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1. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, leia
as assertivas:
Mergulhei numa comprida manhã de inverno. O açude
apojado, a roça verde, amarela e vermelha, os
caminhos estreitos mudados em riachos, ficaram-me na
alma. Depois veio a seca. Árvores pelaram-se, bichos
morreram, o sol cresceu, bebeu as águas, e ventos
mornos espalharam na terra queimada uma poeira
cinzenta. Olhando-me por dentro, percebo com
desgosto
a
segunda
paisagem.
Devastação,
calcinação.
Naquele tempo a escuridão se ia dissipando, vagarosa.
Acordei, reuni pedaços de pessoas e de coisas,
pedaços de mim mesmo que boiavam no passado
confuso, articulei tudo, criei o meu pequeno mundo
incongruente. Às vezes as peças se descolocavam — e
surgiam estranhas mudanças. Os objetos se tornavam
irreconhecíveis, e a humanidade, feita de indivíduos
que me atormentavam e indivíduos que não me
atormentavam, perdia os característicos.
(Guimarães Rosa. “Infância”. 17ª ed. 1981, p.19-20.)
I. Os elementos da narrativa indicam que se trata de
um texto autobiográfico, conferindo-lhe um teor
memorialístico.
II. O trecho reuni pedaços de pessoas e de coisas,
pedaços de mim mesmo que boiavam no
passado confuso apresenta vocábulos que
expressam sentido conotativo.
III. No primeiro parágrafo, há destaque para a
caracterização da natureza do sertão.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva II está incorreta.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
As assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.

4. Observe a tirinha abaixo e leia as assertivas:

I. O objetivo da tirinha é fazer uma crítica à
desigualdade social escancarada no Brasil.
II. Os
elementos
da
materialidade
imagética
demonstram que a tirinha está contextualizada em
uma realidade recente.
III. No último quadrinho, os termos empregados
expressam ideia de concessão.
Das assertivas, pode-se afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
As assertivas I, II e III estão corretas.

5. A alternativa que NÃO apresenta erros, considerando
os princípios da coerência e da coesão, é:
a) Além de não reconhecer essa nova realidade
climática, o prefeito, ao passo que é acusado de não
repassar os recursos previstos no orçamento
municipal destinados à prevenção de enchentes.
b) É evidente que essa questão precisa ser
devidamente esclarecida, com pareceres técnicos
definitivos, portanto não haja qualquer dúvida sobre
a eventual contaminação do São Francisco por
metais pesados.
c) Assim que a pesquisa tenha sido feita na capital de
São Paulo, os dados sinalizam o que pode estar
ocorrendo em outras cidades.
d) Os sete homens foram soltos após decisão judicial,
mas terão de usar tornozeleira eletrônica e ficarão
impedidos de entrar no parque.

