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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.
2 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA:
 confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
3 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
 use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta
solicitada em cada questão;
 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será
computada, se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas
ou questões rasuradas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Resposta da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.
ATENÇÃO – Nos termos do Edital nº 057/2014, poderá ainda ser eliminado o candidato que portar arma(s)
no local de realização das provas. Deixar de atender as normas contidas nos Cadernos de Questões [...]
orientações e instruções expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas. [...]. Poderá ainda ser
eliminado [...] deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...] (subitem 11.2.27 “d” “g” “i”).
Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo [...] decorridas 2 (duas) horas do início das
provas (subitem 11.2.5). Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala [...] assinatura do
relatório [...] (subitem 11.2.7)
GABARITOS – Serão disponibilizados no

dia 13/05/14 no site www.gestaodeconcursos.com.br.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS
Data: ____/____/______

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno
contém, ao todo, 80 (oitenta) questões objetivas  cada uma
constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: 20
(vinte) questões de Língua Portuguesa, 15 (quinze) questões
de Raciocínio Lógico e Matemático, 15 (quinze) questões de
Informática, 10 (dez) questões de Legislação e 20 (vinte)
questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente
legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador
de provas para que ele tome as providências necessárias.
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá
qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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Língua Portuguesa

Eu Sei, Mas Não Devia
Clarice Lispector
Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. A gente se
acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas
ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não
olha para fora, logo se acostuma a não abrir as cortinas, logo se acostuma a acender
mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a
amplidão.
A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado porque está na hora. A tomar
café correndo, porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o
tempo de viagem. A comer sanduíches porque não dá para almoçar. A sair do trabalho
porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir
pesado sem ter vivido o dia.
A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre guerra. E, aceitando a guerra, aceita os
mortos e que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não acreditar
nas negociações de paz [...].
A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: “Hoje não posso ir”. A
sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisa
tanto ser visto.
A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. A lutar para
ganhar o dinheiro com que se paga. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para
pagar. E a pagar muito mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais.
E a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas
em que se cobra.
A gente se acostuma a andar nas ruas e ver cartazes. A abrir revistas e ver anúncios. A
ligar a televisão e assistir comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado,
conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos.
A gente se acostuma à poluição. A luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos
levam na luz natural. Às bactérias de água potável. À contaminação da água do mar. À
lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinhos, a não ter galo de madrugada,
a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta.
A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, tentando
não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o
cinema está cheio, a gente se senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a
praia está contaminada, a gente molha só o pé e sua no resto do corpo. Se o trabalho
está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há
muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre o
sono atrasado.
A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma
para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o
peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que de tanto
se acostumar, se perde de si mesma.
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Questão 1
De acordo com o texto, analise as seguintes afirmativas sobre o texto “Eu sei, mas não
devia” e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

) Todas as situações expostas no texto são verdadeiras, mas não fazemos nada
para mudar.

(

) Poderíamos agir de forma diferente e fazemos de tudo para dar certo.

(

) Saber o que devíamos fazer, mas não fazemos.

(

) Devíamos ter mais cuidado com nossas ações.

(

) Saber apenas não é suficiente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V V V V V.
B) F V F V F.
C) F F V F F.
D) V F V F V.

Questão 2
Aceitamos as coisas sem questioná-las porque
A) estamos acostumados a não ver nada.
B) estamos acostumados a passar por cima das coisas ruins.
C) estamos acostumados a não ter sensibilidade.
D) estamos acostumados a não sentir o peso das coisas.

Questão 3
“A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer.”
Assinale a alternativa que NÃO explica a expressão acima.
A) Temos medo de aprofundar as emoções para não sofrer depois.
B) Passamos por cima dos ressentimentos para não sofrer o tempo todo.
C) Sonhamos com situações amenas no futuro para esquecer a sobrecarga no presente.
D) Deixamo-nos sujeitar pelas situações incômodas, em vez de lutarmos pelas
prazerosas.

4

Questão 4
“A gente se acostuma a abrir revistas e ver anúncios.”
Sobre a expressão acima, NÃO se pode afirmar que
A) as reportagens não trazem nada de enriquecedor.
B) os anúncios das revistas são mais interessantes que as reportagens.
C) os anúncios não exigem esforço do leitor para entendê-los.
D) os anúncios alienam as pessoas que fecham os olhos para a realidade.

