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Leia atentamente as instruções abaixo. 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a 

prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

 
Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 30 
     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 

quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 

responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 

questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por 

qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será 

automaticamente eliminado do Concurso Público. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) 

minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

 

 

NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

CARGO CÓD 107: BIBLIOTECÁRIO 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: (1ª ETAPA) 

24 de fevereiro de 2019 

 

DURAÇÃO: 

4 horas 

 

HORÁRIO: (MANHÃ) 

8h às 12h 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

TEXTO 

 
Em um mundo globalizado, dominado pelo capitalismo, o consumo está diretamente interligado ao 1 

desenvolvimento da sociedade. Quanto mais se consome, maior seria o desenvolvimento e a estabilidade econômica 2 
de cada estado e região. 3 

Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já 4 

enfrentou e vem enfrentando. Estudos apontam que a sociedade atual reconhece que o consumo é sinônimo de 5 
felicidade e bem-estar, e até mesmo de prestígio e de status. 6 

O problema é que há uma relação estreita e forte entre o consumismo, a sociedade e o meio ambiente. Isso 7 

porque para atender a demanda da produção e do consumo é necessário retirar matérias-primas da natureza, fabricar e 8 

transportar materiais, fazer grande uso de energia elétrica e de água, entre outros. Tudo isso gera emissão de gases 9 
poluentes, degradação e devastação ambiental, poluição geral e, consequentemente, a destruição de ecossistemas. 10 

As pessoas, devido ao sistema em que vivem, onde o importante é o que você tem e não que você é, 11 

tendem a desenvolver distúrbios caracterizados pela compulsão em comprar coisas desnecessárias que talvez nunca 12 
usarão. Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores difusores do consumismo: a mídia. Todos os dias 13 

somos “bombardeados” com milhares de propagandas. São milhões e milhões de gastos para tentar nos fazer 14 

comprar os produtos. 15 

O consumismo também causa consequências à sociedade, já que contribuI para o processo de degradação 16 
das relações sociais. Muitas vezes, excluímos pessoas, as quais julgamos pelo simples fato de elas não possuírem tal 17 

coisa ou não estarem com “roupas da moda”. É surpreendente como uma pessoa é “crucificada” pelo simples fato de 18 

não se submeter ao sistema que privilegia poucos, faz você valer o que possui, e que paga centavos a uma criança 19 

chinesa para produzir produtos que são vendidos do outro lado do mundo, por preços absurdamente altos. Além de 20 

consequências ruins ao consumista, que sofre processos de alienação, multiplicação de supérfluos (que contribuem 21 

para o processo de degradação das relações sociais e entre sociedades) e a oneomania (que é um distúrbio 22 

caracterizado pela compulsão de gastar dinheiro que é mais comum nas mulheres tomando uma proporção de quatro 23 

por um). 24 

Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. Como é possível um planeta suportar um sistema em 25 

que a lei vigente é: “use, descarte, compre sempre o novo”? Estamos destruindo a Terra para satisfazermos nossos 26 
prazeres supérfluos, que incentivam o desperdício e geram uma enorme quantidade de lixo. Estamos caminhando 27 

para um colapso ambiental e prova disso são as mudanças climáticas que vem ocorrendo no Planeta Terra. 28 

Essa relação entre consumo e sustentabilidade, no entanto, vai além da etapa de produção. Com a grande 29 
quantidade de opções e a alta tecnologia, cada vez mais os produtos têm menor tempo de vida útil e maior 30 

dificuldade de conserto, o que gera um enorme número de resíduo eletrônico. 31 

Atualmente, o desenvolvimento sustentável é a principal solução contra a crise ambiental que o planeta 32 

enfrenta, já que é considerado o equilíbrio entre sociedade, natureza e economia. 33 
Nesse sentido, com o aumento dos problemas ambientais, muitas empresas e organizações se unem para 34 

procurar maneiras de fazer com que o país se desenvolva de forma sustentável, a fim de garantir seu progresso sem 35 

comprometer o futuro. Algumas estratégias e políticas foram instituídas para possibilitar mudanças nos padrões de 36 
consumo. A educação ambiental é um importante passo para o desenvolvimento sustentável. Isso porque é preciso 37 

conscientizar todos os setores da sociedade para que haja um movimento completo e eficiente em prol do meio 38 

ambiente. 39 

Nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Por isso, a urgência em 40 
trabalhar políticas mais eficientes e concretas sobre esse tema. Já estamos atrasados, mas ainda há tempo. 41 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

FONTE: https://ecotelhado.com/consumismo-voce-sabe-as-consequencias-que-geram-na-sua-vida/ 
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1 
 

Constitui um ponto de vista do autor expresso no texto: 

 

A) O ato de comprar sem necessidade, numa sociedade 

capitalista, faz parte de uma cultura em declínio. 

B) O consumo exacerbado, fomentado pelo ciclo produtivo 

do mercado, torna o consumista mais uma mercadoria a 

ser consumida pela engrenagem industrial.  