2. Observe o enunciado apresentado a seguir e assinale a
alternativa INCORRETA.
O pobre rapaz saíra pela porta fora, e caminhando
apressadamente olhava de vez em quando para trás,
pois julgava ver ainda enristado contra si o espadim 6. Sobre a temática “Software, hardware e redes”,
verifique as assertivas e assinale a correta.
com que o pai o ameaçara.
a) Um computador é composto por diversos
(Manuel Antônio de Almeida. “Memórias de um
dispositivos que são denominados softwares e
Sargento de Milícias”. 1998, p.125.)
podem
ser
organizados
em
periféricos,
a) Há, pelo menos, um vocábulo oxítono, um vocábulo
processamento, armazenamento e memória.
paroxítono e um vocábulo proparoxítono.
b) Uma rede de computadores é um conjunto de, no
b) O primeiro verbo enuncia um fato anterior em
mínimo, cem computadores conectados entre si com
relação ao momento em que se fala.
o objetivo de compartilhar informações e também os
c) O enunciado é classificado como período composto.
recursos de hardware (por exemplo, uma
d) Por apresentar sentido explicativo, o termo “pois”
impressora).
encontra-se precedido de vírgula.
c) Denomina-se hardware o conjunto de programas,
procedimentos e documentação relacionados a um
3. Assinale a alternativa que apresenta ERRO de regência
sistema de computador.
nominal.
d) O computador possui duas partes distintas,
a) A médica tinha um jeito afável para com os
chamadas de hardware e software, o que o torna
pacientes.
bem diferente de outras máquinas. Hardware
b) O rapaz estava propenso em convidá-la para jantar.
representa a parte física do computador e software a
c) A garçonete não deu atenção a ninguém.
parte lógica, ou seja, os programas do computador.
d) Já estava acostumada com o barulho do vento na
janela.
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7. Sobre os conceitos básicos enunciados, verifique as
assertivas e assinale a correta.
Os circuitos eletrônicos do computador entendem
somente a indicação de que existe ou não corrente
elétrica no circuito. Estas duas situações são
representadas por dois valores: zero (0) e um (1). Esse
sistema de dois símbolos chamado de sistema binário,
de onde vem o termo BIT, forma abreviada de dígito
binário (Binary Digit). Um bit é a menor unidade de
informação com a qual um computador pode trabalhar.
Fonte: Hardware, Softwares e Redes. EaD Bauru, SP.
http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/lessons/4
2/M2-aula1.pdf
a) 1024 Terabytes são equivalentes a 1 Kilobyte.
b) 1024 Megabytes são equivalentes a 1 Byte.
c) Byte é a unidade de medida da memória do
computador, acrônimo de Binary Term (termo
binário). Um byte é composto de 8 bits.
d) 1024 Exabyte são equivalentes a 1 Gigabyte.
8. Sobre o tema “Internet e intranet” verifique as
assertivas e assinale a INCORRETA.
a) Intranet é uma rede de computadores privada que
[se] assenta sobre a suite de protocolos da internet.
b) A internet é um conjunto de redes de computadores
interligadas entre si, que são espalhadas pelo
mundo inteiro.
c) Em alguns casos, a internet pode ser acessada por
meio da intranet.
d) O conceito de internet pode ser interpretado como
“uma versão privada da intranet”, ou uma miniintranet confinada por uma organização.
9. Verifique as assertivas e assinale a correta.
I. Diretório ou pasta é uma estrutura utilizada para
organizar arquivos em um computador ou um
arquivo que contém referências a outros arquivos.
II. Um diretório pode conter referências a arquivos e a
outros diretórios, que podem também conter outras
referências a arquivos e diretórios. Isso pode se
estender bastante. Pode-se ter, por exemplo, cinco
diretórios, um dentro do outro.
III. As pastas e subpastas permitem agrupar arquivos
por dono, tipo ou da forma que for desejada.
IV. Toda essa estrutura de arquivos e diretórios pode
ser vista como uma árvore. Assim, o diretório
principal, que não tem nome, é conhecido como a
raiz ("root", no original em inglês), os diretórios são
ramificações e os arquivos são as folhas.
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e IV são corretas.
Apenas as assertivas I e III são corretas.
Apenas as assertivas I, II e III são corretas.
As assertivas I, II, III e IV são corretas.

