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ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

 

1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS 

personalizado. 

2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu, TIPO DE PROVA com número igual ao 

CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS. 

3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o Fiscal. 

4. Este Caderno de Provas contém 50(cinquenta)questões numeradas sequencialmente de 1 a 50. 

5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 

adequadamente a responde. 

6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

provas. 

7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente assinado. 

8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS: 

9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas. 

10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 

caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 

 

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma 

alternativa assinalada. 

12. Você dispõe de 04(quatro) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 

13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início. 

14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

calculadora. 

15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 

16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 

NOME: 

 

CARGO: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto I para responder às questões de 1 a 9. 

 

Texto I 

 

Ministério entrega à Presidência projeto de 

privatização dos Correios 

  

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, entregou 

hoje (14) à Presidência da República o projeto de lei 

(PL) que cria as condições para a privatização dos 

Correios. De acordo com ele, o texto final deve ser 

encaminhado ao Congresso no ano que vem e a 

expectativa é que seja aprovado até o final de 2021, 

para que seja iniciado o processo de venda da empresa 

à iniciativa privada.  

“Esse projeto (entregue hoje) trata mais sobre 

princípios do que regras, até porque o Congresso deve 

se debruçar sobre esse tema e é lá a arena onde serão 

debatidos todos os requisitos necessários, sobre a 

universalização das entregas dos Correios e em 

relação aos funcionários, tudo isso será tratado com 

bastante cuidado no Congresso e o Ministério das 

Comunicação vai fazer o acompanhamento junto com 

deputados e senadores”, disse, após reunião no Palácio 

do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro e o 

ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. 

Faria explicou que o texto inicial do projeto saiu do 

Ministério da Economia, passou pelas Comunicações, 

órgão ao qual o Correios está vinculado, e agora segue 

para análise da Subchefia de Assuntos Jurídicos da 

Secretaria-Geral. Depois, passa pela Casa Civil para, 

então, ser encaminhado ao Congresso. 

Além disso, o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) contratou a Accenture, 

empresa de consultoria que estuda o melhor modelo 

de negócio para privatização da empresa estatal. 

Segundo Faria, o trabalho começou a cerca de 30 dias 

e a consultoria tem até 120 dias para apresentar seus 

resultados, que também serão enviados ao Congresso 

para dar suporte ao estabelecimento de parâmetros e 

diretrizes da privatização. 

“Tudo será debatido, ninguém vai fazer esse processo 

de maneira brusca. O projeto de privatização vem para 

melhorar a capacidade de entrega dos Correios”, disse, 

destacando que a universalização das entregas será 

mantida. “Quem recebe cartas, boletos, qualquer 

embalagem dos Correios, em qualquer lugar do país, 

essa parte da universalização será mantida, ninguém 

vai deixar de receber. Tenho certeza que o Congresso 

vai trabalhar nesse sentido”. 

Em nota, o Ministério das Comunicações informou 

que o PL estabelece a nova organização e a 

manutenção do Sistema Nacional de Serviços Postais, 

para que sejam explorados em regime privado, 

“respeitando, porém, a Constituição Federal em seu 

artigo 21, que estabelece à União manter o serviço 

postal, o que será delegado ao Operador Postal 

Designado no decorrer do processo de privatização 

dos Correios”. 

“As atividades dos serviços postais pela iniciativa 

privada serão baseadas nos princípios constitucionais 

da atividade econômica e terão por objetivo viabilizar 

o cumprimento das leis, em especial das relativas aos 

serviços postais, à ordem econômica e aos direitos dos 

consumidores”, diz a nota. 

O projeto de Lei prevê ainda a criação da Agência 

Nacional de Comunicações, em substituição à atual 

Agência Nacional de Telecomunicações, que passará 

a regular também os serviços do Sistema Nacional de 

Serviços Postais, alterando a Lei nº 9.472 de julho de 

1997 
                     https://agenciabrasil.ebc.com.br, 14/10/2020 

 

1. Analise as afirmações seguintes sobre o texto. 

 

I. Órgão do governo federal conclui primeira 

versão de projeto que objetiva a privatização dos 

Correios.  

II. Caberá à Casa Civil e ao Presidente da 

República a análise, debate e decisão sobre a 

venda da estatal em 2021. 

III. O texto do projeto passará pelo crivo da Casa 

Civil depois de ser enviado ao Congresso 

Nacional. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/
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IV. Empresa de consultoria está produzindo 

relatório que será também enviado ao Congresso 

para subsidiar as discussões dos parlamentares. 

 

Está(ão) CORRETA(S): 

 

A. I.  

B. II, III e IV. 

C. II e III. 

D. I e IV. 

E. I, II, III, IV. 

 

2. Considerando as caraterísticas do gênero textual a 

que pertence o texto “Ministério entrega à 

Presidência projeto de privatização dos Correios”, 

analise os itens a seguir. 

 

I. Apresenta um estilo peculiar em que 

predominam a força criativa da imaginação, 

conotação e a intenção estética.  

II. Apresenta linguagem clara e objetiva.  

III. Trata de tema atual ou acontecimento real e 

cotidianos.  

IV. No título, é empregado um verbo que indica 

ação, na voz ativa e no tempo presente.  

 

Estão CORRETAS:  

 

A. I e IV.  

B. I, II.  

C. II, III e IV. 

D. I, III.  

E. II, IV. 

 

3. Assinale a opção que contém a explicação 

ADEQUADA para o emprego das vírgulas em: “O 

ministro das Comunicações, Fábio Faria, entregou 

hoje (14) à Presidência da República o projeto de 

lei (PL) que cria as condições para a privatização 

dos Correios”,  

 

A. Separar aposto. 

B. Isolar expressões que indica circunstâncias de 

companhia, sendo adjunto adverbial invertido na 

oração. 

C. Isolar termos independentes, utilizados para fazer 

um chamamento, uma invocação ou um apelo.  

