CONHECIMENTOS GERAIS
Leia com bastante atenção os textos I, II e III. E, com base neles,
solucione, corretamente, as questões que se seguem.

0 5 deixam indignados e revoltados com falta de estrutura física

e humana para atender às pessoas? Certamente, muitas vezes.
Quem tem um plano de saúde privado passa pelo mesmo
problema? O Brasil gasta de forma adequada com a saúde
dos brasileiros?

TEXTO I
1 0 Os

http://1.bp.blogspot.com/_XOczqEsOhqk/S2Fvl-jeqdI/AAAAAAAAGuA/yh80FZQz71k/s1600-h/
Rico32012010charge27.gif

TEXTO II

http://delrei.wordpress.com/2009/06/03/charge-saude-publica/

TEXTO III
A SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL HOJE

01 A

saúde pública do Brasil tem se revelado de baixíssima
qualidade e em quantidade inadequada para atender à
população, notadamente, à população pobre. Quantas vezes
temos visto, pela grande mídia, relatos e imagens que nos

gastos com saúde no Brasil são gigantescos, entretanto,
a carência de recursos médicos ainda persiste, notadamente
nas regiões mais distantes dos grandes centros e nas
periferias das grandes cidades brasileiras. O Instituto de
Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) realizou um estudo
1 5 no qual comparou os gastos com saúde de diversos países.
No Brasil, são gastos 7,6% do PIB por ano com saúde, destes,
45,6% são do setor público e o restante corresponde aos
gastos do setor privado. Aliás, no Brasil, o setor privado
cobre, por meio de planos de saúde, atendimentos avulsos,
2 0 hospitais e outras formas, cerca de 48 milhões de pessoas,
gerando uma receita anual de aproximadamente US$ 27,2
bilhões. Em comparação com outros países, o Brasil está em
uma posição intermediária. Os Estados Unidos gastam 15,2%
do PIB, sendo 44,6% do setor público; na Alemanha, as
2 5 proporções são 11,1% e 78,2%; no Canadá, 9,9% e 69,9%;
México, 6,2% e 46,4%; Argentina, 8,9% e 48,6%; no Chile,
6,1% e 48,8%. A média do conjunto dos países da América
Latina é de 6,7% do PIB com gastos com saúde, sendo que
54,4% destes gastos correspondem ao gasto público. Na
3 0 média dos países considerados ricos, tem-se 10,8% do PIB
com gastos de saúde com a participação do setor público
sendo de 68,2%.
Observa-se dos números acima que, nos países mais ricos,
apesar de a renda média ser muito superior à renda do
3 5 Brasil, gastam em termos percentuais com saúde muito mais
que o Brasil gasta. Além disso, mais da metade dos serviços
médicos é paga pelo setor privado, embora muitos desses
gastos privados acabem se tornando do setor público em
razão das isenções e descontos no imposto de renda. O
4 0 Brasil gasta mais do que a média dos países da América
Latina, entretanto, a participação do setor público é menor.
Na comparação com os países ricos, no Brasil, temos, então,
consideravelmente menos gastos com saúde (em termos do
PIB e de valor absoluto) e muito menos participação do
4 5 setor público nos gastos totais com saúde.
Isso tem levado o programa público de saúde, o Programa
Único de Saúde (SUS), a atender quase que exclusivamente
as pessoas mais pobres, visto que até mesmo a grande
maioria das pessoas que trabalha em fábricas e em empresas
5 0 em geral está coberta por algum plano de saúde privado.
Ficam para serem atendidas pelo programa do governo as
pessoas que não possuem nenhum plano privado,
correspondendo geralmente às pessoas desempregadas, às
subempregadas, aos aposentados e às pessoas empregadas
5 5 de pequenas empresas. Esse universo de pessoas, apesar
de constituir uma grande quantidade, tem muito pouca
visibilidade e respeitabilidade entre os formadores de opinião
e as autoridades responsáveis pela oferta de saúde pública
para que suas vozes de reclamos sejam ouvidas por esses.
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6 0 Esse

é o principal motivo pelo qual a saúde pública é tão
caótica em nosso país, ou seja, as nossas autoridades
brasileiras e a sociedade não dão a atenção devida para as
pessoas que precisam dos atendimentos médicos do setor
público. Quando as próprias pessoas que utilizam a saúde
6 5 pública se organizarem de forma eficaz e sistemática, criando
um movimento firme e forte, então, os gastos com a saúde
serão ampliados significativamente, a qualidade e a
quantidade dos serviços de saúde pública no Brasil
aumentarão bastante e as pessoas serão atendidas com muito
7 0 mais dignidade e respeito nos hospitais e postos de saúde
públicos em todo o nosso país.
http://ramoncardoso.blogspot.com/2009/07/saude-publica-no-brasil-hoje.html
(Texto adaptado especialmente para o presente concurso.)