C) O modelo de produção em série adotado pelo 

capitalismo colabora, de forma vital, para a satisfação 

duradoura e significativa do cidadão consumidor. 

D) O poder de criar necessidades de uso de novos 

produtos, próprio da sociedade de consumo, faz o 

consumidor racionalizar as suas opções de compra. 

 

 

 

 

Depreende-se do texto: 

 

A) O sistema de produção, ao criar novos produtos para 

satisfazer a novas necessidades fomentadas pelo 

mercado, proporciona o aumento de agressão ao meio-

ambiente e provoca impactos negativos nas relações 

pessoais. 

B) A sociedade capitalista cria maior abundância de 

produtos para satisfazer às necessidades reais dos 

cidadãos, e isso tende a promover uma transformação 

positiva da realidade social contemporânea e do meio 

ambiente. 

C) Os meios de produção, nas sociedades capitalistas, 

estão baseados na acumulação de armazenamento de 

produtos para atender à satisfação do detentor do 

capital e à do consumidor deles. 

D) A ideologia do capitalismo está voltada para a produção 

de mercadorias supérfluas comercializáveis, em 

seguida, substituídas por outras, com a finalidade de 

distribuir os resultados do trabalho humano. 

 

 

 

 

O enunciador na construção de seu discurso: 

 

A) Vale-se tão somente da linguagem literal. 

B) Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada. 

C) Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos 

filosóficos nem sempre abonados integralmente. 

D) Apresenta, em certos trechos, pontuação emotiva e 

aproveitamento do nível coloquial da linguagem. 

 

 

Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é CORRETO 

afirmar: 

 

A) Os conectores “que” e “que”, em “Estudos apontam que 

a sociedade atual” (L.5), e, em “o importante é o que 

você tem” (L.11), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

B) Os vocábulos “o” e “o”, em “onde o importante é o que 

você tem e não que você é,” (L.11)  possuem o mesmo 

valor morfológico. 

C) A expressão “relação” (L.7) mudará de função sintática 

caso haja a substituição do verbo “haver” pela forma 

verbal correlata “existir”. 

D) A expressão “da natureza” (L.8) complementa o sentido 

de um verbo, na função de objeto indireto. 

 

 

 

 

A ação verbal que está devidamente explicada é:  
 

A) “vem enfrentando” (L.5) – presente momentâneo. 

B) “haja” (L.38) – ação incerta no presente. 

C) “seria” (L.2) - ação passada que expressa incerteza. 

D) “enfrentou” (L.5) – ação passada concluída anterior a 

uma outra ação passada. 

 

 

 

 

Com referência ao texto, é CORRETO afirmar: 
 

A) O termos “até” (L.6) é marcador de limite. 

B) “tendem” (L.12) é forma verbal anunciadora de 

indeterminação do sujeito. 

C) “nos” (L.40) exerce função sintática de objeto indireto. 

D) Na oração “Todos os dias somos “bombardeados” com 

milhares de propagandas.” (L.13/14), o predicado é 

verbal. 

 

 

 

 

Há uma relação de proporcionalidade em:  
 

A) “Quanto mais se consome, maior seria o 

desenvolvimento e a estabilidade econômica de cada 

estado e região.” (L.2/3). 

B) “Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é 

reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já 

enfrentou e vem enfrentando.” (L.4/5). 

C) “Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores 

difusores do consumismo: a mídia.” (L.13). 

D) “O consumismo também causa consequências à 

sociedade, já que contribui para o processo de 

degradação das relações sociais.” (L.16/17). 

QUESTÃO 05 

 
 

QUESTÃO 06 

 
 

QUESTÃO 07 

 
 

QUESTÃO 01 

 
 

QUESTÃO 02 

 
 

QUESTÃO 03 

 
 

QUESTÃO 04 
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O verbo é o elemento central da informação em: 

 

A) “o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises 

econômicas” (L.4). 

B) “o consumo é sinônimo de felicidade” (L.5/6). 

C) “elas são influenciadas por um dos maiores difusores do 

consumismo: a mídia.” (L.13). 

D) “Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. ” 

(L.25). 

 

 

 

 

No texto, a palavra “altos” (L.21) exerce a mesma função 

sintática que a expressão: 

 

A) “das relações sociais” (L.22). 

B) “de cada estado” (L.3). 

C) “de energia elétrica” (L.9). 

D) “de gases poluentes” (L.9/10). 

 

 

 

 

Introduz uma ideia de causa: 

 

A) “Para” (L.8). 

B) “onde” (L.11). 

C) “pelo” (L.19). 

D) “com” (L.35). 

 

 

 

 

No texto: 

 

A) “como” (L.18) indica comparação. 

B) “já que” (L.16) expressa causa. 

C) “já que” (L.33) introduz uma explicação. 

D) “a fim de” (L.35) indica direção. 