D. Separar termos coordenados em uma oração. 

E. Separar orações subordinadas adjetivas 

explicativas. 

 

4. De acordo com ele, o texto final deve ser 

encaminhado ao Congresso no ano que vem e a 

expectativa é que seja aprovado até o final de 2021, 

para que seja iniciado o processo de venda da 

empresa à iniciativa privada.  

Os termos destacados estabelecem entre as orações, 

respectivamente, as relações de: 

 

A. Consonância e conformidade. 

B. Concordância e explicação. 

C. Concessão e finalidade. 

D. Conformidade e consequência. 

E. Conformidade e finalidade. 

 

5. “Faria explicou que o texto inicial do projeto saiu 

do Ministério da Economia, passou pelas 

Comunicações, órgão ao qual o Correios está 

vinculado, e agora segue para análise da Subchefia 

de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral”.  

A palavra destacada “que” é: 

  

A. Conjunção subordinativa integrante. 

B. Pronome adjetivo. 

C. Conjunção coordenativa explicativa. 

D. Pronome relativo. 

E. Partícula expletiva ou de realce. 

 

6. No fragmento: “Em nota, o Ministério das 

Comunicações informou que o PL estabelece a 

nova organização e a manutenção do Sistema 

Nacional de Serviços Postais”, a regência verbal de 

informou e estabelece é justificada, pois são 

verbos, RESPECTIVAMENTE: 

 

A. Intransitivo e transitivo indireto. 

B. Transitivo direto e transitivo direto. 

C. Transitivo indireto e intransitivo. 

D. Intransitivo e transitivo direto. 

E. Transitivo indireto e transitivo direto. 

 

7. Analise o fragmento: “Segundo Faria, o trabalho 

começou a cerca de 30 dias e a consultoria tem até 

120 dias para apresentar seus resultados” e assinale 

a opção CORRETA. 

 

A. O sujeito de “começou” é “Faria”.  
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B. O sujeito de “tem” é “o trabalho”.  

C. A vírgula foi usada para separar a oração 

subordinada anteposta à oração principal.   

D. A palavra “seus” é adjunto adnominal de 

“resultados”.  

E. “Segundo Faria, o trabalho começou a cerca de 30 

dias” é uma oração subordinada.  

 

8. “Esse projeto (entregue hoje) trata mais sobre 

princípios do que regras, até porque o Congresso 

deve se debruçar sobre esse tema e é lá a arena 

onde serão debatidos todos os requisitos 

necessários, sobre a universalização das entregas 

dos Correios e em relação aos funcionários” 

Sobre a palavra “arena”, é CORRETO afirmar que 

seu emprego se justifica por 

A. Não existir um termo específico para designar o 

que se pretende, e, por isso, foi empregado outro 

termo para substituir essa falta. 

B. Expressar uma ideia por meio de uma construção 

que diz o oposto do que realmente se quer dizer. 

C. Ser uma expressão empregada para atenuar uma 

ideia tida como agressiva ou desagradável. 

D. Consistir na fusão de diferentes sensações físicas 

(gustação, audição, visão, olfato e tato) ou 

psicológicas (subjetivas) numa mesma expressão.  

E. Ser empregada para substituir outra por meio de 

uma relação de semelhança resultante da 

subjetividade de quem a cria e também pode ser 

entendida como uma comparação abreviada. 

 

9. “Ministério entrega à Presidência projeto de 

privatização dos Correios”, o emprego da crase 

pode ser explicado  

Quanto ao emprego da crase no título do texto, é 

CORRETO afirmar que 

I. Está incorreto, pois diante dos verbos, sem 

exceção, não se usa a crase.  

II. Está correto, sendo a crase obrigatória, pois a 

preposição "a" é exigida pelo 

verbo “entrega”, e a ocorrência do 

artigo "a" que está determinando 

“presidência”.   

III. Está correta, pois o termo regido exige a 

preposição “a”, e o termo regente aceita o artigo 

“a”.  

IV. Está correto, pois o uso da crase é facultativo 

nesse caso específico.  

Está(ão) CORRETO(S): 

 

A. I e II. 

B. II. 
C. III. 
D. III e IV. 

E. IV. 

 

Texto 2  

Leia o texto seguinte para responder à questão de 10. 

 
 

https://conhecimentocientifico.r7 

 

10. Em “Eu já li o Machado de Assis, agora quero 

devolvê-lo!”, podemos afirmar que a figura de 

linguagem presente é: 

 

A. Perífrase ou antonomásia. 

B. Personificação ou prosopopeia. 

C. Metonímia. 

D. Ironia. 

E. Eufemismo.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. Após os anúncios das mais recentes premiações do 

Nobel, feitos neste mês em cinco categorias, a presença 

feminina no prêmio continua pequena: 5,6%. Das 904 

pessoas premiadas desde 1901, apenas 51 são 

mulheres.  
            (https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/10/18) 

 

https://conhecimentocientifico.r7/
https://www.todamateria.com.br/perifrase/
https://www.todamateria.com.br/personificacao/
http://g1.globo.com/tudo-sobre/premio-nobel
http://g1.globo.com/tudo-sobre/premio-nobel
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Sobre a presença feminina no prêmio Nobel, 

assinale a opção INCORRETA. 

 

A. Menor percentual de participação feminina é na 

Física, que tem só 1% de ganhadoras mulheres em 

toda a trajetória do prêmio. 

B. Mesmo com a vitória de Frances H. Arnold neste ano, a 

situação na Química não é muito diferente: apenas 3% 

dos vencedores são mulheres. Foram cinco vencedoras 

desde 1911, quando Marie Curie levou o prêmio. 

C. Das três áreas das Ciências Naturais, a Medicina é que 

a tem a maior porcentagem de mulheres vencedoras. 

Mesmo assim, esse número só chega a 5% — 12 dos 

216 vencedores.  