01 – Com relação aos textos I, II e III, é incorreto afirmar que
todos:
A) apresentam função apelativa;
B) abordam o problema do precário atendimento na rede pública
de saúde;
C) abordam o problema da superlotação hospitalar;
D) mostram o conformismo das pessoas frente aos problemas
no setor de saúde;
E) empregam a linguagem verbal e a não-verbal.
02 – As afirmações abaixo se referem, respectivamente, a que
textos?
I. Traz o humor como uma de suas principais estratégias de
construção de sentido;
II. Possui, como uma de suas funções de linguagem
predominantes, a função referencial;
III. Faz referência à rede pública e à rede privada de saúde;
IV. Emprega, como principal estratégia de construção de sentido
e de humor, o jogo de palavras;
V. Para gerar humor e sentido, utiliza-se da comparação.
A) textos 01 e 02; texto 03; texto 03; texto 01; e texto 02.
B) texto 01, 02 e 03; texto 03; texto 03; texto 01; e texto 02.
C) texto 01 e 02; texto 02; texto 03; texto02; e texto 01.
D) texto 01; texto 02; texto 03; texto 03; e texto 03.
E) texto 01 e 02; texto 03; texto 02; texto 01; e texto 02.
03 – Os elementos coesivos destacados nas frases abaixo
retomam, no texto III, respectivamente, que referentes?
I. “[...] realizou um estudo no qual comparou os gastos com
saúde de diversos países” (linhas 14 e 15);.
II. “[...] 54,4% destes gastos correspondem ao gasto público
[...]” (linha 29);
III. “Isso tem levado ao programa público de saúde [...] a atender
quase que exclusivamente as pessoas mais pobres [...]
(linhas 46 a 48);
IV. “Esse universo de pessoas, apesar de constituir uma grande
quantidade, tem muito pouca visibilidade e respeitabilidade
[...]” (linhas 55 a 57).

A) gastos com saúde; 6,7 do PIB; no Brasil temos
consideravelmente menos gastos com saúde (em termos do
PIB e de valor absoluto) e muito menos participação do setor
público nos gastos totais com saúde; as pessoas que não
possuem nenhum plano de saúde;
B) O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA); 6,7
do PIB; a grande maioria das pessoas que trabalha em
fábricas e em empresas em geral está coberta por algum plano
de saúde privado; as pessoas que não possuem nenhum
plano privado, correspondendo geralmente às pessoas
desempregadas, às subempregadas, aos aposentados e às
pessoas empregadas de pequenas empresas.
C) estudo; 54,4 % destes gastos; a grande maioria das pessoas
que trabalha em fábricas e em empresas em geral está coberta
por algum plano de saúde privado; os formadores de opinião
e as autoridades responsáveis pela oferta de saúde pública;
D) O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA); 54,4
% destes gastos; no Brasil temos consideravelmente menos
gastos com saúde (em termos do PIB e de valor absoluto);
os formadores de opinião e as autoridades responsáveis
pela oferta de saúde pública;
E) estudo; 6,7 do PIB; no Brasil temos consideravelmente
menos gastos com saúde (em termos do PIB e de valor
absoluto) e muito menos participação do setor público nos
gastos totais com saúde; as pessoas que não possuem
nenhum plano privado, correspondendo geralmente às
pessoas desempregadas, às subempregadas, aos
aposentados e às pessoas empregadas de pequenas
empresas.
04 – Os termos destacados nas assertivas abaixo, estabelecem
- no texto III - respectivamente, as seguintes relações de sentido:
I. “[...] entretanto, a carência de recursos médicos ainda
persiste” [...] (linhas 10 e 11).
II. “Aliás, no Brasil, o setor privado cobre, por meio de planos
de saúde, atendimentos avulsos, hospitais e outras formas,
cerca de 48 milhões de pessoas [...]” (linhas 18 a 20).
III. “[...] Além disso, mais da metade dos serviços médicos é
paga pelo setor privado [...]” (linhas 36 e 37).
IV. “[...] embora muitos desses gastos privados acabam se
tornando do setor público em razão das isenções e
descontos no imposto de renda” (linhas 37 a 39).
V. “no Brasil, temos, então, consideravelmente menos gastos
com saúde (em termos do PIB e de valor absoluto) e muito
menos participação do setor público nos gastos totais com
saúde.” (linhas 42 a 45).
A) adversidade; adição; adição; concessão; e conclusão.
B) comparação; retificação; contraposição; conclusão; e adição.
C) adversidade; retificação; complementação; contraposição;
e condição.
D) condição; contraposição, adição, adversidade; e conclusão.
E) adversidade; retificação; adição; contraposição; e conclusão.
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05 – Dentre as frases abaixo, qual possui verbos que, no
contexto em que se encontram, admitem tanto o singular como o
plural?
A) “[...] até mesmo a grande maioria das pessoas que trabalha
em fábricas e em empresas em geral está coberta por algum
plano de saúde privado” (linhas 48 a 50);
B) “[...] a qualidade e a quantidade dos serviços de saúde pública
no Brasil aumentarão bastante” (linhas 67 a 69);
C) “No Brasil, são gastos 7,6% do PIB por anos com saúde,
destes, 45,6% são do setor público e o restante corresponde
aos gastos do setor privado” (linhas 16 a 18);
D) “Os Estados Unidos gastam 15,2% do PIB, sendo 44,6% do
setor público” (linhas 23 e 24);
E) “O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA)
realizou um estudo no qual comparou os gastos com saúde
de diversos países”(linhas 13 a 15).

