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1. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, leia 
as assertivas: 

Quintanilha engendrou Gonçalves. Tal era a impressão 
que davam os dois juntos, não que se parecessem. Ao 
contrário, Quintanilha tinha o rosto redondo, Gonçalves 
comprido, o primeiro era baixo e moreno, o segundo 
alto e claro, e a expressão total divergia inteiramente. 
Acresce que eram quase da mesma idade. A ideia da 
paternidade nascia das maneiras com que o primeiro 
tratava o segundo; um pai não se desfaria mais em 
carinhos, cautelas e pensamentos. 

(Machado de Assis. “Pílades e Orestes”. In: Os cem 
melhores contos brasileiros do século, p.63.) 

 
I. Em “A ideia da paternidade nascia das maneiras 

com que o primeiro tratava o segundo”, 
considerando a totalidade do texto, tem-se um caso 
de coesão referencial.  

II. Os adjetivos empregados ao longo do texto 
evidenciam uma comparação entre os 
personagens. 

III. O texto é narrado em terceira pessoa e predomina 
a linguagem coloquial.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) As assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
2. Considerando, ainda, o texto da questão anterior, 

analise a seguinte oração: 

Um pai não se desfaria mais em carinhos, cautelas 
e pensamentos.  

O verbo empregado está conjugado em qual tempo e 
modo verbais? 

a) Futuro do pretérito do indicativo. 
b) Pretérito perfeito do indicativo. 
c) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
d) Futuro do presente do indicativo. 

 
3. Assinale a alternativa em que há ERRO no emprego da 

vírgula.  

a) A profissão de Maurício, que é revisor de textos, 
requer muita atenção às regras gramaticais. 

b) Joice, queria mais tempo para estudar para a prova.   
c) Ana entregou o trabalho de português, e Sofia ficou 

encarregada de corrigir as redações.   
d) Eu ando de bicicleta todos os dias. Ele, apenas nos 

finais de semana.  
 
4. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta 

quanto às vozes verbais: 

I. Na voz ativa o sujeito é agente.  
II. A voz passiva pode ser analítica, sintética ou 

reflexiva.  
III. Em “Aspirou-se a casa toda”, tem-se voz ativa.  
IV. Em “Nos encontraremos amanhã, no lugar de 

sempre”, tem-se voz reflexiva recíproca.  

a) Apenas II e III estão incorretas. 
b) Apenas III e IV estão incorretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

5. Após a leitura do texto apresentado a seguir, leia as 
assertivas: 

Cidade Invisível  
2021 | 16 | 1 temporada  
Programas e séries brasileiras 
Após uma tragédia familiar, um homem descobre 
criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se 
dá conta de que elas são a resposta para seu passado 
misterioso. 

Estrelando: Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Fábio 
Lago.  

(Disponível em: 
https://www.netflix.com/br/title/80217517.) 

I. Considerando seus elementos e suas 
características, pode-se afirmar que o texto se trata 
de uma sinopse, uma vez que apresenta, de forma 
resumida, o conteúdo de um produto cultural.  

II. Há, no texto, elementos subjetivos que expressam 
comentários e avaliações pessoais.  

III. O texto em questão pode ser classificado como 
dissertativo-argumentativo.   

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas a assertiva I está correta. 
c) Apenas a assertiva II está incorreta. 
d) As assertivas I, II e III estão corretas. 

 
Para responder às questões 6 e 7, leia o texto apresentado 
a seguir: 

VISÕES DA NOITE  

Passai, tristes fantasmas! O que é feito 
Das mulheres que amei, gentis e puras, 
Umas devoram negras amarguras, 
Repousam outras em marmóreo leito! 
 
Outras no encalço de fatal proveito 
Buscam à noite as saturnais escuras, 
Onde empenhando as murchas formosuras 
Ao demônio do ouro rendem preito! 
 
Todas sem mais amor! Sem mais paixões! 
Mais uma fibra trêmula e sentida! 
Mais um leve calor nos corações! 
 
Pálidas sombras de ilusão perdida, 
Minh’alma está deserta de emoções, 
Passai, passai, não me poupeis a vida! 
 