Questão 5
“A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta e que, de tanto se
acostumar, se perde de si mesma.”
De acordo com o exposto acima, NÃO podemos afirmar que
A) a vida vai se perdendo aos poucos diante do costume da acomodação.
B) nos poupando evitamos o desgaste que a realidade nos causa.
C) evitamos enxergar a realidade para amenizar o nosso sofrimento.
D) não é interessante para ninguém conviver com a realidade.

Questão 6
A repetição da expressão se acostuma presente no texto INDICA que
A) as janelas e as cortinas ficam abertas porque morar em apartamento dos fundos
desenvolve esse hábito.
B) não se deve acender a luz antes da hora, para não desenvolver o hábito de gastar
muita energia.
C) a vida na cidade grande é muito repetitiva, portanto, as janelas mostram sempre um
belo visual.
D) as pessoas se habituam a uma vida repetitiva, estando sempre presas às ações
cotidianas.
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Questão 7
A autora expressa poeticamente a tendência que as pessoas têm em se acostumar com
problemas, pressa e injustiças.
O sentimento que a autora rejeita é a
A) banalização.
B) injustiça.
C) necessidade.
D) solidão.

Questão 8
Dígrafo - sm. Gram. reunião de duas letras que, juntas, representam um único
fonema (som).
Considerando o significado do verbete dígrafo, acima, assinale a alternativa em que
TODAS as palavras apresentam um dígrafo.
A) Porque – ignorado – trabalho – cochilar.
B) Sobressaltado – sorriso – trabalho – dinheiro.
C) Publicidade – fruta – cochilar – ressentimento.
D) Molha – madrugada – sanduíche – passarinhos.

Questão 9
A gente se acostuma a ler o jornal no ônibus.
A gente se acostuma a comer sanduíches porque não dá para almoçar.
A gente se acostuma à poluição.
Quanto à sílaba tônica, as palavras acima destacadas, são classificadas respectivamente
como
A) proparoxítona – paroxítona – oxítona.
B) oxítona – proparoxítona – paroxítona.
C) paroxítona – oxítona - proparoxítona.
D) proparoxítona – oxítona – paroxítona.
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Questão 10
Assinale a alternativa que apresenta ERRO na concordância verbal.
A) A gente se acostuma a não abrir as cortinas.
B) A gente se acostumamos a esperar o dia inteiro.
C) Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana.
D) A gente se acostuma à poluição.

Questão 11
A gente se acostuma a cochilar no ônibus porque está cansado.
As palavras destacadas na frase acima são classificadas, respectivamente, como:
A) Advérbio – adjetivo – verbo.
B) Preposição – substantivo – artigo.
C) Verbo – substantivo – adjetivo.
D) Adjetivo – verbo – conjunção.

Questão 12
Assinale a alternativa em que a frase apresenta todas as palavras(s) acentuada(as)
CORRETAMENTE.
A) A gente se acostuma a comer sanduíches porque não dá para almoçar.
B) A gente se acostuma a cochilar no onibús porque está cansado.
C) A gente se acostuma às báctêrias de aguá potavel.
D) A gente molha so o pê e sua no resto do corpo.

Questão 13
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão com as sílabas separadas
CORRETAMENTE.
A) san-duí-che / co-chi-lar / pot-á-vel / tra-ba-lho.
B) sorr-i-so / ig-no-ra-do / gue-rra / ma-nhã.
C) ba-cté-rias / mol-ha / po-lu-i-ção / sor-ri-so.
D) sor-ri-so / san-du-í-che / guer-ra / ô-ni-bus.
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Questão 14
Assinale a alternativa em que TODAS AS PALAVRAS apresentam sufixo de valor
diminutivo.
A) Passarinho – revistinha – janelinha.
B) Jornaleco – bocarra – vidrinho.
C) Cãozinho – paredão – versículo.
D) Partícula – salão – livresco.

Questão 15
Assinale a palavra que é derivada da palavra noite.
A) Luar.
B) Anoitecer.
C) Estrelado.
D) Entardecer.