D) réu que vai ser condenado à pena de morte;
E) pessoa que está gravemente doente.
08 – No texto II, as expressões barraca de camping e
mantimentos geram humor porque estabelecem, implicitamente,
a comparação:
A) espera para atendimento em hospitais / acampamento;
B) espera para atendimento em hospitais públicos /
acampamento;
C) espera para atendimento em hospitais públicos / piquenique;
D) espera para atendimento na rede pública de saúde /
piquenique;
E) espera para atendimento na rede pública de saúde /
acampamento.
09 – Nas frases abaixo, a função sintática Sujeito está sendo
exercida, respectivamente, pelas expressões:

06 – Considerando o trecho abaixo, podemos inferir que:
“No Brasil, são gastos 7,6% do PIB por ano com saúde,
destes, 45,6% são do setor público e o restante corresponde
aos gastos do setor privado. Aliás, no Brasil, o setor privado
cobre, por meio de planos de saúde, atendimentos avulsos,
hospitais e outras formas, cerca de 48 milhões de pessoas,
gerando uma receita anual de aproximadamente US$ 27,2
bilhões. Em comparação com outros países, o Brasil está em
uma posição intermediária. Os Estados Unidos gastam 15,2%
do PIB, sendo 44,6% do setor público; na Alemanha, as
proporções são 11,1% e 78,2%; no Canadá, 9,9% e 69,9%;
México, 6,2% e 46,4%; Argentina, 8,9% e 48,6%; no Chile,
6,1% e 48,8%. (linhas 16 a 27).
A) Em termos de proporção - arrecadação do PIB / gasto com
setor público de saúde -, dentre os países citados no texto, o
Brasil gasta mais que o México com o setor público de saúde;
B) Em termos de proporção - arrecadação do PIB / gasto com
setor público de saúde -, dentre os países citados no texto, o
que mais gasta com o setor público de saúde são os Estados
Unidos; e o que menos gasta é o Chile;
C) Em termos de proporção - arrecadação do PIB / gasto com
setor público de saúde -, dentre os países citados no texto, o
que mais gasta com o setor público de saúde é a Alemanha;
e o que menos gasta são os Estados Unidos;
D) Em termos de proporção - arrecadação do PIB / gasto com
setor público de saúde -, dentre os países citados no texto,
os que mais gastam com o setor público de saúde são,
respectivamente, Estados Unidos, Alemanha e Argentina.
E) Em termos de proporção - arrecadação do PIB / gasto com
setor público de saúde -, dentre os países citados no texto, o
que menos gasta com o setor público de saúde é o Brasil.
07 – No texto I, para gerar humor, o vocábulo paciente é
empregado com que sentido?
A) pessoa que está sob os cuidados médicos;
B) pessoa que espera serenamente, resignada, conformada;
C) aquele que recebe a ação praticada por um agente;