(Autor: Fagundes Varella) 

 
6. Com relação às classes gramaticais, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) Os vocábulos “gentis” e “trêmula” pertencem à 
mesma classe gramatical. 

b) O verbo “empenhando”, considerando sua forma 
nominal, está no gerúndio. 

c) O vocábulo “está” se trata de um verbo de ligação. 
d) Os vocábulos “fantasmas” e “marmóreo” são 

substantivos. 
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7. Considerando aspectos ortográficos, semânticos e de 
acentuação, leia as assertivas: 

I. O sinal de pontuação empregado em “Minh’alma” é 
denominado apóstrofo.  

II. Os vocábulos “trêmula” e “pálida” são 
proparoxítonos.  

III. O vocábulo “deserta” poderia ser substituído, sem 
alterar o sentido expresso no texto, por “vazia”.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva I está incorreta. 
b) A assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está incorreta. 
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

 
8. Na frase “Aquela senhora, a partir de hoje, trabalha em 

outra empresa”, os pronomes são classificados, 
respectivamente, como: 

a) Demonstrativo e indefinido. 
b) Demonstrativo e pessoal. 
c) Pessoal e relativo. 
d) Relativo e possessivo. 

 
9. Analise o emprego das conjunções nas assertivas 

abaixo e assinale, correta e respectivamente, a ideia 
expressa por cada uma delas.  

I. Ela não irá ao parque, porque haverá prova no 
mesmo dia.  

II. Ele ficará feliz, se você for visitá-lo.  
III. Ela estudou, a fim de passar no concurso. 

a) Consequência; condição; causa. 
b) Conclusão; causa; explicação. 
c) Explicação; condição; finalidade. 
d) Condição; concessão; conclusão. 

 
10. Na frase “Deve-se ter discrição na descrição dos 

fatos”, os termos destacados estabelecem, entre si, 
uma relação de: 

a) Paronímia. 
b) Homonímia.  
c) Sinonímia. 
d) Antonímia. 

 
11. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à 

normalização de documentos: 

a) Orienta os usuários assessorando-os no uso de 
citações, referências bibliográficas, resumos e 
apresentação formal de trabalhos, incluindo teses, 
dissertações e outros documentos, em conformidade 
com normas teóricas. 

b) É o processo de formulação e aplicação de regras 
para a solução ou prevenção de problemas, com a 
cooperação de todos os interessados, e, em 
particular, para a promoção da economia global. 

c) De forma diversificada a Normalização é executada 
por organismos que contam com a participação das 
partes interessadas no assunto sujeito da 
normalização e que têm como principal função a 
elaboração, aprovação e divulgação de normas. 

d) O processo de normalização pode ser caracterizado, 
de forma geral, em 3 níveis: internacional, nacional e 
empresarial. 

 
 

12. No que diz respeito ao profissional Bibliotecário analise 
as opções abaixo e identifique a sequência correta: 

I. São profissionais liberais, podem ser bacharéis, 
mestres ou doutores; e sua função é tratar a 
informação, tornando-a acessível em qualquer 
suporte informatizado. 

II. As áreas de atuação dos bibliotecários abrangem 
bibliotecas públicas e privadas, centros de 
informação, redes de dados e sistemas de 
informações. 

III. Como administrador e disseminador de informação, 
habilita-se a adequar métodos e técnicas de sua 
profissão às necessidades específicas de seu 
trabalho, sabendo valer-se dos melhores recursos 
da Informática, Reprografia e da Microfilmagem, 
entre outros, para agilizar e otimizar suas funções. 