Questão 16
Assinale a alternativa em que todas as consoantes estão destacadas CORRETAMENTE.
A) Gente – fundos – fora.
B) Jornal – ligar – visto.
C) Poluição - luz – catarata.
D) Pé – fruta – faca.

Questão 17
Quanto ao número de sílabas, os vocábulos classificam-se em:
monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos.
Assinale a alternativa em que as palavras, quanto ao número de sílabas, apresentam-se
na sequência acima.
A) Madrugada – não – dinheiro – gente.
B) Sei - acostuma – esperar – fundos.
C) Cinema – pé – apartamentos – dia.
D) Luz – vida – janelas – publicidade.
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Questão 18
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas.
A gente se acostuma ____________ coisas demais, para não sofrer.
A gente se acostuma ____________ poluição.
A gente se acostuma a morar ____________ apartamentos de fundos.
A) de – com – a
B) à – a – em
C) a – em – à
D) a – à – em

Questão 19
Encontros consonantais são grupos formados por mais de uma consoante sem vogal
intermediária.
Assinale a alternativa em que TODAS AS PALAVRAS apresentam encontros
consonantais.
A) Semana – outra – praia.
B) Precisa – guerra – abrir.
C) Trabalho – acreditar – publicidade.
D) Madrugada – água – televisão.

Questão 20
“A gente se acostuma a temer a hidrofobia dos cães.”
A palavra destacada acima apresenta o radical de origem grega hidro (água) associado
ao substantivo fobia.
A palavra hidrofobia, de acordo com o contexto, apresenta o sentido de
A) água.
B) raiva.
C) medo.
D) dor.
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Raciocínio Lógico e Matemático
Questão 21
Observe a frase.
Barco está para água como o avião está para
________

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna acima.
A) sol.
B) chão.
C) água
D) céu.

Questão 22
Observe a sequência de números.

O número que completa essa sequência é
A) 672.
B) 1152.
C) 1536.
D) 2304.
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Questão 23
Observe a sequência.

Continuando a sequência e usando o mesmo padrão, quantos quadradinhos pretos terá a
27ª figura?
A) 25.
B) 26.
C) 27.
D) 28.

Questão 24
Em um campeonato de futebol com 5 clubes em que todos jogarão entre si uma única vez,
o número total de jogos será:
A) 15.
B) 12.
C) 11.
D) 10.
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Questão 25
Um professor aplicou uma prova com duas questões. O resultado obtido pelos alunos foi:
I. 20 alunos acertaram a primeira questão.
II. 18 alunos acertaram a segunda questão.
III.

5 alunos acertaram as duas questões.

IV.

8 alunos erraram as duas questões.

Quantos alunos fizeram a prova?
A) 41.
B) 43.
C) 46.
D) 51.

Questão 26
Observe a sequência de figuras.

Continuando a sequência e usando o mesmo padrão, quantos quadradinhos terá a 7ª
figura?
A) 35 quadradinhos.
B) 48 quadradinhos.
C) 63 quadradinhos.
D) 80 quadradinhos.
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Questão 27
Observe a sequência de números.

Assinale a alternativa que apresenta o número que completa CORRETAMENTE a
sequência acima.
A) 53.
B) 57.
C) 61.
D) 62.

Questão 28
Observe a operação.

Nessa operação, aparecem letras no lugar de números. Encontre o valor de 0 a 9 a que
corresponde cada letra, para que o cálculo indicado esteja correto. Letras iguais
significam números iguais e as letras diferentes, números diferentes. Além disso, o
primeiro algarismo jamais será 0.
Sendo assim, o valores das letras são:
A) C = 3; E = 0; R= 5 e V = 1.
B) C = 1; E = 0; R= 3 e V = 5.
C) C = 1; E = 5; R= 0 e V = 3.
D) C = 3; E = 5; R= 0 e V = 1.
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Questão 29
Um posto de saúde vacinou todas as crianças de uma cidade, sendo que 80% delas foi
vacinada contra poliomielite e 60% contra sarampo.
Qual o percentual de crianças que foram vacinadas contra as duas doenças?
A) 20%.
B) 40%.
C) 60%.
D) 80%.