I. “A saúde pública do Brasil tem se revelado de baixíssima
qualidade e em quantidade inadequada para atender à
população, notadamente, à população pobre” (linhas 01 a
03);
II. “Quantas vezes temos visto, pela grande mídia, relatos e
imagens que nos deixam indignados e revoltados com falta
de estrutura física e humana para atender às pessoas”
(linhas 03 a 06);
III. “Isso tem levado o programa público de saúde, o Programa
Único de Saúde (SUS), a atender quase que exclusivamente
as pessoas mais pobres” (linhas 46 a 48).
A) A saúde; nós (que aparece, implicitamente, sob a forma
desinencial), relato e imagens; Isso e o programa público de
saúde;
B) A saúde pública do Brasil; nós (que aparece, implicitamente,
sob a forma desinencial), relato e imagens; Isso e o programa
público de saúde;
C) A saúde pública do Brasil; relato e imagens; Isso e o programa
público de saúde;
D) A saúde pública do Brasil; nós (que aparece, implicitamente,
sob a forma desinencial), relato e imagens; Isso e o programa
público de saúde;
E) A saúde pública, a população; relatos e imagens, nos; Isso,
Programa Único de Saúde.
10 – Para reescrevermos o período a seguir, transformando a
oração subordinada adverbial temporal em oração subordinada
adverbial condicional, atentando para a correlação e o
paralelismo verbais, bem como para coerência do período,
devemos fazer que alterações:
“Quando as próprias pessoas que utilizam a saúde
pública se organizarem de forma eficaz e sistemática, criando
um movimento firme e forte, então, os gastos com a saúde
serão ampliados significativamente, a qualidade e a
quantidade dos serviços de saúde pública no Brasil
aumentarão bastante e as pessoas serão atendidas com muito
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mais dignidade e respeito nos hospitais e postos de saúde
públicos em todo o nosso país” (linhas 64 a 71).
A) Quando as próprias pessoas que utilizam a saúde pública se
organizassem de forma eficaz e sistemática, criando um
movimento firme e forte, então, os gastos com a saúde seriam
ampliados significativamente, a qualidade e a quantidade dos
serviços de saúde pública no Brasil aumentariamo bastante e
as pessoas seriamo atendidas com muito mais dignidade e
respeito nos hospitais e postos de saúde públicos em todo o
nosso país”;
B) Ainda que as próprias pessoas que utilizam a saúde pública
se organizem de forma eficaz e sistemática, criando um
movimento firme e forte, então, os gastos com a saúde serão
ampliados significativamente, a qualidade e a quantidade dos
serviços de saúde pública no Brasil aumentarão bastante e
as pessoas serão atendidas com muito mais dignidade e
respeito nos hospitais e postos de saúde públicos em todo o
nosso país”;
C) No momento em que as próprias pessoas que utilizam a saúde
pública se organizem de forma eficaz e sistemática, criando
um movimento firme e forte, então, os gastos com a saúde
serão ampliados significativamente, a qualidade e a
quantidade dos serviços de saúde pública no Brasil
aumentarão bastante e as pessoas serão atendidas com muito
mais dignidade e respeito nos hospitais e postos de saúde
públicos em todo o nosso país”
D) Se as próprias pessoas que utilizam a saúde pública se
organizassem de forma eficaz e sistemática, criando um
movimento firme e forte, então, os gastos com a saúde seriam
ampliados significativamente, a qualidade e a quantidade dos
serviços de saúde pública no Brasil aumentariam bastante e
as pessoas seriam atendidas com muito mais dignidade e
respeito nos hospitais e postos de saúde públicos em todo o
nosso país.
E) Se as próprias pessoas que utilizam a saúde pública se
organizarem de forma eficaz e sistemática, criando um
movimento firme e forte, então, os gastos com a saúde seriam
ampliados significativamente, a qualidade e a quantidade dos
serviços de saúde pública no Brasil aumentarão bastante e
as pessoas são atendidas com muito mais dignidade e respeito
nos hospitais e postos de saúde públicos em todo o nosso
país.