10. Sobre o backup, verifique as assertivas e assinale a
correta.
a) O backup protege o computador da invasão de
hackers.
b) O backup é relevante para que haja uma estratégia
de proteção e segurança de dados.
c) O custo de um backup é alto e, portanto, é uma
prática incomum na área da informática.
d) O backup consiste em copiar arquivos de um
computador em um pendrive.
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11. Marque a opção correta considerando o enunciado dos
artigos 40 a 44 do Código Civil Brasileiro de 2002:
a) São pessoas jurídicas de direito privado as
associações, as sociedades, as fundações, as
organizações religiosas, os partidos políticos e as
empresas individuais de responsabilidade limitada.
b) São pessoas jurídicas de direito público interno a
União, Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os
Munícipes, as autarquias (inclusive as associações
públicas) e as demais entidades de caráter público
criadas por lei.
c) As pessoas jurídicas são de direito público privado e
de direito interno ou externo.
d) São pessoas jurídicas de direito público interno os
Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem
regidas pelo direito internacional público.
12. Marque a alternativa INCORRETA, de acordo com o
art. 5° do Decreto-Lei Nº 200/67:
a) Autarquia: serviço autônomo, criado por lei, com
personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios,
para executar atividades típicas da Administração
Pública, que requeiram, para seu melhor
funcionamento, gestão administrativa e financeira
descentralizada.
b) Fundação
Pública:
entidade
dotada
de
personalidade jurídica de direito público, sem fins
lucrativos, criada em virtude de autorização
legislativa, para o desenvolvimento de atividades
que não exijam execução por órgãos ou entidades
de direito público, com autonomia administrativa,
patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos
de direção, e funcionamento custeado por recursos
da União e de outras fontes.
c) Empresa Pública: entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e
capital exclusivo da União, criado por lei para a
exploração de atividade econômica que o Governo
seja levado a exercer por força de contingência ou
de conveniência administrativa podendo revestir-se
de qualquer das formas admitidas em direito.
d) Sociedade de Economia Mista: entidade dotada de
personalidade jurídica de direito privado, criada por
lei para a exploração de atividade econômica, sob a
forma de sociedade anônima, cujas ações com
direito a voto pertençam em sua maioria à União ou
à entidade da Administração Indireta.
13. Marque a alternativa correta quanto às formas de
descentralização na administração pública:
a) Na descentralização por delegação, a Administração
Indireta mantém a titularidade do serviço público e
transfere apenas a execução do mesmo a pessoas
naturais ou jurídicas.
b) A Administração Direta, na descentralização por
outorga, transfere a titularidade e a execução dos
serviços para a entidade da Administração Direta
criada por lei.
c) A descentralização por delegação ocorre por ato
administrativo ou contrato administrativo, sendo os
serviços prestados pela pessoa jurídica, assumindo
o serviço em seu nome, por conta e risco, sob
fiscalização e controle próprios.
d) Na descentralização por outorga são criadas novas
entidades integrantes da própria Administração, mas
com personalidade jurídica diversa.
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14. Marque a alternativa INCORRETA, considerando a
Resolução nº 207/2018 do Conselho Federal de
Biblioteconomia e seu art. 7º, que dispõe sobre as
proibições no desempenho das funções:
a) Permitir a utilização de seu nome e de seu registro à
instituição pública ou privada na qual exerça,
efetivamente, função inerente à profissão.
b) Nomear ou contribuir para que se nomeiem pessoas
sem habilitação profissional para cargos privativos
de bibliotecário, ou indicar nomes de pessoas sem
registro nos CRBs.
c) Assinar trabalhos ou quaisquer documentos
executados por terceiros, ou elaborados por leigos,
alheios a sua orientação, supervisão e fiscalização.
d) Expedir, subscrever ou conceder certificados,
diplomas ou atestados de capacitação profissional a
pessoas que não preencham os requisitos da
legislação vigente.
15. Marque a alternativa INCORRETA considerando a
Resolução nº 207/2018 do Conselho Federal de
Biblioteconomia e seu art. 5º (deveres do bibliotecário):
a) Sempre guardar sigilo no desempenho de suas
atividades.
b) Contribuir para o desenvolvimento da sociedade e
respeitar os princípios legais que regem o país.
c) Preservar o cunho liberal e humanista de sua
profissão,
fundamentado
na
liberdade
da
investigação científica e na dignidade da pessoa
humana.
d) Cooperar para o progresso da profissão, por meio
do intercâmbio de informações com órgãos de
representação profissional da categoria, instituições
de ensino e órgãos de divulgação técnica e
