto, permanece um mistério. 
 De acordo com um novo estudo, a existência de dois 
cromossomos sexuais do mesmo tipo, presente nas fêmeas 
(as mulheres, por exemplo, possuem dois cromossomos X, 
enquanto homens têm um X e um Y), pode estar relacionada 
a uma vida mais longa. 
 Conforme afirma a pesquisa, a segunda cópia do 
cromossomo sexual tem um efeito de proteção do DNA, o 
que resultaria em maior longevidade. A ideia é de que o 
cromossomo Y seria pouco capaz de proteger um indivíduo 
de genes __________ presentes no X. 
 Assim, um cromossomo X que carrega genes 
defeituosos teria mais chances de ser anulado por outro X 
do que por um Y. Com menos genes ruins, o indivíduo teria 
melhores chances de viver por mais tempo. 
 Segundo os cientistas, os indivíduos que possuem dois 
cromossomos sexuais iguais vivem em média 17,6% mais 
tempo do que aqueles que apresentam cromossomos 
diferentes ou apenas um cromossomo sexual. É o caso de 
alguns pássaros, nos quais os machos apresentam dois 
cromossomos W, enquanto suas contrapartes costumam ter 
um W e um Z. 
 Além disso, em espécies nas quais os machos têm dois 
cromossomos sexuais iguais (e não as fêmeas), eles tendem 
a viver 7,1% a mais. Essas constatações apontam para o fato 
de que é a presença de dois cromossomos sexuais iguais que 
culminaria em uma vida mais longa. 

https://veja.abril.com.br/ciencia/por-que... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) traz | danozos 
b) tras | danozos 
c) trás | danosos 
d) traz | danosos 
e) trás | danozos 
 

2) Segundo o texto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A existência de dois cromossomos sexuais X nos homens 

pode estar ligada a uma maior longevidade. 
b) A segunda cópia do cromossomo sexual tem efeito de 

proteção do DNA, o que, consequentemente, levaria a 
uma maior longevidade. 

c) Um cromossomo X que carrega genes com defeito tem 
mais chances de ser anulado por um cromossomo Y. 

d) Pássaros machos que apresentam cromossomos W e Z 
vivem mais do que suas contrapartes que apresentam 
dois cromossomos W. 

e) Espécies em que os machos possuem dois cromossomos 
iguais tendem a viver 7,1% a menos do que as fêmeas. 

 

3) Na oração “A chuva caíra mansa durante dias; acabara, 
por conseguinte, a seca”, o termo destacado pode ser 
substituído, sem prejuízo de sentido, por: 
 
a) Contudo. 
b) Portanto. 
c) Não obstante. 
d) Porque. 
e) Porquanto.  
 

4) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
– Ele está desse modo _______?  
– Ainda não sabemos, mas deve haver um _____ deste 
comportamento. 
 
a) porque | por que 
b) por que | porque 
c) por quê | porquê 
d) por quê | porque 
e) porquê | porquê 
 

5) Assinalar a alternativa cujo conjunto de palavras NÃO é 
acentuado pelo mesmo motivo: 
 
a) Vatapá, jacaré, maiô. 
b) Vírus, órgão, fóruns. 
c) Álgebra, pólvora, relâmpago.  
d) Má, cós, ré. 
e) Bíceps, prótons, troféu. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
6) Uma enquete feita com 100 frequentadores de uma 
academia perguntou qual atividade eles praticam, se é 
musculação e/ou treino funcional. Como resultado da 
enquete, obteve-se que 68 frequentadores praticam 
musculação e 56 praticam treinamento funcional. Sabendo-
se que todos responderam à enquete e que praticam, pelo 
menos, uma das modalidades, ao todo, quantos 
frequentadores praticam as duas modalidades? 
 
a) 24 
b) 25 
c) 26 
d) 27 
e) 28 
 

 

 

7) Na construção de uma casa, 3 pedreiros constroem 6m2 
por dia. Se o proprietário da casa contratar mais 2 pedreiros, 
considerando que todos possuem a mesma capacidade e 
ritmo de trabalho, quantos metros quadrados, no máximo, 
irão construir por dia?  
 