12 – Se

x−2
= 4 e y - 2 = 0, então x é igual a:
y

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 10
13 – Uma senhora comprou uma caixa de bombons para seus
dois filhos. Um destes tirou para si metade dos bombons da
caixa. Mais tarde o outro menino também tirou para si metade
dos bombons que encontrou na caixa. Restaram 10 bombons.
Quantos bombons havia inicialmente na caixa?
A) 18
B) 5
C) 40
D) 15
E) 23
14 – Uma pessoa recebe R$ 1000 por 25 dias de trabalho. Quanto
receberia se tivesse trabalhado 8 dias a mais?
A) R$ 1.320,00
B) R$ 1.400,00
C) R$ 1.130,00
D) R$ 1.310,00
E) R$ 1.325,00
15 – A razão das idades de duas pessoas é 2/3. Quais suas
idades sabendo que sua soma é 35 anos?
A) 14 e 20 anos
B) 14 e 21 anos
C) 15 e 20 anos
D) 18 e 17 anos
E) 13 e 22 anos
16 – Nos dados, a soma dos pontos de duas faces opostas é
sempre 7. Em dois dados na posição indicada na figura, a soma
dos pontos das duas faces de baixo é:

11 – Determinar o conjunto X tal que:
I. (a, b, c, d) ∪ X = (a, b, c, d, e)
II. (c, d) ∪ X = (a, c, d, e)
III. (b, c, d) ∩ X = (c)
A) (a, b)
B) (a, c, e)
C) (b, d, e)
D) (c, d, e)
E) (a, b, c, d)

A) 7
B) 10
C) 12
D) 9
E) 14
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17 – Os números x e y são tais que 5 ≤ x ≤ 10 e
maior valor possível de

.O

é:

A) 16
B) 14

II. Numa instalação padrão do Windows XP, normalmente são
colocados dois atalhos na Lista de Programas Fixos, um
para o navegador Internet Explorer e outro para o cliente de
correio eletrônico Outlook Express;
III. É possível remover e adicionar atalhos na Lista de
Programas Fixos;
IV. É possível excluir apenas um atalho da Lista de Programas
Mais Usados.
Está(ão) correta(s):

C) 13

A) apenas a II;
B) I, II e III;
C) II e III;
D) apenas a IV;
E) I, II, III e IV.

D) 12
E) 1
18 – Uma criança brinca com o seu pai de pergunta e resposta.
As regras são as seguintes: quem acertar ganha 10 pontos e
quem errar perde 3 pontos. Qual a expressão que representa os
pontos p de x acertos e y erros?
A) p = 3x – 10y
B) p = 3x + 10y
C) p = 10x – 3y
D) p = 10x + 3y
E) p = 13xy
19 – Em uma loja no shopping na capital o plano de vendas de
eletrodomésticos é dado por − 100,00 + 5p , em que p representa
o valor da prestação do produto comprado em cinco vezes.
Sabendo disso, qual é o valor de cada prestação na venda de
uma TV cujo preço é de R$ 450,00?
A) R$ 70,00
B) R$ 100,00
C) R$ 50,00
D) R$ 80,00
E) R$ 110,00

20 – As duas soluções de uma equação do 2º grau são

22 – Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as
falsas a respeito das Janelas no Windows XP:
( ) Barra de título é a barra superior que apresenta o nome da
janela, assim como, à direita, os botões Minimizar, Maximizar
e Fechar.
( ) Barra de ferramentas é o conjunto de menus dispostos
horizontalmente, abaixo da barra de títulos.
( ) Barra de endereço apresenta o endereço do local cujo
conteúdo está sendo visualizado na janela.
( ) Na Barra de status podemos digitar um endereço de uma
pasta do seu computador, uma unidade de disco, outro
computador da rede ou até mesmo um site da Internet.
( ) Podemos alterar a posição da barras de ferramentas, barra
20
30
−
1x 1≤ y ≤ de
endereço e da barra de títulos conforme nossa
preferência.
3y
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, V, F, F
B) V, F, V, V, F
C) V, F, V, F, F
D) V, F, V, F, V
E) F, F, F, V, V

e

.