D. São 17 ganhadoras do prêmio na categoria da Paz, o 

maior índice de mulheres: 16%. A primeira vencedora, 

a baronesa austríaca Bertha von Suttner, realizou 

diversos esforços pela paz no período pré-Primeira 

Guerra Mundial. 

E. Apenas 28 dos 114 vencedores do prêmio Nobel na 

categoria Literatura são mulheres: 25%. Para 

Mackenzie Marlise Vaz Bridi, especialista em 

literatura de autoria feminina, uma das explicações 

é que as mulheres, por muito tempo, não tiveram 

acesso a escolas e alfabetização. 

 

12. Para combater a desinformação e promover a 

circulação de informações verificadas sobre o 

processo eleitoral, o Programa de Enfrentamento a 

Desinformação nas Eleições 2020 

usa #EUVOTOSEMFAKE em conteúdos checados 

e inspiradores para o eleitor. Faça parte desse 

movimento em favor da democracia e de um 

ambiente propício ao debate e ao voto consciente 

utilizando essa hashtag nas redes sociais!     
(https://www.justicaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato/#) 

 

Assinale a opção que NÃO é uma fake News, de 

acordo com a Justiça Eleitoral. 

 

A. O projeto da urna eletrônica brasileira é do Tribunal 

Superior Eleitoral.  

B. Softwares maliciosos podem ser inseridos na urna 

eletrônica. 

C. O código-fonte do software de votação não é aberto 

à comunidade. 

D. Já foram comprovadas fraudes na urna eletrônica. 

E. Só o Brasil utiliza urna eletrônica. 

 

13. A nona temporada do The Voice Brasil estreou com 

tudo! Em uma edição inédita, Carlinhos 

Brown, IZA, Lulu Santos e Michel Teló têm a missão 

de escolher quais participantes terão a oportunidade de 

se tornar a nova voz do Brasil. (https://gshow.globo.com) 

  

Sobre a participante paraibana, Fabiana Souto, assinale 

a opção FALSA. 

 

A. Na primeira noite de Audições às Cegas, entre os 11 

candidatos, Fabiana Souto subiu ao palco em busca de 

uma vaga. 

B. Ela cantou “O Xote das Meninas”, de Luiz 

Gonzaga.  

C. A artista conquistou os técnicos, exceto Lulu 

Santos que não virou a cadeira.   

D. Ela escolheu seguir no time de Michel Teló. 

E. Fabiana Souto, ex-cantora da Banda Magníficos, já 

fez live em prol do Hospital Napoleão Laureano. 

 

14. O Brasil enfrenta inúmeras ameaças ao meio 

ambiente. De acordo com uma pesquisa realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), cerca de 90% dos municípios brasileiros 

apresentam problemas ambientais.  

 

 

Considerando os principais problemas ambientais 

vivenciados no planeta, analise a figura e assinale a 

alternativa que corresponde o seu significado: 

 

A. Poluição atmosférica. 

B. Inversão térmica. 

C. Efeito estufa. 

D. Buraco na camada de ozônio. 

E. Derretimento das geleiras. 

 

15. Atualmente, não há vacinas disponíveis contra o 

SARS-CoV-2 autorizadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). SARS-CoV-2 é o vírus 

que causa a pandemia de COVID-19. A avaliação 

de uma vacina candidata passa por diferentes fases 

https://gshow.globo.com/realities/the-voice-brasil/
https://gshow.globo.com/artistas/carlinhos-brown/
https://gshow.globo.com/artistas/carlinhos-brown/
https://gshow.globo.com/artistas/iza/
https://gshow.globo.com/artistas/lulu-santos/
https://gshow.globo.com/artistas/michel-telo/
https://gshow.globo.com/
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(pré-clínica e clínica) até que receba aprovação 

regulatória. O objetivo de todo esse processo é 

garantir uma vacina segura e eficaz (além de 

responder a outras perguntas, como o número e o 

intervalo de doses). (https://iris.paho.org) 

 

A fase de avaliação clínica de uma vacina inclui, 

EXCETO:  

A. Os ensaios realizados em um pequeno número de 

humanos, geralmente menos de 100 adultos, para 

avaliar a segurança da vacina e sua capacidade de 

gerar uma resposta imune.  

B. Concentra-se em testar a segurança da vacina e sua 

capacidade de produzir uma resposta imune 

(proteção) em animais.  

C. Esta fase pode incluir estudos para determinar a 

quantidade de doses necessárias e as vias de 

administração da vacina.  

D. A vacina é administrada a pessoas que têm 

características (como idade e estado de saúde) 

semelhantes às de indivíduos que receberão a nova 

vacina.  

E. Os ensaios concentram em avaliar a eficácia, são 

randomizados e duplo-cegos (o que significa que os 

participantes dos estudos não sabem se estão 

recebendo a vacina real ou um placebo) e podem 

incluir estudos de um ou vários países.  

 

INFORMÁTICA 

 

16. “Tem a função “trabalhar” toda a informação que 

é gerada durante a operação do computador. 

Interpreta as ações do botão do mouse, e vai 

trabalha para que o Microsoft Word seja “buscado” 

no diretório de instalação e faz com que o arquivo 

seja aberto no programa em questão.  

O conceito refere-se a(o): 

A. Gabinete. 

B. Drive Óptico. 

C. Placa-mãe. 

D. Processador. 

E. Placa de Vídeo. 

 

17. O equipamento está disposto sobre a área central 

da placa-mãe do computador, responsável por 

controlar e manter a temperatura dentro dos 

padrões operacionais requeridos.  

 

O equipamento refere-se à(o): 

A. Cooler. 

B. HD. 

C. Drive Óptico. 

D. Fonte de Alimentação. 

E. Placa de vídeo. 

 

18. Sobre o e-mail Mozilla Thunderbird, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A. É um Navegador bastante simples, porém poderoso 

e oferece além das funções básicas diversos 

recursos para os usuários mais exigentes. Desde a 

versão 10 do Windows ele passou a ser um 

navegador substituto, já que a Microsoft lançou o 

Edge que veio exatamente para substituir o IE. 