a) 11m2 
b) 9m2 
c) 10m2 
d) 8m2 
e) 14m2 
 

 

 

8) Jonas e sua irmã estão brincando com cartas de um 
baralho normal que está completo, ou seja, contém as 52 
cartas. As cartas são compostas por quatro naipes com 
números de 1 a 13, onde dois têm os números e os símbolos 
na cor vermelha, e os outros dois na cor preta. Qual é, 
aproximadamente, a probabilidade da irmã de Jonas tirar, 
aleatoriamente, uma carta do baralho e essa carta ter os 
números 6 ou 4 na cor preta?  
 
a) 9% 
b) 13% 
c) 6,5% 
d) 7,7% 
e) 15,3% 
 

 

9) O quadro abaixo apresenta a duração do treino de um 
atleta durante cinco dias. Sendo assim, assinalar a 
alternativa que apresenta a duração média do treino desse 
atleta nesses dias: 
 

Dia Duração 
1 54min 
2 48min 
3 46min 
4 52min 
5 50min 

 

a) 51min 
b) 48min 
c) 49min 
d) 47min 
e) 50min 
 

10) André e Bruno são irmãos. Sabe-se que, no mês de junho 
de certo ano, André tem 3 anos e Bruno possui o triplo da 
idade de André. Sendo assim, qual será a idade de Bruno, no 
mês de junho, quando André estiver com 9 anos? 
 

a) 27 
b) 19 
c) 15 
d) 12 
e) 18 
 

INFORMÁTICA 
 

Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 

11) Sobre o Word 2010, analisar os itens abaixo: 
 

I. Para copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro, 
usa-se o botão Copiar. 

II. Uma caixa de texto é um objeto que permite inserir e 
digitar texto em qualquer lugar do documento. 

III. O comando Limpar Formatação não remove o realce do 
texto. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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12) Considerando-se a Cartilha de Segurança para Internet, 
sobre golpes na internet, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
O ____________ ocorre por meio do envio de mensagens 
eletrônicas que tentam se passar pela comunicação oficial de 
uma instituição conhecida, como um banco, uma empresa 
ou um site popular. 
 
a) cookie 
b) trojan 
c) phishing 
d) backup 
e) log 
 

13) É possível que o navegador de internet Google Chrome 
realize tarefas como: 
 
I. Preencher formulários automaticamente. 
II. Partilhar a localização. 
III. Sincronizar palavras-passe entre dispositivos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

14) No Windows 10, sobre a Lixeira, analisar os itens abaixo: 
 
I. Arquivos de pen-drives e de cartões SD também são 

armazenados na Lixeira ao serem excluídos.  
II. A Lixeira permite restaurar arquivos individualmente, mas 

não permite a remoção definitiva de arquivos 
individualmente.  

III. Para excluir todos os itens, basta clicar com o botão 
direito do mouse em “esvaziar lixeira”.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

15) Sobre o que é hardware e o que é software, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Hardware. 
(2) Software. 
 
(---) Programa editor de texto. 
(---) Processador. 
(---) Windows 10. 
(---) Placa-mãe. 
 
a) 1 - 2 - 1 - 1. 
b) 2 - 1 - 2 - 2. 
c) 2 - 1 - 2 - 1. 
d) 1 - 2 - 1 - 2. 
e) 2 - 2 - 1 - 2. 
  

LEGISLAÇÃO GERAL 
 
16) De acordo com o Artigo 5º da Constituição Federal, 
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, em 
alguns dos seguintes termos: 
 

I. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem.  

II. Homens e mulheres são desiguais em direitos e 
obrigações.  

III. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa, mesmo em virtude de lei.  

IV. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o 
anonimato.  