IV. O bibliotecário é capaz de atuar em qualquer 
função que vise a organização e obtenção de 
informações e como gestor da informação e do 
conhecimento para atender às necessidades de 
informação da sociedade. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão incorretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
13. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à 

Classificação Decimal de Dewey: 

a) As obras são classificadas por assunto, com 
extensões para relações entre assuntos (local, 
época ou tipo do material), produzindo números de 
classificação de no mínimo três dígitos, mas de 
tamanho máximo indeterminado, com um ponto 
decimal antes do quarto dígito, quando presente. 

b) A Classificação Decimal de Dewey (CDD ou DDC na 
sigla em inglês, também conhecido como Sistema 
Decimal de Dewey) é um sistema de classificação 
documentária desenvolvido por Melvil Dewey em 
1875. 

c) Os números da CDD formaram a base para um 
sistema mais expressivo, porém complexo, a 
Classificação Decimal Universal, que combina os 
números básicos de Dewey com alguns sinais de 
pontuação (vírgula, dois pontos, parênteses etc). 

d) A CDD organiza todo o conhecimento em dez 
classes principais que, excluindo a primeira (000 
Computadores, Informação e Referência Geral), 
prosseguem do metafísico (filosofia e religião) ao 
profano (história e geografia). 
 

14. Assinale a alternativa correta no que diz respeito às 
funções da catalogação (AACR): 

a) Permitir ao usuário localizar um item específico. 
b) Escolher entre várias manifestações de vários itens. 
c) Escolher entre vários itens diferentes. 
d) Não permite que outra biblioteca saiba quais itens 

existentes em acervos que não o seu próprio. 
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15. Assinale a alternativa correta em relação à 
Classificação Decimal Universal: 

a) Uma vantagem deste sistema é que ele é 
infinitamente expansível, entretanto, quando novas 
subdivisões são introduzidas, elas precisam alterar o 
ordenamento dos números. 

b) Um documento pode ser classificado sob uma 
combinação de categorias iguais através do uso de 
símbolos adicionais, como por exemplo: sinal de 
mais ( + ) , barra ( / ), colchetes ( [ ] ). 

c) É baseada na classificação decimal de Dewey – 
onde todo o conhecimento é dividido em 10 classes 
principais e estas, infinitamente divididas numa 
hierarquia decimal - com a adição de sinais 
auxiliares para indicar vários aspectos especiais de 
um assunto ou relações entre assuntos. 

d) É um esquema internacional de classificação de 
documentos, desenvolvido pelos bibliógrafos suecos 
Paul Otlet e Henri la Fontaine no final do século XIX. 

 
16. Leia o texto abaixo e identifique a sequência correta no 

que diz respeito à catalogação descritiva: 

I. A catalogação descritiva também é conhecida como 
indexação 

II. Compreende a atribuição dos pontos de acesso 
relacionados aos títulos e aos responsáveis pelo 
recurso. 

III. Compreende a análise do recurso informacional. 
IV. Compreende a identificação dos conceitos nele 

abordados que possam ser de interesse dos 
usuários e a atribuição dos pontos de acesso de 
assunto representando esses conceitos. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II está correta. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão incorretas. 

 
17. Assinale a alternativa INCORRETA segundo as fontes 

de informação: 

a) As fontes primárias são aquelas que contêm 
informações originais ou, pelo menos, novas 
interpretações de fatos ou ideias já conhecidas. 

b) As fontes secundárias apresentam a informação 
filtrada e organizada de acordo com um arranjo 
definido, dependendo de sua finalidade. 

c) Como exemplo de fontes terciárias temos: banco de 
dados, catálogos e diretórios. 

d) As fontes terciárias têm a função de facilitar o uso do 
conhecimento disperso nas fontes secundárias 

 
18. Fontes de informação são recursos, em diversos 

suportes, que atendam às necessidades de informação 
dos usuários. Assinale a alternativa INCORRETA, que 
não é um exemplo de fontes de informações.  

a) Patentes. 
b) Livros. 
c) Base de dados. 
d) Repositórios governamentais. 

 
 
 
 
 

19. No que diz respeito aos sistemas de informação 
automatizados, assinale a alternativa correta: 

a) Otimização das atividades, só em relação aos 
usuários, como também ao controle e formação do 
acervo, catalogação, levantamentos bibliográficos, 
serviços de empréstimo, renovação, devolução, 
reserva de obras, processamento técnico. 

b) Existem excelentes softwares nacionais e 
internacionais, bastante acessíveis, para todos os 
tipos de bibliotecas, entretanto são pagos, com 
todos os requisitos necessários para a padronização 
da catalogação em rede. 

c) Permitem ao bibliotecário trabalhar com mais 
rapidez, é possível para o profissional atuar em 
outras áreas da unidade da informação, como 
utilização de estratégias de marketing, interação 
mais próxima com os bibliotecários. 

d) Permitem descobrir a demanda de empréstimos ou 
solicitações de determinados títulos. 