B. É um navegador do Google e é bastante ágil, 

principalmente no processamento de páginas com 

muito código em javascript. Ele tem um design 

mais limpo e é uma alternativa ao Internet Explorer 

e Firefox. 

C. É um Navegador que seu Sistema Operacional  tem 

como característica o fato de ter um design mais 

adequado a nova interface gráfica que a Microsoft 

adotou deste a versão 8 para o Windows e de fazer 

o processamento das páginas mais rápidas que o 

seu antecessor. 

D. É um Navegador que tem muitos recursos 

adicionais, também chamados de plugins, que 

possibilita um maior controle sobre a página vista. 

E. É um Navegador que tem um leitor de e-mail com 

funções de bloqueio de imagens e filtro na-spam 

embutido. Tem como objetivo melhorar a leitura de 

e-mails e notícias. 

 

19. A respeito do Sistema Linux, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

https://iris.paho.org/
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A. É um sistema operacional de código aberto. Isto 

significa que pode ser modificado e distribuído por 

qualquer pessoa ao redor do mundo. Uma das suas 

vantagens é que ele é de código aberto. 

B. Nos computadores domésticos, o Sistema apesar 

de ser gratuito é muito pouco utilizado, mas a 

maioria de servidores, nas empresas, usam porque 

é fácil de personalizar. 

C. É um sistema operacional desenvolvido pela Apple 

Inc. Ele vem instalado em todos os computadores 

Mac. Todas as versões recentes são conhecidas 

como Mac OS X e os nomes específicos de cada 

uma delas são: Mavericks, lançada em 2013; 

Mountain Lion, em 2012; Lion, em 2011 e Snow 

Leopard que foi criada em 2009. 

D. É um sistema operacional  que as versões mais 

populares são:  Ubuntu, Debian, Linux Mint e 

Fedora. 

E. É um sistema operacional  que na sua estrutura, a 

interface gráfica do usuário de cada sistema 

operacional tem uma aparência diferente. 

 

20. Armazenamento em Nuvem ou Cloud Storage é 

um modelo de armazenamento de arquivos online 

que permite que você mantenha seus dados 

sincronizados com todos os seus dispositivos, tais 

como tablets, smartphones, notebooks e Desktops. 

Essencialmente os dados ficam armazenados em 

um servidor seguro e todas as alterações realizadas 

em qualquer um de seus dispositivos são 

propagadas para os outros sincronizados nesse 

servidor (desde que os mesmos estejam conectados 

a internet). 

 

     O armazenamento cloud pode ser feito em: 

 

I. Nuvem pública. 

II. Nuvem Comunitária. 

III. Nuvem Privada. 

IV. Nuvem híbrida. 

 

    Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III. 
B. I, II, III, IV. 

C. III, IV. 

D. II, III, IV. 

E. I, II, IV. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. A tecnologia da impressão promoveu uma 

primeira modificação na atividade da organização 

e preservação de documentos, uma vez que, aos 

poucos, foi retirada da biblioteca a tarefa de 

reprodução de manuscritos realizada pelos 

copistas, que passou a ser feita em oficinas 

especializadas. Apesar do crescente destaque social 

vivido pela biblioteca a partir de então, pode-se 

dizer que o trabalhador da biblioteca perdeu certa 

responsabilidade, cumplicidade e envolvimento 

com os documentos, já que não realizava mais a 

reprodução dos mesmos e a compreensão e 

organização dos conteúdos que lhe é decorrente. 

Aos poucos, tanto a biblioteca quanto o 

"bibliotecário" de então se distanciaram dos 

processos de organização, mas ganharam maior 

visibilidade pública e social 

.  

Este fenômeno recebeu impulso no século XVII, 

nos países mais desenvolvidos da Europa e depois 

nos Estados Unidos, com o surgimento do conceito 

de 

 

A. Biblioteca Pública Moderna. 

B. Biblioteca Pública Contemporânea.  

C. Biblioteca Pública Clássica. 

D. Biblioteca Pública Livre. 

E. Biblioteca Pública Especial. 
 

22. Sobre conceitos de Biblioteca e documentação, 

analise os itens abaixo e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. A biblioteca organiza os próprios documentos,(ou 

seja, seu 'acervo'). 

B. A documentação organiza as informações 

relacionadas a um assunto, sem restrições quanto 

ao acervo. 

C. A documentação é também chamada 'ciência da 

informação', 

D. As palavras 'biblioteca' e 'documentação' 

confundem-se na prática. 

E. A  documentação lida com publicações primárias e 

seus usuários. 

 

23. A Ciência da Informação é um campo dedicado às 

questões científicas e à prática profissional voltadas 

para os problemas da efetiva comunicação do 

conhecimento e de seus registros entre os seres 

https://edu.gcfglobal.org/pt/informatica-avancada/diferencas-entre-software-de-codigo-aberto-e-codigo-fechado/1/
https://edu.gcfglobal.org/pt/conhecimentos-tecnologicos/sistemas-operacionais-a-familia-unix/1/
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humanos, no contexto social, institucional ou 

individual do uso e das necessidades de 

informação. No tratamento destas questões são 

consideradas de particular interesse as vantagens 

das modernas tecnologias informacionais." 