 

 

 

 

A base primitiva de formação das palavras “empresas” (L.34) 

e “conscientizar” (L.38) é um: 

 

A) verbo e substantivo 

B) substantivo e adjetivo. 

C) verbo e adjetivo 

D) substantivo e verbo. 

 

 

 

Leia os itens abaixo. 

 

I. “excluímos pessoas” (L.17). 

II. “elas não possuírem tal coisa” (L.17/18). 

III. “paga centavos a uma criança chinesa” (L.19/20). 

 

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito podem ser 

substituídos, respectivamente, por: 

 

A) I = nas, II = na, III = lhe. 

B) I =  lhes, II = lhe, III = lhe. 

C) I = las, II = na, III =  lhe. 

D) I = as, II = a, III = a. 

 

 

 

 

Há ditongo e dígrafo, respectivamente, na alternativa: 

 

A) “energia” (L.9) e “mulheres” (L.23). 

B) “lei” (L.26) e “vem” (L.28). 

C) “sociedade” (L.5) e “isso” (L.9). 

D) “vivem” (L.11) e “mundo” (L.1). 

 

 

 

 

A forma verbal transcrita à esquerda que pode ser 

substituída, mantendo-se o seu sentido original, pela 

expressão indicada à direita é: 

 

A) “contribuem” (L.16) – tínhamos contribuído. 

B) “vivem” (L.11) – estavam vivendo. 

C) “haja” (L.38) – possa haver. 

D) “gera” (L.9) – teria gerado. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

QUESTÃO 08 

 
 

QUESTÃO 09 

 
 

QUESTÃO 10 

 
 

QUESTÃO 11 

 
 

QUESTÃO 13 

 
 

QUESTÃO 14 

 
 

QUESTÃO 15 

 
 

QUESTÃO 12 
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Em sistemas operacionais da família Windows que utilizam o 

sistema de arquivos NTFS, é CORRETO afirmar:  

 

I. Fornece menos segurança que o sistema de arquivo 

FAT16. 

II. Cria partições maiores que o sistema de arquivo FAT32. 

III. Usa compactação de sistema de arquivos para 

maximizar a quantidade de dados que podem ser 

armazenados. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I e II, apenas. 

B) II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III 

 

 

 

 

Sobre a janela Configurações que compõem o sistema 

Windows 10, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. É possível desinstalar programas utilizando 

funcionalidade do item “Aplicativos”. 

II. No item “Hora e idioma”, é possível alterar a Data do 

sistema. 

III. No item “Privacidade”, é possível configurar que os 

aplicativos acessem seu microfone.  

 

A) Todos os itens estão corretos.  

B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Apenas os itens II e III estão corretos 

 

 

 
 

No Microsoft Word 2016, em português, NÃO é possível: 
 

A) Copiar uma tabela do Word e colá-la em uma planilha 

do Excel. 

B) Salvar o documento no OneDrive, para que outras 

pessoas possam trabalhar nele. 

C) Utilizar a tecla de atalho CTRL + C para copiar somente 

a formatação de um texto. 

D) Salvar o documento no formato PDF 

 

 

 

 

 

 
 

Sobre conceitos de proteção e segurança, julgue os itens 

seguintes: 

 

I. Vírus de macro é um tipo específico de vírus, escrito em 

linguagem de macro, que tenta infectar arquivos 

manipulados por aplicativos que utilizam essa 

linguagem como, por exemplo, os que compõem o 

Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint, entre 

outros). 

II. Hijackers é um programa capaz de armazenar a posição 

do cursor e a tela apresentada no monitor, nos 

momentos em que o mouse é clicado, ou a região que 

circunda a posição onde o mouse é clicado.  

III. Firewall pessoal é um tipo específico de firewall que é 

utilizado para proteger um computador contra acessos 

não autorizados vindos da Internet.  

 

A) Todos os itens estão corretos.  

B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

C) Apenas os itens II e III estão corretos 

D) Apenas os itens I e III estão corretos.  

 

 

 

 

Um usuário criou a planilha abaixo no programa Microsoft 

Excel: 
 

 
 

Após ter criado a planilha, ele selecionou a célula D4 e 

digitou a seguinte fórmula: 

=MÉDIA(B3:C4) 

 

Qual valor exibido na célula D4 após o usuário digitar a 

fórmula e teclar ENTER? 
 

A) 5 

B) 4,5 

C) 6 

D) 3 

  INFORMÁTICA                                                            QUESTÕES DE 16 A 20 

QUESTÃO 16 

 
 

QUESTÃO 17 

 
 

QUESTÃO 18 

 
 

QUESTÃO 19 

 
 

QUESTÃO 20 
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A palavra biblioteca é composta pela junção de dois termos 

gregos biblion e téke, que significam respectiva e 

literalmente: 

 

A) “bíblia” e “técnica”. 

B) “documento” e “coleção”. 

C) “livro” e “depósito” 

D) “obra” e “guarda”. 