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I.  
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 
 

17) Segundo a Lei Municipal nº 2.215/1991, em relação à 
licença para tratamento de saúde, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 

a) A inspeção médica é facultativa para a licença com 
finalidade de tratamento de saúde. 

b) O servidor que se submeter à inspeção médica será 
punido com pena de suspensão. 

c) O exame para concessão de licença para tratamento de 
saúde será feito por intermédio do quadro funcional do 
município de Curitiba. 

d) O atestado ou laudo passado por médico ou junta médica 
só produzirá efeito depois de homologado pelo serviço de 
saúde do Município de Cascavel. 

e) Somente as licenças superiores a 90 dias dependerão de 
exame do servidor por junta médica.  
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18) Considerando-se os conceitos apresentados na Lei 
Municipal nº 2.215/1991, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Reintegração. 
(2) Reversão. 
(3) Aproveitamento. 
(4) Substituição. 
 
(---) É o reingresso do aposentado no serviço público 

municipal, após verificação em processo, de que não 
subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. 

(---) É o ato emanado da autoridade competente, atribuindo 
a um servidor as atribuições de outro servidor, impedido 
temporariamente do exercício do cargo. 

(---) É o reingresso do funcionário ao serviço público 
municipal, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes 
do afastamento. 

(---) É o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício 
de cargo público. 

 
a) 1 - 2 - 3 - 4. 
b) 3 - 2 - 1 - 4. 
c) 1 - 4 - 2 - 3.  
d) 2 - 1 - 3 - 4. 
e) 2 - 4 - 1 - 3. 
  

NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
19) Em conformidade com a Lei Federal nº 8.213/1991, não 
é considerada como doença do trabalho a: 
 
I. Doença degenerativa. 
II. Inerente a grupo etário. 
III. Que não produz incapacidade laborativa. 
IV. Doença endêmica adquirida por segurado habitante de 

região em que ela se desenvolva, mesmo com 
comprovação de que é resultante de exposição ou 
contato direto determinado pela natureza do trabalho. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

20) Em conformidade com a NR 01 - Disposições Gerais, 
cabe ao trabalhador: 
 
I. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 

segurança e saúde no trabalho, exceto as ordens de 
serviço expedidas pelo empregador.  

II. Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR. 
III. Colaborar com a organização na aplicação das NR. 
IV. Usar o equipamento de proteção individual fornecido 

pelo empregado. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) De acordo com o Código de Ética Profissional, não é 
permitido ao Bibliotecário, no desempenho de suas funções:  
 
I. Permitir a utilização de seu nome e de seu registro à 

instituição pública ou privada na qual exerça, 
efetivamente, função inerente à profissão.  

II. Assinar trabalhos ou quaisquer documentos executados 
por terceiros, ou elaborados por leigos, alheios a sua 
orientação, supervisão e fiscalização.  

III. Recusar-se a prestar contas de bens e valores que lhes 
sejam confiados em razão de cargo, emprego ou função 
que exerça. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

22) Em conformidade com a Fundação Biblioteca Nacional: 
Biblioteca Pública: princípios e diretrizes, o marketing, pode 
ser utilizado para criar ou “vender” a própria imagem da 
biblioteca. Isto é denominado marketing: 
 
a) Institucional. 
b) Verde. 
c) Direto. 
d) Digital. 
e) Endomarketing. 
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23) Sobre o impacto das novas tecnologias no 
desenvolvimento de sistemas e serviços de informação, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Com as novas tecnologias, uma total reformulação dos 

processos de produção e distribuição da informação fez-
se necessária. 

II. Os acervos físicos, como arquivos e bibliotecas, por serem 
uma forma mais convencional de organização da 
informação, estão isentos das mudanças de paradigmas 
com relação aos serviços de informação neles oferecidos.  

III. Uma das características da organização virtual é a 
complementaridade entre os estoques físicos, localizados 
no espaço geográfico, e os arquivos digitais, projetados 
no espaço cibernético para facilitar o acesso remoto às 
informações. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Nenhum dos itens. 
 

24) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
__________________ é o conjunto de procedimentos 
efetuados com o fim de expressar o conteúdo de documentos 
sob formas destinadas a facilitar a recuperação da 
informação. Essa passagem de um texto original para um 
tipo de representação é uma operação semântica, mesmo 
que não obedeça a nenhuma regra precisa e variem em 
função de cada organismo e do analista. 
 
a) Tesauro 
b) Ficha catalográfica 
c) Normas técnicas (ABNT) 
d) Análise documentária 
e) Análise do discurso 
 

25) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A ________________ consiste em analisar o recurso 
bibliográfico em processo de catalogação do ponto de vista 
do Bibliotecário, visando levantar as informações necessárias 
à sua representação. No entanto, há normas que indicam de 
onde as informações devem ser extraídas para uso na 
representação. Estas partes indicadas para levantamento de 
informações denominam-se ___________. 
 
a) classificação I fontes primárias 
b) indexação I normas técnicas 
c) leitura técnica | fontes de informação 
d) linguagem documentária | catálogos de informação 
e) leitura profissional | normas primárias 
 

26) Em relação à função do Bibliotecário escolar, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Seus conhecimentos, suas habilidades e sua especialidade 

devem atender às demandas de uma determinada 
comunidade escolar. 

II. Organizar campanhas de leitura e de promoção da 
literatura, dos meios de difusão e cultura infantis. 

III. Criar um ambiente de entretenimento e aprendizagem 
que seja atrativo, acolhedor e acessível para todos, livre 
de qualquer medo ou preconceito. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

27) Em relação aos fundamentos, à legislação e às redes das 
bibliotecas públicas, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Deve, a princípio, ser gratuita. 
(---) É de responsabilidade das autoridades locais e 

nacionais.  
(---) Deve ter legislação específica. 
(---) A rede deve ser delineada em relação às bibliotecas 

nacionais, regionais, especializadas, exceto como as 
bibliotecas escolares e universitárias.  

 
a) C - C - C - C. 
b) E - E - E - E. 
c) C - E - C - E. 
d) C - C - C - E. 
e) E - C - E - C. 
 

28) Sobre a Classificação Decimal de Dewey (CDD) e a 
Classificação Universal (CDU), assinalar a alternativa 
CORRETA:  
 
a) Os documentos classificados pela CDU só podem ter a 

forma em papel impresso, não aceitando outras mídias.  
b) A CDU encontra- se na língua portuguesa, que é a oficial, e 

também na francesa, italiana, inglesa e alemã.  
c) As classificações CDU usam numerais indo-arábicos, sendo 

baseados no sistema decimal. Cada número é 
interpretado como uma fração decimal, com o ponto 
decimal inicial omitido, que determina a ordem de 
preenchimento. 

d) A inteligência da CDD está na escolha de números 
decimais para suas categorias; isso permite que o sistema 
seja puramente numérico, mas infelizmente não 
consegue ser infinitamente hierárquico.  

e) A CDD extrai a representação de uma única lista, 
contendo cada classe e seu significado.  
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29) Em relação ao marketing em bibliotecas, analisar a 
sentença abaixo: 
 
O marketing em unidades de informação [bibliotecas] pode 
ser entendido como uma filosofia de gestão administrativa, 
na qual todos os esforços convergem em promover, com a 
máxima eficiência possível, a satisfação de quem precisa e 
de quem utiliza produtos e serviços de informação. É o ato de 
intercâmbio de bens e satisfação de necessidades (1ª parte). 
No contexto das bibliotecas, assim como nas organizações 
sociais não governamentais, o que está em jogo é apenas o 
retorno financeiro sobre o investimento nas estratégias do 
marketing comercial (2ª parte). As organizações que utilizam 
as mídias sociais como ferramentas para a implementação 
de suas estratégias de marketing estão presenciando a 
possibilidade de se manterem tecnologicamente atualizadas 
e mais próximas de seus públicos, como os nativos digitais, 
que estão vivenciando cada vez mais o uso da internet por 
meio de dispositivos móveis (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

30) Para que os alunos que frequentam a biblioteca escolar 
possam ter uma boa formação como leitores: 
 
I. Os textos selecionados devem tratar de assuntos que os 

alunos desconheçam, que não façam parte de suas 
conversas e com vocabulário que não seja relativamente 
conhecido.  