científica.
16. Considerando a Lei de Licitações (Lei Nº 8.666/93),
marque a alternativa correta:
a) As normas de licitações e contratos devem
privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido aos
microempreendedores,
às
microempresas
e
empresas de pequeno porte na forma da lei.
b) As obras, serviços (exceto de publicidade), compras,
concessões,
permissões
e
locações
da
Administração Pública, quando contratadas com
terceiros, serão necessariamente precedidas de
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta
Lei.
c) Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
d) A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento não sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
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17. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta:
a) Segundo o princípio da impessoalidade o
administrador deverá agir sempre de forma
impessoal, isenta e imparcial, objetivando alcançar o
interesse público, o bem da coletividade.
b) Os atos praticados pela Administração devem ser
públicos, transparentes, ou seja, de conhecimento
de todos, sem exceção.
c) Pelo princípio da legalidade a Administração Pública
só pode fazer aquilo que estiver previsto ou
autorizado em lei, podendo ela agir no silêncio da
lei.
d) O princípio da moralidade diz respeito à atuação dos
agentes públicos, que poderá ser pautada pela ética.
18. Assinale a assertiva correta, de acordo com a Lei de
Pregão Presencial e Eletrônico (Lei N° 10.520/02):
a) No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de
pregoeiro e de membro da equipe de apoio deverão
ser sempre desempenhadas por militares.
b) Será facultado, nos termos de regulamentos
próprios da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, a participação de bolsas de mercadorias
no apoio técnico e operacional aos órgãos e
entidades promotores da modalidade de pregão,
utilizando-se de recursos de tecnologia da
informação.
c) As bolsas de mercadorias deverão estar
organizadas sob a forma de sociedades civis com
fins lucrativos e com a participação plural de
corretoras que operem sistemas eletrônicos
unificados de pregões.
d) Para aquisição de bens comuns, deverá sempre ser
adotada a licitação na modalidade de pregão, que
será regida por esta Lei.
19. Marque a alternativa INCORRETA considerando o
disposto na Lei do Pregão Presencial e Eletrônico (Lei
N° 10.520/02):
a) O prazo de validade das propostas será de 120
(cento e vinte) dias, se outro não estiver fixado no
edital.
b) Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de
pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
c) As compras e contratações de bens e serviços
comuns, no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas
pelo sistema de registro de preços previsto no art.
15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão
adotar a modalidade de pregão, conforme
regulamento específico.
d) Os atos essenciais do pregão, inclusive os
decorrentes
de
meios
eletrônicos,
serão
documentados no processo respectivo, com vistas à
aferição de sua regularidade pelos agentes de
controle, nos termos do regulamento previsto no art.
2º.
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20.No que diz respeito à possibilidade de alteração
unilateral de contratos pela Administração, nos termos
da Lei de Licitações (Lei Nº 8.666/93), marque a
alternativa correta:
a) Quando necessária a modificação do regime de
execução da obra ou serviço, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários.
b) Quando necessária a modificação da forma de
pagamento, por imposição de circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipação do pagamento, com relação
ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestação de fornecimento de
bens ou execução de obra ou serviço.
c) Quando conveniente a substituição da garantia de
execução.
d) Quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos
seus objetivos.
21. Há várias categorias de bibliotecas, com características
e funções distintas, que irão exigir dos bibliotecários
habilidades e serviços inerentes a cada ambiente
específico. Sobre o bibliotecário e a atuação em
bibliotecas públicas, escolares e universitárias, assinale
a afirmativa correta:
I. O “Manifesto da IFLA/UNESCO sobre as Bibliotecas
Públicas” além de destacar o fortalecimento de
hábitos de leitura como uma das missões da
biblioteca pública, também destaca o apoio à
tradição oral.
II. Os bibliotecários que atuam em bibliotecas
escolares devem se ocupar somente com o
atendimento aos alunos e evitar interação maior com
o trabalho desenvolvido pelo professor em sala de
aula para evitar conflitos no ambiente escolar.
III. As bibliotecas universitárias devem prestar serviços
no sentido de apoiar os programas de ensino,
pesquisa e extensão e necessitam atentar para as
prerrogativas de processos avaliativos estabelecidos
pelo Ministério da Educação.
a)
b)
c)
d)

Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente a afirmativa III está correta.

22. As novas tecnologias de informação e comunicação
estabeleceram um novo cenário e uma nova cultura
para as bibliotecas e para os bibliotecários, inserindo
novas práticas na lida com a informação. Surgiram
novas concepções de bibliotecas e, neste contexto, é
INCORRETO afirmar que:
a) A biblioteca digital é designada desta forma por ser
constituída de acervo digital.
b) O termo híbrido confere à biblioteca uma condição
de transição entre as bibliotecas tradicionais e as
digitais.
c) A biblioteca híbrida agrega diferentes tecnologias,
apresenta em sua coleção documentos impressos e
digitais, por exemplo.
d) Biblioteca virtual é sinônimo de biblioteca digital e
eletrônica.
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23. O objetivo do Código de Ética e Deontologia do
Bibliotecário brasileiro é fixar normas que orientem a
conduta dos profissionais no exercício de suas
atividades. Sobre o Código é correto afirmar:
I. Estabelece os deveres dos bibliotecários, entre eles,
a observância aos ditames da ciência e da técnica.
II. Estabelece que delegar à pessoas leigas atos ou
atribuições que são de responsabilidade de
bibliotecários, constitui infração ético-disciplinar
passível de penalidade.
III. Estabelece normas de conduta do profissional em
relação aos colegas, aos usuários, à família e à
sociedade em geral.
a)
b)
c)
d)

Somente a afirmativa I e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente a afirmativa I e II estão corretas.
Somente a afirmativa II e III estão corretas.

24. Sobre o documento “Retrato das Bibliotecas da Rede
de Ensino Estadual de Santa Catarina” é correto afirmar
que:
a) Trata-se de um documento resultado de uma mostra
fotográfica sobre as bibliotecas da rede de ensino do
Estado de Santa Catarina.
b) É documento resultante de pesquisa com o universo
de 412 escolas e o envolvimento de algumas
instituições, entre elas, o CRB-14.
c) Como recomendação, o documento registra a
necessidade de ressignificar o conceito de biblioteca
escolar, fundamentada na percepção de quem
pesquisa a temática e dos bibliotecários que atuam
nestes ambientes.
d) Nas considerações finais há o registro de evidência
de bibliotecas nas escolas que, em sua maioria,
contam com a presença de profissionais com
formação adequada em Biblioteconomia, entretanto,
sem condições adequadas de trabalho.
25. No que se refere à função dos Conselhos Regionais
Profissionais
e
do
Conselho
Federal
de
Biblioteconomia,
sobre
suas
atribuições,
é
INCORRETO afirmar que:
a) Uma das atribuições dos CRBs é divulgar
mensalmente dados sobre as ações de fiscalização
realizadas por tipologia de bibliotecas no site do
CRB.
b) É atribuição dos CRBs realizar a fiscalização de
empresas, entidades e outras organizações que, a
qualquer título, prestem serviços nas mais diversas
áreas.
c) Constitui uma das atribuições dos CRBs, manter
estreita colaboração com outras entidades
representativas da categoria dos Bibliotecários.
d) Monitorar a veiculação de anúncios, propagandas,
noticiários, pronunciamentos, entrevistas e outras
manifestações
vinculadas
à
profissão
de
Bibliotecário, também é uma atribuição dos CRBs,
no âmbito de sua jurisdição.
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26. No Repositório do Sistema do Conselho Federal de
Biblioteconomia (CFB) e dos Conselhos Regionais é
possível ter acesso a várias leis relacionadas ao
profissional bibliotecário. Uma delas é a Lei n. 4.084
que dispõe sobre o exercício da profissão de
bibliotecário e regula seu exercício. Sobre a referida
Lei, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962, mencionada
no enunciado da questão, também dispõe sobre os
Conselhos de Biblioteconomia.
b) O Decreto n. 56.725 de 16 de agosto de 1965
regulamenta a Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962
que dispõe sobre o exercício da profissão de
bibliotecário.
c) Nas disposições gerais, a lei destaca que cabe aos
presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de
Biblioteconomia a prestação anual de suas contas
perante o Tribunal de Contas da União.
d) Ao mencionar sobre anuidades e taxas, a lei
determina que a renda de cada Conselho Regional
de Biblioteconomia não contará com subvenções do
governo.
27. A Lei N° 10.753, de 30 de Outubro de 2003 instituiu a
Política Nacional do Livro. No texto da Lei encontramse algumas diretrizes, conceitos e disposições. Sobre a
referida Lei é correto afirmar que:
a) O texto da lei destaca que livros impressos no
Sistema Braille não são equiparados a livro.
b) A Lei destaca que não é objetivo da Política
estabelecer diretrizes para competir no mercado
internacional de livros já que está direcionada para
questões de âmbito educacional, não financeiros.
c) Traz o conceito de livro e os documentos que podem
ser equiparados ao livro, entre eles, os álbuns para
colorir, pintar, recortar ou armar.
d) A lei registra que somente se houver solicitação
formal por parte da sociedade civil organizada, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
consignarão, em seus respectivos orçamentos,
verbas para as bibliotecas para que possam se
manter e realizar a aquisição de livros.
28. Sobre a Lei que dispõe sobre a universalização das
bibliotecas nas instituições de ensino do País, é correto
afirmar que:
a) É uma lei sancionada logo após a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, em um
movimento de democratização do acesso à
informação nas instituições de ensino.
b) O documento “Retrato das Bibliotecas da Rede de
Ensino Estadual de Santa Catarina” não se relaciona
com a referida Lei, a saber, Lei n. 12.244, de 24 de
maio de 2010.
c) Determina a obrigatoriedade de um acervo de livros
na biblioteca com, no mínimo, um título para cada
aluno matriculado.
d) Em seu artigo primeiro afirma que as instituições de
ensino públicas e privadas de todos os sistemas de
ensino do País, devem otimizar os recursos de
outras categorias de bibliotecas disponíveis e
unidades de informação, como as bibliotecas
públicas, por exemplo.