 

 

 

 
A Classificação Decimal Universal (CDU) é um esquema 

internacional de classificação de conteúdos de documentos, 

ou seja, não serve para classificar apenas livros, mas 

também revistas, filmes, discos e materiais audiovisuais, 

entre outros. Sobre a CDU é CORRETO afirmar: 

 

A) Baseia-se no conceito de que apenas o conhecimento 

científico pode ser dividido em uma classe principal, e 

esta pode ser infinitamente divididas numa hierarquia 

decimal. 

B) Baseia-se no conceito de que todo o conhecimento 

literário pode ser dividido em 10 classes principais, e 

estas podem ser finitamente divididas numa hierarquia 

decimal. 

C) Baseia-se no conceito de que todo o conhecimento 

pode ser dividido em 09 (nove) classes principais, e 

estas podem ser finitamente divididas numa hierarquia 

decimal. 

D) Baseia-se no conceito de que todo o conhecimento 

pode ser dividido em 10 classes principais, e estas 

podem ser infinitamente divididas numa hierarquia 

decimal. 

 

 

 

 
“As operações de descrição de conteúdo remetem à 
elaboração de diversos produtos que podem eventualmente 
ser combinados entre si. À medida que as técnicas de 
informação se desenvolveram, estes produtos receberam 
nomes específicos nos diferentes tipos de unidades de 
informação. Atualmente, distinguem-se as diversas 
descrições de conteúdo em função de quatro fatores: do 
número de termos ou de símbolos utilizados: da precisão ou 
da especificidade destes termos ou símbolos: da organização 
destes termos ou símbolos entre si: e do número de 
documentos primários descritos ou aos quais se faz 
referência” (GUINCHAT e MENOU, 1994, p. 123). Com base 
no exposto, faça a correlação entre a primeira e a segunda 
coluna, observando a identificação correta dos produtos 
utilizados mais frequentemente com o seu respectivo nome 
específico: 

 
 
 
 
 

Coluna 01  

1. Classificação 

2. Indexação 

3. Resumo 

4. Extração de Dados 

 

Coluna 02 

(  ) Consiste em atribuir um ou vários descritores, que 

podem ter ligações hierárquicas entre si. 

(  ) Consiste em atribuir um descritor simbólico, 

representado, na maioria das vezes, por um número. 

(  ) Consiste em coletar elementos materiais diretamente 

utilizáveis, muitas vezes representados ou relacionados 

a números. 

(  ) Consiste em condensar o conteúdo do documento em 

uma língua natural. 

 

A sequência correta dos itens é: 

 

A) 2-1-4-3. 

B) 1-2-4-3. 

C) 3-2-1-4. 

D) 1-2-3-4. 

 

 

 

 
Nas palavras de Claire Guinchat e Michel Menou (Introdução 
geral às ciências e técnicas da informação e documentação. 
Brasília: IBICT, 1994, p. 31), “o nível mais elementar da 
descrição de conteúdo é a _________, que determina o 
assunto principal do documento e algumas vezes alguns 
assuntos secundários”. Com base na asserção acima, 
assinale a alternativa que preenche adequadamente a 
lacuna: 
 

A) Catalogação. 

B) Classificação. 

C) Indexação. 

D) Armazenamento. 
 
 
 
 
“Os documentos podem deteriorar-se por várias razões. 

Antes da construção ou da organização de uma unidade de 

informação devem-se prever medidas de proteção para os 

documentos. Sua deterioração pode ser causada por agentes 

físicos, químicos, vegetais, animais e humanos” (GUINCHAT 

e MENOU, 1994, p. 95-96). Dentre os agentes físicos de 

deterioração, podemos citar, EXCETO: 

 

A) Falta de areação e de ventilação. 

B) Luminosidade excessiva e perturbações magnéticas. 

C) Mofo e fungos. 

D) Umidade e água. 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 50 

QUESTÃO 21 

 
 

QUESTÃO 22 

 
 

QUESTÃO 23 

 
 

QUESTÃO 24 

 
 

QUESTÃO 25 
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Para Marlene de Oliveira (Ciência da informação e 

biblioteconomia: novos conteúdos e espaços de atuação. 

Belo Horizonte/MG:Editora UFMG, 2008, p. 37), as 

bibliotecas podem ser divididas, segundo o critério da 

finalidade, em nacionais, públicas, universitárias, 

especializadas, escolares, infantis, especiais, 

populares/comunitárias e ambulantes, carros-biblioteca ou 

bibliobus. Com base nessa classificação, assinale com V 

para Verdadeiro e F para Falso as asserções abaixo, 

referentes aos objetivos primordiais das bibliotecas públicas: 

 

( ) Estimular nas comunidades o hábito da leitura. 

( ) Fornecer material bibliográfico a professores e 

alunos. 

( ) Preservar o acervo cultural e democratizar o acesso 

à informação. 

( ) Preservar a memória nacional. 