II. É essencial colocar, diante dos alunos, textos criativos que 
os levem a sentir o prazer da leitura. 

III. A leitura é completa quando o leitor é capaz de viver o 
texto, quando ele consegue entrar no imaginário do 
autor, refazendo o percurso da criança. 

IV. Todo bom leitor é um coautor, pois recria o texto de 
acordo com suas vivências e constrói uma visão mais 
ampla de mundo. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

31) No contexto das bibliotecas escolares e públicas, aflora 
mais claramente a responsabilidade social do Bibliotecário, o 
qual corresponde a um perfil de: 
 
I. Comunicador efetivo. 
II. Mediador no processo de transferência da informação, 

disponibilizando a informação certa, para o cliente certo. 
III. Educador, no que tange à criação de hábitos de leitura, 

estudo e pesquisa, além de competências para a escrita. 
IV. Dinamizador de bibliotecas, como espaços de informação 

e convivência. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

32) São padrões amplamente usados para representação e 
exportação de dados bibliográficos, de autoridade, 
classificação, informação de comunidade e dados de 
coleção, em formato legível por máquina. A definição 
exposta refere-se à(s): 
 
a) MARC 21. 
b) AACR2. 
c) Normas ABNT. 
d) CDD. 
e) CDU. 
 

33) Considerando-se a recuperação da informação, numerar 
a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Coeficiente de precisão. 
(2) Coeficiente de revocação. 
(3) Especificidade. 
(4) Exaustividade. 
 
(---) Relação entre o total de itens úteis encontrados pelo 

usuário e a quantidade total de itens úteis sabidamente 
disponíveis na base. 

(---) Relação entre o total de itens úteis para o usuário e o 
total de itens recuperados efetivamente. 

(---) Extensão ou número de conceitos escolhidos para 
representar o conteúdo de determinado documento. 

(---) Exatidão com que os termos escolhidos descrevem o 
conteúdo do documento em questão. 

 
a) 2 - 1 - 4 - 3. 
b) 3 - 2 - 4 -1. 
c) 2 - 4 - 3 - 1. 
d) 4 - 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 3 - 2 - 4. 
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34) Em relação aos diferentes trabalhos realizados pelo 
Bibliotecário, assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 

O trabalho de _______________ é muito mais do que uma 
técnica especializada ou uma habilidade profissional. Trata-
se de uma atividade essencialmente humana, que atende a 
uma das necessidades mais profundamente arraigadas da 
espécie, que é o anseio de conhecer e compreender. 
 

a) catalogação 
b) classificação 
c) restauração 
d) indexação 
e) referência 
 
 

35) Quando é preciso acessar uma série de arquivos 
interligados, como em um sistema de gerenciamento de 
bibliotecas, deve-se dispor de diretrizes para alocar dados e 
arquivos específicos no sistema da base de dados e definir os 
melhores vínculos ou chaves entre os arquivos. Sobre os três 
principais tipos estruturais de bases de dados, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 

a) Abertas, fechadas e mistas. 
b) Direta, indireta e simples.  
c) Cíclica, acíclica e formal. 
d) Hierárquicas, em rede e relacionais. 
e) Direta, fechada e acíclica.  
 
 

36) De acordo com a NBR 6023, sobre a padrão das 
referências em monografias como um todo, assinalar a 
alternativa que contém um exemplo CORRETAMENTE: 
 

a) Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1999. Zygmunt Bauman. 

b) BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências 
humanas. Jorge Zahar. 

c) BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências 
humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 

d) BAUMAN. Globalização: as consequências humanas. Rio 
de Janeiro: 1999. 

e) BAUMAN, 1999. Globalização: as consequências humanas. 
Jorge Zahar. 