Então a equação é:
A) 3x² – x – 1
B) 3x² + x – 1
C) 3x² + 2x – 1
D) 3x² – 2x – 1
E) 3x² – x + 1

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 – O Menu Iniciar do Microsoft Windows XP sofreu mudanças
de layout em relação às versões anteriores. Analise as afirmações
abaixo a respeito do Menu Iniciar e, em seguida, assinale a
alternativa correta:
I. É possível configurar quantos itens poderão ser
apresentados na Lista de Programas Mais Usados;

23 – A respeito das principais operações com janelas, analise
as afirmações abaixo:
I. Para mover uma janela, basta clicar em qualquer parte da
mesma e arrastá-la até a posição desejada;
II. Restaurar uma janela é fazê-la redimensionar-se para tomar
todo o espaço possível da tela;
III. Para redimensionar uma janela, basta clicar em uma das
bordas da mesma (o ponteiro do mouse se transformará em
uma seta dupla) e arrastar até a forma desejada;
IV. Para fechar uma janela, basta clicar no botão fechar (X) no
canto superior direito da mesma. Outra maneira de fechar
uma janela é acionando a combinação ALT+F4 no teclado.
Está(ão) correta(s):
A) I, II e III;
B) II, III e IV;
C) I, III e IV;
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D) III e IV;
E) I, II, III e IV.
24 – São aplicativos acessórios do Windows XP:
I. Calculadora;
II. Adobe Reader;
III. Wordpad;
IV. Photoshop;
V. Paint;
VI. Bloco de notas.
Estão incorretas:
A) I, III, V e VI;
B) II, IV e V;
C) II e IV;
D) I, III, e V;
E) II, III e IV.
25 – O programa gerenciador de arquivos do Windows é o:
A) Painel de Controle;
B) Windows Explorer;
C) Desktop;
D) Editor do Registro;
E) Gerenciador de Tarefas.
26 – Uma forma de se adicionar um atalho para um arquivo do
seu computador na Área de Trabalho seria:
A) clicar com o botão direito no arquivo e no menu suspenso
apontar para a opção Enviar para > Área de trabalho;
B) selecionar o arquivo desejado, pressionar a combinação de
teclas CTRL+X e, na Área de Trabalho, pressionar a
combinação de teclas CTRL+V;
C) arrastar o arquivo desejado para a Área de Trabalho;
D) as alternativas “A” e “B” estão corretas;
E) as alternativas “A” e “C” estão corretas.
27 – São formas de renomear um arquivo ou pasta no Windows
XP:
I. Selecionar o arquivo/pasta e dar um clique com o botão
esquerdo do mouse no nome;
II. Clicar com o botão direito do mouse no arquivo/pasta e no
menu suspenso acionar o comando Renomear;
III. Selecionar o arquivo/pasta e pressionar a tecla F2 do teclado.
Está(ão) correta(s):
A) apenas a II;
B) apenas a I;
C) I e II;
D) I e III;
E) I, II e III.
28 – A respeito das operações de Mover e Copiar arquivos/
pastas, analise as afirmativas abaixo e assinale V para as
verdadeiras e F para as falsas.

( ) Ao arrastar um objeto entre pastas de uma mesma unidade,
o mesmo será movido.
( ) Ao arrastar um objeto entre pastas de uma mesma unidade
pressionando a tecla SHIFT, o mesmo será copiado.
( ) Ao arrastar um objeto entre pastas de unidades diferentes,
o mesmo será movido.
( ) Ao arrastar um objeto entre pastas de unidades diferentes
pressionando a tecla CTRL, o mesmo será copiado.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, F, V
B) F, F, V, V
C) V, F, V, F
D) V, F, F, V
E) V, F, V, V
29 – Se copiarmos e colarmos um arquivo na mesma pasta de
origem:
A) será exibida uma mensagem de erro porque não é possível
ter dois arquivos com o mesmo nome na mesma pasta;
B) nada acontece, porque não se poder criar uma cópia do
arquivo na mesma pasta;
C) será solicitado um novo nome para a cópia do arquivo, pois
não é possível ter dois arquivos com o mesmo nome na
mesma pasta;
D) será adicionado o termo “Cópia de” no início do nome da
cópia do arquivo;
E) será adicionado o termo “(2)” no final do nome da cópia do
arquivo.
30 – Associe as combinações de teclas abaixo com suas
respectivas funções e, em seguida, assinale a alternativa correta:
1.
2.
3.
4.