 
20. Assinale a alternativa correta em relação aos princípios 

da Biblioteca Pública: 

a) A planta baixa não é parte integrante da 
documentação necessária para o planejamento da 
biblioteca. 

b) A biblioteca sempre deve estar em local central e de 
fácil acesso para toda população. 

c) Materiais coloridos dão vida à biblioteca. Exemplos: 
uma parede de cor diferente ou mobiliário com cores 
específicas para as diferentes áreas dos diversos 
serviços. 

d) Recomenda-se que o acervo seja colocado muito 
próximo às janelas para ter claridade, evitando o 
possível extravio de obras e a sua deterioração por 
possível mofo e umidade. 

 
21. De acordo com as alternativas abaixo, assinale a 

alternativa correta: 

a) Para fins bibliotecários as Diretrizes correspondem a 
um tipo de Declaração de Princípios que, por meio 
de postulados, representam o "deve ser" da 
Biblioteca, não no sentido de obrigatoriedade de 
observância, mas como recomendação.  

b) Quanto às Diretrizes em si para o planejamento e 
futuramente servir de parâmetro para a avaliação da 
biblioteca, utiliza-se de um único enunciado que 
explica a natureza de cada componente da 
biblioteca pública. 

c) As Diretrizes Políticas, como o nome indica, têm 
como objetivo principal servir de diretiva aos 
bibliotecários e todos aqueles interessados em seu 
planejamento, organização, administração e 
avaliação. 

d) Diretrizes da biblioteca privada constituem-se de 
enunciados gerais que vão desde o conceito, 
objetivos e aberturas democráticas da biblioteca 
privada até às competências profissionais e 
governamentais para seu planejamento e 
manutenção. 
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22. Em relação aos objetivos da Biblioteca Escolar, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Incentivar a leitura e promover os recursos e 
serviços da biblioteca escolar dentro e fora da 
comunidade escolar como um todo. 

b) Organizar atividades que estimulem a 
conscientização e sensibilização em nível cultural e 
social. 

c) Apoiar todos os alunos em aprender e aplicar 
habilidades de avaliação e utilização da informação. 

d) Oferecer oportunidades para trocar experiências de 
criação e uso de informações. 

 
23. As fontes de informações podem ser: primárias, 

secundárias e terciárias. Assinale a alternativa correta: 

a) Fontes terciárias têm como função secundária 
ajudar leitor na pesquisa de fontes primárias. 

b) Fontes secundárias, conforme Cunha, contêm 
informações sobre documentos primários e são 
arranjados segundo um plano indefinitivo. 

c) Fontes primárias, segundo Brasiliano, são fatos 
vindos diretamente das fontes e não adulterados. 

d) Fontes primárias podem ser os centros de 
informações; fontes secundárias podem ser as 
legislações e as terciárias podem ser os índices. 

 
24. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao 

exercício da profissão de Bibliotecário: 

a) Será permitido o exercício da profissão aos 
diplomados por escolas ou cursos cujos estudos 
hajam sido feitos através de correspondência, 
cursos intensivos, cursos de férias. 

b) Poderão exercer a profissão mesmo não tendo 
registrado seus títulos ou diplomas na Diretoria de 
Ensino Superior do Ministério da Educação e 
Cultura. 

c) Aos Bibliotecários portadores de diplomas de 
instituições estrangeiras que apresentem os seus 
diplomas revalidados no Brasil 

d) Só será permitido aos Bacharéis em 
Biblioteconomia, portadores de diplomas expedidos 
por Escolas de Biblioteconomia de nível superior, 
não oficiais, equiparadas, ou oficialmente 
reconhecidas. 