    As palavras-chave desta definição indicam as áreas 

de concentração de problemas para a pesquisa e a 

prática profissional - significando os enfoques 

intelectual e profissional, bem como as fronteiras 

da Ciência da Informação. Estas são propostas na 

Ciência da Informação através de esforços teóricos, 

experimentais, profissionais e/ou pragmáticos, 

individualmente ou em várias combinações inter-

relacionadas, são elas: 

 

I. Efetividade e comunicação humana. 

II. Conhecimento. 

III. Cultura 

IV. Registros do conhecimento e informação. 

V. Necessidades e uso de informação. 

VI. Contexto social e institucional 

 

    Estão CORRETAS: 

 

A. II, III, V, VI. 

B. I, II, III, IV, V. 

C. I, II, III, V, VI. 

D. I, II, III, IV, V, VI. 

E. I, II, IV, V, VI. 

 

24. O campo comum entre a biblioteconomia e a 

Ciência da Informação, que é bastante forte, 

consiste no compartilhamento de seu papel social e 

sua preocupação comum com os problemas da 

efetiva utilização dos registros gráficos. Mas 

existem também diferenças significativas em 

alguns aspectos críticos, dentre eles: 

 

A. Seleção dos problemas propostos e a forma de sua 

definição. 

B. Questões teóricas apresentadas e os modelos 

explicativos introduzidos. 

C. Natureza e grau de experimentação e 

desenvolvimento empírico, assim como o 

conhecimento prático/competências derivadas. 

D. Instrumentos e enfoques na perspectiva da 

disciplinaridade. 

E. A natureza e a força das relações interdisciplinares 

estabelecidas e sua dependência para o avanço e 

evolução dos enfoques interdisciplinares. 

 
25. Sobre o conceito de documento, analise os itens: 

 

I. Documento é o livro, a revista, o jornal, é a peça 

de arquivo, a estampa, a fotografia, a medalha, a 

música, é também atualmente o filme, o disco e 

toda a parte documental que prece ou sucede a 

emissão radiofônica. 

II. Documentação é uma ciência incorporada às 

Ciências sociais que estuda, organiza e 

administra o documento. 

III. A Documentação pode ser chamada com certa 

frequência de “Ciência da Informação”, uma vez 

que ambas lidam com a informação sem 

restringir a ideia de documentos presentes nos 

acervos de bibliotecas. 

IV. Os documentos abrem caminho para a formação 

da memória da humanidade, independente dos 

formatos e suportes em que são registrados pelo 

homem. 

       Estão CORRETAS: 

A. I, II, IV. 

B. II, III, IV. 

C. I, II, III, IV. 

D. I, II, III. 
E. I, II. 
 

26. Os arquivos são instituições públicas ou privadas, 

que têm como principais funções ou processos a: 

criação, avaliação, aquisição, classificação, 

descrição, comunicação e conservação dos 

documentos gerados em decorrência do exercício 

das atividades funcionais que se estabelecem 

primordialmente pelas vias jurídico-

administrativas. Além dessas funções técnicas, 

desdobram-se dos documentos outros 

entendimentos essenciais para o funcionamento 

dos arquivos, como os princípios da proveniência 

ou do respeito aos fundos, da territorialidade, do 

respeito à ordem natural, da pertinência ou 

princípio temático, e o princípio da reversibilidade. 

Além destes princípios da Arquivologia, os 

documentos de arquivo possuem certas 

características que lhe são peculiares tais como, 

EXCETO: 

 

A. Unicidade. 
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B. Divisibilidade. 

C. Organicidade. 

D. Integridade. 

E. Autenticidade  e heterogeneidade de seu conteúdo. 

 

27. Sobre o conceito de documento na 

Biblioteconomia, analise os itens e assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Na Biblioteconomia o documento se desdobra em 

objetos, livros, papéis, coleção, patrimônio cultural 

e natural. 

B. Biblioteconomia é uma ciência documental que 

tem por objeto de estudo as bibliotecas, entendidas 

como sistemas de transmissão de informação para 

seus usuários. Tal transferência ocorre por meio das 

coleções, que são formadas por um conjunto 

organizado de documentos. 

C. Na Biblioteconomia o documento é compreendido 

a partir da ótica da coleção que integra o acervo de 

uma biblioteca. A coleção pode ser vista como 

composta fundamentalmente por livros, pois estes 

foram durante anos o principal suporte de 

informação. Entretanto, essa perspectiva alterou-

se, dando espaço para outros tipos de documentos, 

como as publicações periódicas, folhetos, 

manuscritos, músicas impressas. 

D. Devido às mudanças no mundo da informação e na 

editoração eletrônica, as coleções de documentos 

convencionais passaram a conviver com os 

documentos eletrônicos, configurando a biblioteca 

como uma intermediária entre os usuários e os 

documentos de qualquer tipo, que trazem consigo 

as informações. 

E. Os documentos de biblioteca são resultados de uma 

criação artística ou de uma pesquisa, que objetivam 

a divulgação técnica, científica, humanística, 

filosófica, ao passo que o documento de arquivo é 

produzido no transcurso das atividades e funções 

jurídicas ou administrativas, apresentando 

essencialmente relações orgânicas entre si.  

 

28. A respeito da Representação Descritiva do 

Documento, analise os itens e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. A Representação Descritiva ou Catalogação vem 

sofrendo modificações nos modelos de descrição 

bibliográficas, tendo em vista o avanço das 

tecnologias da informação, que requer maior estudo 

para diferenciar a disseminação da informação e 

com isto dar maior suporte aos profissionais da 

informação para tal. 

B. A representação descritiva ou catalogação, em 

Biblioteconomia faz parte do processo de 

organização das informações contidas em acervos 

específicos e diz respeito à descrição simplificada 

de seu conteúdo. 

C. O objetivo principal da Representação Descritiva é 

facilitar a recuperação da informação com vistas no 

usuário e deve acompanhar a evolução das 

necessidades dos mesmos. 

D. Catálogo é um canal de comunicação estruturado, 

que veicula mensagens contidas nos itens, e sobre 

os itens, de um ou vários acervos, apresentando-as 

sob forma codificada e organizada, agrupadas por 

semelhanças, aos usuários desse(s) acervos(s). 

E. A representação das informações e documentos é 

imprescindível e também o objeto de trabalho da 

catalogação descritiva como forma de garantia do 

intercâmbio de registros bibliográficos. 