ÿ+ E
ÿ+ F
ÿ+ R
ÿ+ M

(
(
(
(

) Abrir o comando Executar.
) Abrir o Windows Explorer.
) Minimizar todas as janelas.
) Abrir a Ferramenta Pesquisar.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) 1, 3, 2, 4
B) 3, 4, 1, 2
C) 1, 4, 2, 3
D) 1, 2, 4, 3
E) 3, 1, 4, 2
31 – A ordenação de livros nas estantes, que consagra o formato
como fator preponderante na sucessão dos itens, funcional em
bibliotecas de acesso restrito, é chamada de sistema de
localização:
A) científica;
B) vertical;
C) fixa;
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D) bibliográfica;
E) contínua.
32 – O ato administrativo de efeito interno, representado por
determinações especiais destinadas a regular procedimentos
para a execução de serviços ou tarefas, constitui a(o):
A) resolução;
B) portaria;
C) ordem de serviço;
D) medida provisória;
E) decreto legislativo.
33 – A composição obtida pela atribuição de um número de
classificação e da notação do autor, com a finalidade de
individualizar um volume na biblioteca, localizando-o na estante,
denomina-se:
A) ficha-guia;
B) índice de localização;
C) número de chamada;
D) palavra de ordem;
E) ordem de assunto.
34 – Qual é o serviço de referência que funciona como um tipo
de serviço de alerta, alicerçado em perfis atualizados das
necessidades dos usuários e que fornece informações
específicas, conforme o delineado naqueles perfis?
A) Pesquisa bibliográfica e documental;
B) Comutação de pacotes informacionais;
C) Análise de estudos de uso e de usuários;
D) Disseminação seletiva da informação;
E) Descrição estratégica de busca.
35 – Considerando que nem todos os materiais da biblioteca
podem ser emprestados, aponte a alternativa que arrola, apenas,
itens de consulta local.
A) Jornais, discos compactos e fotografias;
B) Dicionários, enciclopédias e atlas;
C) Obras raras, periódicos e diapositivos;
D) Recortes de jornais, folhetos e filmes;
E) Livros de referência, mapas e revistas.
36 – Quando o usuário pesquisa e recupera itens pertinentes na
base de dados de uma unidade de informação, ocorre:
A) precisão;
B) referenciação;
C) pertinência;
D) consistência;
E) revocação.
37 – Considerando o padrão de ordenação alfabética, palavra
por palavra, em um catálogo de autores, aponte a opção com a
seqüência correta.
A) Monte, Joana.
Monte Verde, Ana.
Monteverde, Clara.
Montenegro, Luísa.

B) Monte, Joana.
Monte Verde, Ana.
Montenegro, Luísa.
Monteverde, Clara.
C) Monte Verde, Ana.
Monteverde, Clara.
Montenegro, Luísa.
Monte, Joana.
D) Monte, Joana.
Montenegro, Luísa.
Monte Verde, Ana.
Monteverde, Clara.
E) Monte, Joana.
Montenegro, Luísa.
Monteverde, Clara.
Monte Verde, Ana.
38 – A recomendação de que livros não devem ser guardados
em contato direto com paredes, objetiva garantir a longevidade
dos materiais de informação, favorecendo a(o):
A) boa circulação de ar nas áreas de armazenamento;
B) diminuição da probabilidade de queda nas prateleiras;
C) estabilização do índice de umidade do ambiente;
D) manutenção dos livros, sem poeira e ácaros;
E) descolamento das encadernações em brochura.
39 – O catálogo que reúne informações bibliográficas sobre o
acervo total ou parcial de duas ou mais bibliotecas é o:
A) biobibliográfico;
B) classificado;
C) dicionário;
D) coletivo;
E) sistemático.
40 – Relacione a primeira coluna com a segunda, considerando
as atribuições e finalidades específicas por tipo de biblioteca.
I. biblioteca infantil.
II. biblioteca escolar.
III. biblioteca especializada.
(P)
(Q)
(R)
(S)

educação e leitura.
memória bibliográfica.
recreação e leitura.
ciência e tecnologia.

A relação correta é:
A) I - P, II - Q, III - R
B) I - Q, II - P, III - R
C) I - R, II - P, III - S
D) I - R, II - S, III - P
E) I - S, II - R, III - Q
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