 
 

37) Conforme a NBR 6024 - Informação e documentação: 
numeração progressiva das seções de um documento escrito 
- apresentação, sobre o padrão das seções de um 
documento, assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 

O título das seções (primárias, secundárias, terciárias, 
quaternárias e quinárias) deve ser colocado após o indicativo 
de seção, alinhado à margem __________, separado por um 
______. O texto deve iniciar ________ linha. 
 

a) direita | traço | na mesma 
b) esquerda | espaço | em outra 
c) esquerda | espaço | na mesma 
d) direita | traço | em outra 
e) centralizada | traço | em outra 

38) De acordo com a NBR 6024 - Informação e 
documentação: numeração progressiva das seções de um 
documento escrito - apresentação, sobre as regras gerais de 
apresentação, analisar os itens abaixo:  
 

I. São empregados algarismos arábicos na numeração. 
II. O indicativo de seção é alinhado à margem esquerda, 

precedendo o título, sendo dele separado por um espaço.  
III. Utiliza-se ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o 

indicativo de seção ou de seu título.  
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 
 

39) De acordo com a NBR 10520 - Informação e 
documentação: citações em documentos, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Notas de referência. 
(2) Notas de rodapé. 
(3) Notas explicativas. 
 

(---) Indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes 
da obra em que o assunto foi abordado.  

(---) Indicações, observações ou aditamentos ao texto feitos 
pelo autor, tradutor ou editor, podendo, também, 
aparecer na margem esquerda ou direita da mancha 
gráfica.  

(---) São usadas para comentários, esclarecimentos ou 
explanações que não possam ser incluídos no texto. 

 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 1 - 3 - 2. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 2 - 1. 
e) 2 - 1 - 3. 
 
 

40) Segundo a NBR 12676 - Métodos para análise de 
documentos: determinação de seus assuntos e seleção de 
termos de indexação, sobre a indexação, analisar os itens 
abaixo: 
 

I. É o ato de identificar e descrever a linguagem de um 
documento com termos padronizados pela ABNT, em 
língua estrangeira. 

II. Em cada estágio da indexação, deve-se contar com a ajuda 
de instrumentos de indexação.  

III. São exemplos de instrumentos os tesauros, códigos de 
classificação, cabeçalhos de assunto etc. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens.  
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PROVA DISSERTATIVA - FOLHA DE RASCUNHO 
ORIENTAÇÕES: 

A Folha Oficial da Prova Dissertativa não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que a 
identifique em outro local que não o apropriado (Canhoto de Identificação do Candidato). Assim, a detecção de qualquer 
marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da Prova Dissertativa. 
Caso seja necessária assinatura, o candidato deverá utilizar apenas a palavra “Assinatura”. Ao texto que contenha outra 
assinatura, será atribuída nota zero, por se tratar de identificação do candidato em local indevido. 

O candidato receberá nota zero na Prova Dissertativa em casos de não obedecer ao teor técnico proposto ou de não 
haver texto na Folha Oficial de Texto. A Prova Dissertativa que não obedecer ao tema proposto será anulada. Provas a lápis 
ou com letra ilegível poderão ser anuladas. A Folha Oficial de Redação deve ser preenchida com bastante atenção, pois não 
poderá ser substituída, sendo o candidato o único responsável pela sua entrega.  

Utilize este espaço para rascunho e passe-o a limpo na Folha Oficial de Texto. 
 

 

A leitura nos possibilita acesso à informação e ao conhecimento; é por meio deste ato que o sujeito conhece seus 
direitos e deveres, assimila situações, reflete sobre sua realidade social, interage com seus semelhantes, adquire senso crítico 
e analítico, mantém-se informado (atualizado) e encontra respostas para suas dúvidas. Além disso, ler pode vir a ser uma 
prática prazerosa. Assim, uma biblioteca, seja ela pública, privada, universitária ou escolar, é de suma importância em uma 
comunidade ou cidade.  

https://bibliotecasma.org/a-importancia-da-leitura-... - adaptado. 
Considerando-se os aspectos apresentados no texto acima e seu conhecimento sobre a temática, escreva uma 

dissertação de no mínimo 25 e no máximo 30 linhas sobre a importância da biblioteca na escola. 
 

____________________________________________________________________ 
(título opcional) 
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