 

29. A catalogação permite ao usuário conseguir a 

informação de que precisa – seja por título, por 

assunto, por autor, por ano etc. – e possibilita que 

as representações bibliográficas de tais registros se 

relacionem e se agrupem por semelhanças com a 

intenção de ampliar o campo de pesquisa do 

usuário.  

 

Sobre as etapas de Catalogação, analise o conceito: 

 

“Se refere ao levantamento de informações 

necessárias para compor a representação 

bibliográfica. Nesta etapa, o bibliotecário analisa o 

recurso bibliográfico, ou seja, o material físico ou 

digital em si, para buscar tais informações. 

Todavia, há partes específicas do recurso 

bibliográfico para se obter tais informações, 

denominadas de fonte de informação, sendo a parte 

mais importante a fonte principal de informação. 

Como cada tipologia de material manifesta fontes 

de informação distintas” 

  

O conceito se refere a etapa de Catalogação 

chamada de 

 

A. Análise preliminar do recurso bibliográfico.  
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B. Leitura técnica do recurso bibliográfico.  

C. Descrição do recurso bibliográfico.  

D. Determinação dos pontos de acesso e sua forma.  

E. Determinação dos dados de localização. 

 

30. O Glossário de Conceitos permite uma consulta 

rápida e precisa das definições conceituais, 

possibilitando um bom domínio dos termos 

técnico-científicos utilizados na área de 

conhecimento dos temas tratados.  

     Um conjunto de códigos responsável pela definição 

da disposição das informações na estrutura do 

registro é um conceito de: 

 

A. Catálogo. 

B. Descrição bibliográfica. 

C. Representação descritiva. 

D. Codificações de intercâmbio. 

E. Modelos conceituais. 

 

31. Segundo a ABNT NBR 6022:2018, “Inormação e 

documentação - Artigo em publicação periódica 

técnica e/ou científica,” a estrutura de um artigo é 

constituída de elementos pre-textuais, textuais e 

pós-textuais. Os elementos pre-textuais”, são: 

 

I. Título no idioma do documento (obrigatório). 

II. Título em outro idioma(obrigatório). 

III. Autor obrigatório. 

IV. Elementos pré-textuais. 

V. Resumo no idioma do documento obrigatório. 

VI. Resumo em outro idioma opcional. 

VII. Datas de submissão e aprovação do 

artigo(opcional) 

VIII. Identificação e disponibilidade(opcional). 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. 

B. IV, V, VI, VII, VIII. 

C. I, II, III, IV, V.  

D. I, II, III, IV, V, VIII. 

E. I, III, IV, V, VI, VIII. 

 

32. De acordo com a norma da ABNT NBR 

6023:2018, essa norma aborda a elaboração de 

referências em trabalhos acadêmicos (TCC, 

dissertação, tese, etc.). Essa nova versão trouxe as 

seguintes alterações, EXCETO:  

 

A. Na lista de referência, a linhagem à margem 

esquerda, espaçamento simples, separadas entre se 

por espaço duplo. 

B. Em hiperlink, perderam os sinais de abertura e 

fechamento  

C. A inclusão do nome do Orientador nas referências 

e trabalhos acadêmicos. 

D. Apresenta um item específico para as redes sociais, 

trazendo vários exemplos de sua aplicação. 

E. As correspondências surgem como um item 

específico, trazendo elementos especiais: 

Remetente(autor), título ou denominação, etc. 

 

33. O descarte do material de informação deverá ser 

feito após uma avaliação criteriosa das coleções, 

levando-se em consideração, entre outras:  

 

I. Inadequação do conteúdo. 

II. Obras em línguas inacessíveis. 

III. Obras desatualizadas e que foram 

substituídas por edições mais recentes ou não 

consideradas obras de valor histórico. 

IV. Obras em condições físicas irrecuperáveis.  

V. Obras em duplicidade, com elevada 

quantidade de exemplares e cuja demanda 

não é expressiva.  

 

Estão CORRETAS: 

 

A. III, IV, V. 

B. I, III, IV, V. 

C. I, II, III, IV, V. 

D. I, II, IV, V. 

E. I, II, III, V. 

 

34. As bibliotecas, em geral, têm sido lentas na 

adaptação às mudanças tecnológicas que afetam as 

coleções, a organização e a disseminação de 

informações. As modificações são cada vez mais 

rápidas na tecnologia dos computadores e das 

comunicações, apresentando avanços nestas áreas e 

seus impactos em bibliotecas, são eles: 

I. As comunicações em rede. 

II. As publicações eletrônicas. 

III. A hipermídia. 

IV. O trabalho cooperativo auxiliado por 

computador. 
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V. A realidade virtual. 

VI. Os robôs de conhecimento (knowbots). 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III, IV, V, VI. 

B. I, II, III, IV, V. 

C. I, III, IV, V, VI. 

D. I, II, IV, V, VI. 

E. I, II, III, IV, V. 

 

35. A noção de biblioteca "não física" abrange uma 

variedade de definições e conceituações, a 

começar pelo próprio conceito de biblioteca. 

Barker  apresenta definições, retiradas do Collins 

Electronic Dictionary and Thesaurus: 

 

Assinale a alternativa INCORRETA 

A. Uma sala ou conjunto de salas onde livros e outros 

materiais literários são armazenados. 

B. Uma coleção de materiais literários, filmes, fitas, 

registros sonoros, brinquedos infantis etc. 

armazenados para empréstimo ou referência. 

C. Um edifício ou instituição pública que aloja 

somente  livros didáticos. 

D. Um conjunto de livros, publicados como séries, 

frequentemente em um formato similar. 

E. Tecnologia de computadores: uma coleção de 

programas-padrão e sub-rotinas para uso imediato, 

contida em disco ou algum outro dispositivo de 

armazenamento. 

36. Sobre a Biblioteca Eletrônica, analise os 

conceitos e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Se direcionará para ampliar o uso de computadores 

na armazenagem, recuperação e disponibilidade de 

informação, podendo envolver-se em projetos para 

a digitalização de livros.  