( ) Atender a deficientes visuais, presidiários e 

pacientes de hospitais mediante acervo especial. 

 

A sequência CORRETA do julgamento é: 

 

A) F-F-V-F-V. 

B) V-V-F-F-V. 

C) F-V-V-V-F. 

D) V-F-V-F-F. 

 

 

 

 
“Técnica de restauração pela qual os elementos ácidos são 

tratados para aumentar o pH, com o intuito de lhes respeitar a 

integridade física. O processo mais importante na 

preservação de documentos em suporte papel, no entanto, 

para este processo dar resultado, é necessário que além de 

neutralizar a acidez, se forneça também uma reserva alcalina 

que previna ataques futuros” (SIMÕES et al. Minidicionário de 

conservação e preservação de documentos, Maceió/AL: 

UFAL, 2013). Esta definição, apresentada no minidicionário 

pelos estudantes da Universidade Federal de Alagoas, 

designa o procedimento técnico denominado: 

 

A) Alcalinização. 

B) Desacidificação. 

C) Desumidificação. 

D) Acidulação. 

 

 

 

 

O Controle bibliográfico ISBN (International Standard Book 

Number), a partir de 1º de janeiro de 2007, o ISBN passou de 

dez para 13 dígitos, com a adoção do prefixo 978. O objetivo 

foi aumentar a capacidade do sistema, devido ao crescente 

número de publicações, com suas edições e formatos. Sobre 

o ISBN é CORRETO afirmar que: 

 

A) É um sistema que identifica numericamente os livros 

segundo o título, o autor, o país e a editora, 

individualizando-os inclusive por edição. 

B) É um sistema que identifica alfabeticamente os livros 

segundo o título, o autor, o país e a editora, 

individualizando-os inclusive por coleção. 

C) É um sistema que imprime graficamente nos livros, só 

título, os autores, os países e as editoras, 

individualizando-os inclusive por coleção. 

D) É um sistema que classifica alfabeticamente os livros, 

segundo título, os autores, os países e as editoras, 

individualizando-os inclusive por edição. 

 

 

 

 
Numa biblioteca há características que diferem catálogo de 

bibliografia. A alternativa que melhor distingue catálogo é: 

 

A) Na biblioteca, o catálogo é uma relação circunstanciada 

das publicações que constituem o seu acervo.  

B) Na biblioteca, o catálogo só mostra a relação entre os 

assuntos tratados no mesmo livro. 

C) No acervo, o catálogo apresenta todos os assuntos, 

assim como seus autores, ilustradores e compiladores. 

D) No acervo, o catálogo só apresenta os assuntos 

científicos, assim como seus autores, pesquisadores e 

tradutores.  

 

 

 

 
Para Andrade e Vergueiro (1996), aquisição é a etapa 

administrativa que tem por finalidade localizar e assegurar a 

posse dos materiais definidos pela seleção para compor o 

acervo. Para esses autores, a aquisição pode ser feita de três 

formas. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Permuta, doação e compra. 

B) Transferência, permuta e compra. 

C) Transferência, inventário e permuta. 

D) Compra, doação e transferência.  

 

QUESTÃO 26 

 
 

QUESTÃO 27 

 
 

QUESTÃO 28 

 
 

QUESTÃO 29 

 
 

QUESTÃO 30 
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Quando o usuário recorre a biblioteca para solicitar 

documentos, mas não está bem certo sobre o nome do(s) 

autor(es) nem do(s) documento(s), o procedimento correto do 

assistente de biblioteca é encaminhá-lo para consulta do 

catálogo de: 

 

A) Assunto. 

B) Título. 

C) Autor. 

D) Editora. 

 

 

 

 
O mais importante e abrangente índice da literatura científica 

e técnica da América Latina e Caribe e que há 27 anos vem 

contribuindo para o aumento da visibilidade, acesso e 

qualidade da informação em saúde nessa área do planeta, 

recebe o nome de: 

 

A) Ibict. 

B) Lilacs. 

C) Scielo. 

D) Bireme. 

 

 

 

 
As Leis de Ranganathan são cinco leis fundamentais 

instituídas para a ciência biblioteconômica pelo pensador 

indiano Shiyali Ramamrita Ranganathan. Professor de 

matemática interessado em biblioteconomia, Ranganathan 

fez esse curso na Inglaterra, onde escreveu o livro The Five 

Lawsof Library Science (1931), no qual aborda cinco 

princípios importantíssimos para a biblioteconomia moderna, 

dentre os quais podemos citar: 

 

I. Os livros são escritos para ser lidos. 

II. Todo leitor tem seu livro e todo livro tem seu leitor. 

III. Uma biblioteca é um organismo estático. 

IV. Poupe o tempo do leitor. 

V. Leitura e informação são a mesma coisa. 

 

Estão corretos apenas: 

 

A) I-II. 

B) I-II-IV. 

C) III-V. 

D) I-II-III-IV. 