Planejamento e Execução IESES

29.“Prometo tudo fazer para preservar o cunho liberal e
humanista da profissão de Bibliotecário, fundamentado
na liberdade de investigação científica e na dignidade
da pessoa humana". É a íntegra do texto do juramento
profissional que foi aprovado na Resolução CFB
06/1966. As afirmativas abaixo destacam algumas
Resoluções do Sistema CFB-CRB que são relativas a
assuntos diversos. Assinale a afirmativa que realiza a
associação correta:
I. A Resolução CFB 325/1986 normaliza o processo
de registro provisório de bibliotecários nos
Conselhos Regionais de Biblioteconomia.
II. O Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário
brasileiro, que fixa as normas orientadoras de
conduta no exercício de suas atividades
profissionais, foi aprovado pela Resolução CFB
207/2018.
III. A Resolução CFB 346/1988 foi a responsável por
normalizar os processos de transferência de registro
e de registro secundário de profissional.
a)
b)
c)
d)

Somente a afirmativa I e II estão corretas.
Somente a afirmativa II está correta.
Somente a afirmativa II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

30. Conforme o Regimento Interno do Sistema CFB-CRB,
as resoluções que são expedidas pelo CFB são atos
normativos e privativos do Sistema. Sobre as
Resoluções, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) A Resolução CFB 170/2016 cria e regulamenta o
Programa de Apoio às atividades de Fiscalização
dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia.
b) A Resolução CFB 121/2011 dispõe sobre a licença,
o cancelamento e a suspensão de registro de
pessoa física e jurídica, perante os Conselhos
Regionais de Biblioteconomia.
c) A Resolução CFB nº 220/2020 dispõe sobre os
parâmetros a serem adotados para a fiscalização
dos livros que são dispostos das bibliotecas
escolares.
d) O processo Fiscalizatório dos Conselhos Regionais
de Biblioteconomia (CRB) a pessoas físicas e
jurídicas, penalidades aplicáveis foi disposto na
Resolução CFB 197/2018.

PROVA DISCURSIVA
Elabore uma redação sob forma de dissertação, com 20 a
30 linhas, versando sobre o tema que segue:
“O impacto do Código de Ética e Deontologia do
Bibliotecário brasileiro na formação e atuação do
bibliotecário brasileiro”.
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