B. Nesse modelo não contém livros na forma 

convencional e a informação pode ser acessada, em 

locais específicos e remotamente, por meio de 

redes de computadores.  

C. A grande vantagem da informação desse modelo é 

que ela pode ser compartilhada instantânea e 

facilmente, com um custo relativamente baixo. 

D. É conceitualizada como um tipo de biblioteca que, 

para existir, depende da tecnologia da realidade 

virtual. Neste caso, um software próprio acoplado a 

um computador sofisticado reproduz o ambiente de 

uma biblioteca em duas ou três dimensões, criando 

um ambiente de total imersão e interação. 

E. É então possível, ao entrar nesse modelo de 

Biblioteca, circular entre as salas, selecionar um 

livro nas estantes, "tocá-lo", abri-lo e lê-lo. 

Obviamente, o único "lugar" onde o livro realmente 

existe é no computador e dentro da cabeça do leitor. 

 

37. Sobre Ontologia, é CORRETO afirmar que: 

 

I. Teoria do ser em geral, da essência do real. 

II. Ramo da Sociologia que indaga o que 

realmente existe, enquanto distinto da 

natureza do nosso conhecimento sobre ele - 

essa natureza é investigada pelo ramo da 

epistemologia. 

III. De acordo com o significado da palavra 

Ontologia vem do grego onto mais logia 

significa que especula sobre "o ser enquanto 

ser". 

IV. É o estudo do conhecimento do que são as 

coisas em si mesmas, enquanto substâncias 

no sentido cartesiano e leibniziano da 

palavra, por oposição ao estudo das 

aparências ou dos seus atributos. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I e II apenas. 

B. I, III e IV apenas. 

C. II, III e IV apenas. 

D. I e IV apenas. 

E. I, II, III e IV. 

 

38. Sobre Tesauro, é correto afirmar que, EXCETO: 

 

A. É uma linguagem documentária caracterizada pela 

especificidade e pela complexidade existente no 

relacionamento entre os termos que comunicam o 

conhecimento especializado. 

B. São vocabulários controlados formados por termos 

(descritores) semanticamente relacionados, e 

atuam como instrumentos de controle 

terminológico. Podem estar estruturados 

hierarquicamente (gêneroespécie e todoparte) e 

associativamente (aproximação semântica), e, são 

utilizados principalmente para indexar e recuperar 

informações por meio de seu conteúdo. 
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C. São aparatos desenvolvidos pela engenharia 

computacional, consistem em especificações 

formais que visam descrever estruturas conceituais 

de domínios específicos. 

D. É um vocabulário controlado organizado em uma 

ordem preestabelecida e estruturado de modo que 

os relacionamentos de equivalência, de 

homografia, de hierarquia, e de associação entre 

termos sejam indicados claramente e identificados 

por indicadores de relacionamento padronizados 

empregados reciprocamente. 

E. As finalidades primordiais de um tesauro são: 

facilitar a recuperação dos documentos e alcançar a 

consistência na indexação dos documentos escritos 

ou registrados de outra forma e outros tipos, 

principalmente para sistemas de armazenamento e 

de recuperação de informação pós-coordenados. 

 

39. As linguagens documentárias visam à 

organização e à disseminação de conteúdos 

informacionais de sistemas de informação, tais 

como as bibliotecas universitárias, que exigem 

melhor controle da terminologia para um 

desempenho adequado da recuperação e filtragem 

de informações. Segundo a norma técnica 

Ansi/Niso Z39.19-2005 (2005) o controle do 

vocabulário é usado para: 

 

I. Otimizar o armazenamento de informação e 

dos sistemas de recuperação, de navegação 

eletrônica e/ou em outros ambientes aos que 

procuram identificar e encontrar o assunto 

desejado por meio da descrição apende 

assunto usando uma determinada língua. 

II. Tem como finalidade preliminar do controle 

do vocabulário é conseguir a consistência na 

representação da informação e facilitar a sua 

recuperação. 

III. Identifica possíveis ajustes que devem ser 

realizados no texto oficial, promovendo a 

avaliação do uso da linguagem documentária, 

além de nortear a necessidade do processo de 

compatibilidade. 

 

       Estão CORRETAS: 

 

A. I e II apenas. 

B. II e III apenas. 

C. I e III apenas. 

D. II apenas. 

E. III apenas. 

 

40. No âmbito da recuperação da informação, nossa 

atenção se volta para a construção de uma 

estratégia de busca e, consequentemente, da relação 

entre o usuário e o bibliotecário, ressaltando para a 

questão da avaliação do usuário sobre o resultado 

obtido ante a busca realizada, que, por sua vez, está 

estreitamente relacionado com a questão da 

relevância e, especialmente, com o uso da 

linguagem documentária utilizada no momento da 

“tradução” das palavras significantes 

correspondentes ao assunto do tema a ser 

pesquisado.  

São consideradas as funções das linguagens 

documentárias, assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. Recuperar documentos com conteúdo 

semelhante;  

II. Recuperar documentos relevantes sobre um 

assunto específico;  

III. Recuperar documentos por grandes áreas de 

assunto;  

IV. Auxiliar na escolha do termo adequado para a 

estratégia de busca. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I e II apenas. 

B. III e IV apenas. 

C. I, III e IV apenas. 

D. II apenas. 

E. I, II, III e IV. 

 

41. São marcos ou pontos de referência que permitem 

circunscrever a informação sob todas as formas, 

pode se dizer resumos de informações sobre a 

forma ou conteúdo de uma fonte, ou seja, são 

informações que acrescem aos dados e que têm 

como objetivo informar-nos sobre eles para tornar 

mais fácil a sua organização. 

O conceito a seguir, refere-se a: 

 

A. Metadados. 

B. Redes. 

C. Marcos Legais. 

D. Catalogação. 

E. Automação de serviço. 

 

42. Sobre o hipertexto, é CORRETO afirmar que: 
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I. É um conceito associado às tecnologias da 

informação e que faz referência à escrita 

eletrônica. 