 

 

 
Para a NBR 6023 (ABNT, 2002), referência “é um conjunto 

padronizado de elementos descritivos retirados de um 

documento”. Dentre os exemplos abaixo de referências, 

todos estão corretos de acordo a norma brasileira, EXCETO: 

 

A) JORGE, A.D. Doenças evitáveis. Florianópolis, SC: 

Associação Catarinense de Medicina, 1988. 

B) JUNQUEIRA, L.C.U. Histologia básica. 10.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 1 CD-ROM. 

C) MACHADO, L. et al. (1998) Sociologia crítica. São 

Paulo: Atlas. 

D) SANTOS, R.F.A colonização da terra do Tucujús. In: 

___. História do Amapá - 1º grau. 2.ed. Macapá: 

Valcan, 1994. cap.3, p.15-24. 

 

 

 

 
 “A deterioração natural dos suportes dos documentos, ao 

longo do tempo, ocorre por reações químicas, que são 

aceleradas por flutuações e extremos de temperatura e 

umidade relativa do ar e pela exposição aos poluentes 

atmosféricos e às radiações luminosas, especialmente dos 

raios ultravioleta” (ARQUIVO NACIONAL. Arquivo – 

Recomendações para produção e o armazenamento de 

documentos de arquivos. Rio de Janeiro: O Conselho, 2005, 

p. 12). De acordo com essa obra, a temperatura ideal 

recomendada para conservação dos documentos é entre: 

 

A) 30º e 35º. 

B) 15º e 17º.  

C) 15º e 22º. 

D) 25º e 27º.  

 

 

 

 
No Guia da University Libraries, as fontes primárias são 

definidas como “material original” e “não filtrado por 

interpretações”; as fontes secundárias são “interpretações e 

avaliações de fontes primárias”; e as terciárias são uma 

espécie de “destilação e coleção de fontes primárias e 

secundárias”. De acordo com esse critério, são exemplos de 

fontes terciárias: 

 

A) Internet, vídeos e patentes. 

B) Bibliografias de bibliografias, diretórios e almanaques. 

C) Relatórios de pesquisa, artigos de revisão e catálogos. 

D) Dicionários, enciclopédias e manuais. 

 

 

QUESTÃO 31 

 
 

QUESTÃO 32 

 
 

QUESTÃO 33 

 
 

QUESTÃO 34 

 
 

QUESTÃO 35 

 
 

QUESTÃO 36 
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O catálogo onomástico reúne as entradas principais e 
secundárias, em ordem alfabética, sejam elas individuais ou 
coletivas, e as remissivas, numa só ordem alfabética. Esse 
catálogo onomástico no sentido lato corretamente abrange: 
 

A) Manuscritos, datilografados, digitados, digitalizado, etc. 

B) Controle, registro, classificação, descarte, etc.  

C) Livros, coleções, enciclopédias, obras de referência, etc. 

D) Autores, colaboradores, ilustradores, tradutores, etc. 
 
 
 
 
Conforme as características que apresenta e a comunidade 
de usuários a que serve, uma biblioteca se enquadra como 
instituição de determinado tipo, desempenhando funções e 
realizando trabalhos que a tornam típica com relação às suas 
congêneres. Portanto, assinale a alternativa que apresenta a 
definição adequada para o tipo de biblioteca a que se refere: 
 

A) Biblioteca universitária resultou da assombrosa 
multiplicação de documentos relativos a todos os 
campos da ciência e da crescente dependência do 
especialista quanto ao conhecimento do que se escreve 
no seu setor de atuação.  

B) Biblioteca escolar continuou o trabalho iniciado pela 
biblioteca universitária. Integra-se a instituição de ensino 
superior, complementando, também, os conhecimentos 
ministrados no currículo do curso e da pesquisa.  

C) Biblioteca particular representa a memória bibliográfica 
de um povo, por incluir, em seu acervo, toda a produção 
literária do respectivo país. É o depósito legal que 
concorre para a formação básica das coleções das 
bibliotecas públicas.  

D) Biblioteca pública é a que tem por finalidade servir às 
massas, como um centro de educação para o povo, ou 
coletividade local ou regional, destinando-se ao público 
em geral ou a determinadas categorias de usuários.  

 

 

 

 
Aquisição de documentos para a biblioteca pode ser feita 
através de compra, doação, e permuta. É tarefa minuciosa 
que obriga a observação cuidadosa de várias normas 
estabelecidas, envolvendo controle exigido por lei ou pelo 
regulamento interno vigente. Por isso, todo documento que 
passa a fazer parte do acervo da biblioteca deve: 
 

A) Ser selecionado pelo estado físico em que se encontra o 

material adquirido, ou pelo interesse que possam 

representar.  

B) Ser registrado, ou tombado, num catálogo apropriado, 

que representa fielmente toda a coleção e documenta o 

patrimônio da biblioteca. 