 
25. Assinale a alternativa INCORRETA, no que diz respeito 

às atribuições dos Bacharéis em Biblioteconomia: 

a) Direção e execução dos serviços técnicos de 
repartições públicas federais. 

b) A fiscalização de estabelecimentos de ensino de 
Biblioteconomia reconhecidos, equiparados ou em 
via de equiparação. 

c) A organização e direção dos serviços de 
documentação. 

d) Aplicar conhecimentos instrumentais para a solução 
dos diversos problemas. 

 
 

 

 

 

 

26. Analise o texto que segue e verifique qual a sequência 
correta: 

I. O Conselho Federal de Biblioteconomia será 
constituído de brasileiros natos ou naturalizados. 

II. O Conselho Federal de Biblioteconomia e os 
Conselhos Regionais de Biblioteconomia são 
dotados de personalidade jurídica de direito público, 
autonomia administrativa e patrimonial. 

III. O mandato do Presidente, dos Conselheiros 
federais efetivos e dos suplentes terá a duração de 
4 (quatro) anos. 

IV. O número de conselheiros federais poderá ser 
ampliado de mais de 2, mediante resolução do 
Conselho Federal de Biblioteconomia, conforme 
necessidades futuras. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão incorretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas III e IV estão incorretas. 
d) Apenas a assertiva I está incorreta. 

 
27. Assinale a alternativa correta em relação às atribuições 

dos Conselhos Regionais de Biblioteconomias: 

a) Deliberar sobre questões oriundas do exercício de 
atividades afins à especialidade do bibliotecário. 

b) Publicar relatórios anuais dos seus trabalhos, e 
periodicamente, relação dos profissionais 
registrados. 

c) Convocar e realizar, periodicamente, congressos de 
conselheiros federais para estudar, debater e 
orientar assuntos referentes à profissão. 

d) Propor ao Governo Federal as modificações que se 
tornarem convenientes para melhorar a 
regulamentação do exercício da profissão de 
Bibliotecário. 

 
28. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à 

disseminação da informação: 

a) Assume formas variadas, dirigidas ou não, que 
geram inúmeros produtos e serviços, dependendo 
do enfoque, da prioridade conferida às partes ou aos 
aspectos da informação e dos meios utilizados para 
sua operacionalização. 

b) Em sua base existe um centro difusor – o produtor –, 
que, a despeito do controle exercido sobre o que é 
indisponibilizado, não tem garantias quanto aos 
usuários atingidos, ao sucesso das operações de 
divulgação e à aplicação efetiva das informações. 

c) A disseminação é analisada segundo a perspectiva 
da permanência de informação em face à 
reconfiguração da ideia de cidadão e cidadania. 

d) Disseminar informação supõe tornar privada a 
produção de conhecimentos gerados ou 
organizados por uma instituição.  

 
  



PREFEITURA DE PALHOÇA (SC) – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL 002/SMA/2021  
Cargo: 1314 - Biblioteconomista 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                 Página 5 de 5 

TIPO 1 

29. Uma pesquisa bem sucedida necessita de uma 
eficiente estratégia de busca que é o conjunto de 
termos de pesquisa organizados logicamente com os 
operadores boleanos e truncadores. Uma das mais 
conhecidas e empregadas pelas bases de dados é a 
lógica booleana. Assinale qual opção é a INCORRETA 
em relação à lógica booleana: 

a) OR União. 
b) NOT ou AND NOT Exclusão. 
c) AND Intersecção. 
d) XOR retorna falso. 

 
30. A formação do acervo é feita tomando-se como ponto 

de partida a bibliografia indicada pelos docentes em 
cada disciplina dos cursos ministrados na Instituição, 
por meio de indicações bibliográficas feitas pelas 
bibliotecárias. Após ler os itens abaixo indique a 
sequência correta. 

I. A política de aquisição da biblioteca tem como um 
dos objetivos Identificar os elementos adequados à 
formação da coleção. 

II. Estabelecida à parceria bibliotecário e alunos, cabe 
ao conjunto à responsabilidade para a seleção do 
material. 

III. Como critérios para seleção verificar a escassez de 
material sobre o assunto no acervo. 

IV. O material selecionado será objeto de incorporação 
ao acervo da Biblioteca e, por conseguinte, ao 
patrimônio do aluno.  

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva I está incorreta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão incorretas 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão incorretas. 

 