II. Uma espécie de obra coletiva, ou seja, 

apresenta textos dentro de outros, formando 

assim, uma grande rede de informações 

interativas. 

III. O conceito de hipertexto foi criado na década 

de 60 pelo filósofo e sociólogo estadunidense 

Theodor Holm Nelson. A ideia era determinar 

a nova leitura não-linear e interativa que surgiu 

com a informática e o advento da internet. 

IV. É a fusão de meios de comunicação por meio 

dos sistemas eletrônicos de comunicação. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I e II apenas. 

B. II e III apenas. 

C. III e IV apenas. 

D. I, II e III apenas. 

E. I, II, III e IV. 

 

43. O bibliotecário deve sempre estar se qualificando 

para ser um bom disseminador da informação. 

Como mediador, deve buscar a capacitação e 

atualização, pois vivemos em um mundo em que a 

informação está em constante mudança. São 

aspectos que o bibliotecário deve possuir:  

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. Habilidades em recursos de disseminação da 

informação e saber filtra-la. 

II. Conhecimentos prévios de organização. 

III. Ser coerente, transparente e ético. 

IV. Se utilizar de suas competências aprendidas 

dentro e fora de seu ambiente de trabalho. 

V. Saber se adaptar ao novo. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I e II apenas. 

B. III, IV e V apenas. 

C. I, IV e V apenas. 

D. II, III, IV e V apenas. 

E. I, II, III, IV e V. 

 

44. Sobre as atribuições do Bibliotecário descritas no 

Edital do Concurso, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Atender e orientar o usuário, indicando-lhes as 

fontes de informações, para facilitar as consultas e 

pesquisas.  

B. Disseminar a informação com o objetivo de 

facilitar o acesso e a geração do conhecimento.  

C. Executar normalização de documentos.  

D. Ter conhecimento das manifestações culturais do 

território aonde a Biblioteca está inserida. 

E. Planejar, controlar e executar as tarefas relativas ao 

desenvolvimento de trabalhos técnicos de 

implantação e manutenção de sistema de 

catalogação e classificação de obras literárias, de 

forma a possibilitar o armazenamento, a 

localização rápida e eficiente de livros, de acordo 

com os assuntos.  

 

45. Sobre ética e moral, é correto afirmar que, 

EXCETO: 

 

A. Vem do latim ethos, que significa morada, lugar 

certo. 

B. Ética é a parte da filosofia que se preocupa com a 

reflexão a respeito das noções e princípios que 

fundamentam a vida moral. 

C. Moral vem do latim mos, moris, que significa o 

modo de proceder regulado pelo uso ou costume.  

D. Moral é o conjunto de normas livres e 

conscientemente adotadas que visam organizar as 

relações das pessoas na sociedade, tendo em vista o 

certo e o errado. 

E. A ética tem a ver com os princípios mais 

abrangentes e universais, enquanto a moral se 

refere à conduta humana. 

 

46. De acordo com a Constituição Federal em seu o 

Art. 1º a República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

I. A soberania. 

II. A cidadania. 
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III. A dignidade da pessoa humana. 

IV. Os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa.        

V. O pluralismo político. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II e III apenas. 

B. II, III e IV apenas.  

C. III, IV e V apenas. 

D. I e II apenas. 

E. I, II, III, IV e V. 

 

47. Sobre Democracia, é correto afirmar que, 

EXCETO: 

 

A. Etimologicamente, o termo democracia vem do 

grego demokratía, em que demo significa povo e 

kratía, poder.  

B. Democracia é o regime político em que a soberania 

é exercida pelo povo. 

C. É a prática dos direitos e deveres de um indivíduo 

em um Estado. Os direitos do cidadão aumentam na 

mesma proporção de seus deveres perante a 

sociedade. 

D. É um regime de governo cuja origem do poder vem 

do povo. 

E. Um dos aspectos que define a democracia é a livre 

escolha de governantes pelos cidadãos através de 

eleições diretas ou indiretas. 

 

48. São princípios fundamentais da democracia: 

 

I. Liberdade do indivíduo perante os 

representantes do poder político, 

especialmente face ao Estado; 

II. Liberdade de opinião e de expressão da 

vontade política; 

III. Multiplicidade ideológica; 

IV. Liberdade de imprensa; 

V. Acesso à informação; 

VI. Igualdade dos direitos e oportunidades 

favoráveis para que o povo e os partidos se 

pronunciem sobre todas as decisões de 

interesse geral; 

VII. Alternância do poder de acordo com os 

interesses dos cidadãos. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III e IV apenas. 

B. II, IV, V e VI apenas. 

C. III, IV, V e VI apenas. 

D. I, III, IV e V apenas. 

E. I, II, III, IV, V, VI e VII. 

 

49. A democracia direta é caracterizada: 

 

I. Pelo voto direto, onde as decisões políticas são 

tomadas diretamente pelo cidadão que expressa 

sua opinião sem intermediários. 

II. Um sistema democrático em que as decisões 

políticas não são tomadas diretamente pelos 

cidadãos. 

III. Por um instrumento de defesa do cidadão 

através da apreciação da vontade dos políticos. 

 

Está(ão) CORRETA(s): 

 

A. I e II apenas. 

B. II e III apenas. 

C. I apenas. 

D. II apenas. 

E. I, II e III. 

 

50. _____________ são pressupostos 

universais que definem regras essenciais que 

beneficiam um sistema maior que é a 

humanidade, enquanto que 

__________________ são regras individuais 

que orientam, como bússolas internas as 

relações, as decisões e as ações. 

 

A sequência de palavras que completam os 

espaços em branco acima é: 

 

A. Princípios – Valores. 

B. Valores – princípios. 

C. Ética – valores. 

D. Princípios – ética. 

E. Valores – cidadania. 

__________________________ 