C) Ser doado, ou estabelecer relações de permutação com 

outras bibliotecas para não acumular, duplicatas 

desnecessárias nas estantes, nem no acervo total.  

D) Ser disseminado visando somente a recuperação de 

informações de pesquisa e desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

A Classificação Decimal de Dewey (CDD), também 

conhecida como Sistema Decimal de Dewey, é um sistema 

de classificação documentária desenvolvido por Melvil Dewey 

(1851–1931) em 1876. Desde a sua criação até os dias 

atuais, o sistema já passou por várias revisões, sendo 

modificado e expandido até a última edição, em 2011. A 

CDD, que é a sistematização bibliográfica mais utilizada no 

mundo atualmente, compõe-se de dez classes principais. 

NÃO constitui uma delas: 

 

A) 300 Ciências Sociais. 

B) 500 Ciências Puras. 

C) 600 Ciências Teológicas. 

D) 700 Artes. 

 

 

 

 
Todo material adquirido pela biblioteca, seja por compra, 

doação ou permuta, deve ser registrado para possibilitar o 

controle do acervo. Trata-se do registro de um número a cada 

exemplar, conhecido como número de registro, ou número de 

tombo. As principais vantagens do registro de entrada são, 

EXCETO: 

 

A) Tombar como bem patrimonial da instituição.  

B) Informar o valor financeiro, ou formas de planejamento 

para fins de metas.  

C) Identificar cada exemplar dos documentos contidos na 

biblioteca. 

D) Fornecer informações sobre baixas (materiais retirados 

do acervo): motivos. 

 

 

 

 
Sobre os pontos que precisam ser observados com muita 

atenção no planejamento físico de bibliotecas e centros de 

documentação é importante observar-se o local, mobiliário, 

equipamentos e máquinas, material de consumo. O acesso 

deve ser fácil, e as iluminações adequadas ao ambiente, às 

instalações devem estar limpas, e num prédio que possibilite 

ampliação. Além disso, uma biblioteca: 

 

A) Não deve ser instalada em porões, devido à umidade. O 
ideal é a sua instalação no térreo, devido ao peso dos 
livros. 

B) Não deve ser instalada em áreas periféricas, devido à 
distância. O ideal é a sua instalação no centro, devido 
às boas práticas de empréstimo. 

C) Deve ser instalada em porões, devido as boas 
condições de armazenamento. O ideal é a sua 
instalação subterrânea, devido ao peso dos livros. 

D) Deve ser instalada em áreas periféricas, devido ao 
estado de conservação do acervo. O ideal é a sua 
instalação em cidades do interior, devido ao fácil 
acesso. 

QUESTÃO 37 

 
 

QUESTÃO 38 

 
 

QUESTÃO 39 

 
 

QUESTÃO 40 

 
 

QUESTÃO 41 

 
 

QUESTÃO 42 
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Um exemplo de biblioteca digital, criada em 2004 e mantida 

pela Secretaria de Educação à Distância, vinculada ao 

Ministério da Educação do Brasil, é o Domínio Público. O 

acervo é constituído por obras de domínio público, ou seja, 

aquelas que não têm mais restrições impostas pelos direitos 

autorais ou que foram devidamente cedidas pelos 

proprietários intelectuais das obras. Seu principal objetivo é: 

 

A) Estabelecer mecanismos que impeçam o acesso a 

informações por pessoas não autorizadas com 

mecanismos de segurança de informação. 

B) Promover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e 

científicas em textos, sons, imagens e vídeos. 

C) Estabelecer uma estrutura física, administrativa, de 

serviços, produtos e acervos para atender às demandas 

desses usuários ou instituições. 

D) Combater todos os danos aos materiais. A 

conservação do acervo é importante para evitar que os 

documentos passem por processos de recuperação. 

 

 

 

 
Ações preventivas de conservação do acervo são 

importantes para evitar que os documentos passem por 

processos de recuperação ou restauração. A recuperação e a 

restauração de documentos exigem: 

 

A) Armazenagem adequada dos materiais na forma vertical 

para evitar danos físicos nos materiais e procedimentos 

de encadernação do material danificado e limpeza 

constante dos documentos e do mobiliário para evitar o 

ataque de insetos. 

B) Divulgar, através de boletins eletrônicos enviados 

diretamente aos usuários ou impressos, informações 

sobre os novos materiais bibliográficos adquiridos pela 

biblioteca.  

C) Técnicas e habilidades específicas, pois alguns erros 

nestes procedimentos podem causar maiores danos e 

efeitos irreparáveis aos materiais. É aconselhável que 

sejam feitos por pessoas experientes, que dominem as 

técnicas relacionadas ao trabalho. 

D) Controle da temperatura ambiente adequada 

(aproximadamente 23 graus), por meio da utilização de 

aparelhos de climatização, e limpeza constante dos 

documentos e do mobiliário para evitar o ataque de 

insetos. 

 

 

 

 

 
Existem algumas características que devem ser observadas 

no planejamento do espaço físico, que, mais do que dados 

teóricos, constituem qualidades desejáveis dos edifícios. 

Quanto a falta de espaço ou sua inadequação para as 

pessoas, afeta funcionários e usuários, e pode causar 

diretamente:  

 

A) O desdobramento do planejamento estratégico em 

planejamentos táticos que permitem que as decisões 

estratégicas se traduzam em planos concretos a serem 

posteriormente detalhados em planos operacionais.  

B) Conflitos e dificuldade de relacionamento entre as 

pessoas, baixa produtividade, baixa qualidade de 

atendimento, insatisfação, alta rotatividade de 

funcionários e baixa frequência de usuários.  

C) O bom andamento e o sucesso do projeto, já que 

permite a correção de eventuais desvios durante o 

processo bem como a revisão de procedimentos e a 

realimentação do projeto, de forma a não se desviar dos 

objetivos e metas traçadas. 

D) O equacionamento das dimensões necessárias ao 

edifício da biblioteca e novas estimativas de recursos 

disponíveis e a viabilidade do projeto, bem como os 

prazos necessários ao desenvolvimento do projeto e à 

finalização da obra. 

 

 

 

 
Com respeito à ficha catalográfica, indique V para verdadeiro 

e F para falso nas afirmações abaixo: 

 

( ) É um elemento opcional segundo a NBR 

14724/2005. 

( ) Foi adotada no Brasil pelo código de catalogação 

Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2). 

( ) Deve ser impressa no verso da página de rosto, na 

parte inferior da folha com o tamanho padrão de 7,5 cm 

X 12,5 cm. 

 

A sequência correta do julgamento dos itens é: 

 

A) V-V-V. 

B) F-V-F. 

C) F-V-V. 

D) V-V-F. 

 

 

 

QUESTÃO 43 

 
 

QUESTÃO 44 

 
 

QUESTÃO 45 

 
 

QUESTÃO 46 
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Constitui um sistema de avaliação de periódicos, mantido 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), no Brasil. Relaciona e classifica os 

veículos utilizados para a divulgação da produção intelectual 

dos programas de pós-graduação "stricto sensu" (mestrado e 

doutorado), quanto ao âmbito da circulação (local, nacional 

ou internacional) e à qualidade (A, B, C), por área de 

avaliação. O texto acima faz referência ao: 

 

A) QUALIS  

B) LATTES. 

C) ENEM. 

D) ENADE. 

 

 

 

 
Assinale a alternativa que indica o tipo de biblioteca descrito 

a seguir: Biblioteca que teve seus itens digitalizados, ou seja, 

seus documentos foram armazenados de forma digital, mas 

ainda persistem informações impressas, ou seja, coexistem o 

digital e o analógico, o digital e o impresso na mesma 

instituição: 

 

A) Biblioteca virtual. 

B) Biblioteca digital. 

C) Biblioteca informática. 

D) Biblioteca híbrida. 

 

 

 

 
São necessários alguns serviços a fim de se controlar o 

empréstimo de documentos ao usuário. Por isso, o 

empréstimo deve ser efetuado conforme o regulamento de 

cada biblioteca. Quanto às regras para o empréstimo de 

livros devem ser: 

 

A) Complexas e restritas, porém não afixadas às 

dependências, muito menos nas paredes da biblioteca. 

B) Simples e claras sempre afixadas à mesa de 

empréstimo e, quando conveniente, às paredes da 

biblioteca. 

C) Simples e claras, porém não afixadas nas 

dependências, muito menos nas paredes da biblioteca. 

D) Complexas e restritas sempre afixadas à mesa de 

empréstimo e, quando conveniente, às paredes da 

biblioteca. 

 

 

 

 

 

 
Segundo Costa (2000, p. 17) o serviço de referência, numa 

biblioteca, “é aquele que vai dinamizar as suas coleções, 

servindo de ligação entre o usuário e tudo o que a biblioteca 

tem para lhes oferecer.” Assim é CORRETO afirmar-se que: 

 

A) Os serviços de atendimento ao público não devem se 

preocupar com a organização das rotinas de controle do 

uso do acervo, isso é uma atribuição para o balcão de 

empréstimo.  

B) Esses serviços de atendimento devem ser feito na 

própria biblioteca, além de constar do fichário de cada 

usuário, é importante a implementação desses 

instrumentos de registro no cadastro único de cada 

usuário.  

C) Esses serviços de atendimento podem ser feito na 

própria biblioteca, mas é importante disponibilizar uma 

verba no orçamento para esse fim, caso contrário ele 

não acontecerá.  

D) Os serviços de atendimento ao público devem se 

preocupar com a organização das rotinas de controle do 

uso do acervo, assim como torná-lo conhecido pelos 

usuários, divulgando-o, bem como serviços da biblioteca 

de formas diversas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 47 

 
 

QUESTÃO 48 

 
 

QUESTÃO 49 

 
 

QUESTÃO 50 

 
 