Questão 30
Observe a sequência de palavras.

dia, semana, quinzena, ______, ano

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna acima.
A) década
B) hora
C) mês
D) século
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Questão 31
Observe a sequência de números.

Determine os valores de X e Y, respectivamente.

A)

B)

C)

D)
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Questão 32
Esta é a planificação de um cubo.

5
6
3
Como preencher os quadrados de modo que, ao ser dobrada, a soma dos números
das faces opostas do cubo seja sempre sete?

A)

5

4
6

2
3

B)

5

2
6

4
3

C)

5

1
3

5

1

2
6

D)

1

4

4
6

1
3

2
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Questão 33
Felipe já tem 143 figurinhas no seu álbum. Em cada pacotinho vêm 2 figurinhas. Ele
comprou 10 pacotinhos. Lembrando que podem sair figurinhas repetidas, quantas Felipe
poderá ter coladas no álbum depois dessa compra?
A) De 143 a 153 figurinhas.
B) De 153 a 160 figurinhas.
C) De 153 a 163 figurinhas.
D) De 143 a 163 figurinhas.

Questão 34
Observe a sequência de números.

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE essa sequência.
A) 108.
B) 135.
C) 243.
D) 244.

Questão 35
Leão, Onça, Elefante, Gato, Gavião.
Observe os nomes de animais apresentados acima e assinale a alternativa que apresenta
o nome do animal que não é um animal carnívoro.
A) Gato.
B) Elefante.
C) Leão.
D) Gavião.
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Informática
Questão 36
O
é o aplicativo do Windows que permite ao usuário enxergar a
organização do disco, criar pastas, apagar pastas e arquivos entre outros.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna.
A) Desfragmentador de disco
B) Lupa
C) Windows explorer
D) Wordpad

Questão 37
O
é o programa que possibilita criar e editar desenhos, inserir textos em
desenhos prontos, trabalhar com cores, alterar aparência de figuras etc.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna da afirmativa.
A) Draw
B) Paint
C) Windowsdraw
D) Winscreen
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Questão 38
Relacione os aplicativos do Windows 7 apresentados na COLUNA I às suas respectivas
funções na COLUNA II.
COLUNA I

COLUNA II

1. Desfragmentador de disco.

(

) Executa funções
comando.

baseadas

em

linha

de

2. Prompt de comando.

(

) Define as configurações e personaliza as
funcionalidades do computador.

3. Painel de controle.

(

) Reorganiza os arquivos que se encontram
espalhados pelo computador.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) 1 3 2.
B) 2 1 3.
C) 2 3 1.
D) 3 2 1.

Questão 39
Leia atentamente a seguinte sequência de ações de um usuário do Windows 7 após ativar
o Windows Explorer e se posicionar em uma pasta.
(1) Clique com o botão direito do mouse sobre um arquivo (2) clique na opção
recortar (3) posiciona-se em outra pasta (4) clique com o botão direito do
mouse em uma área vazia da pasta (5) clique na opção colar.
Assinale a alternativa que apresenta o CORRETO resultado da sequência de ações
descritas.
A) O usuário fica com dois arquivos iguais em pastas diferentes.
B) O usuário renomeou o arquivo.
C) O usuário moveu o arquivo de uma pasta para outra e continua com apenas um
arquivo.
D) O Windows 7 mostrou uma mensagem de erro indicando que é uma operação
inválida.
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Questão 40
Observe o seguinte texto redigido no MS Word.
O Produto Interno Bruto (PIB) é a medida, em valor monetário, do total dos
bens e serviços finais produzidos para o mercado durante determinado período
de tempo, dentro de um país.
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o nome do recurso de edição que
envolve o texto.
A) Borda.
B) Balão.
C) Contorno.
D) Sombra.

Questão 41
Analise as afirmativas sobre a aba Layout da Página do MS Word 2010.
I. Permite configurar as margens de um documento.
II. Permite dividir o texto em duas ou mais colunas.
III. Permite incluir quebras de páginas ou de seção.
A partir da análise, conclui-se que estão CORRETAS.
A) I e II apenas.
B) I e III apenas.
C) II e III apenas.
D) I, II e III.
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Questão 42
Analise as seguintes afirmativas sobre a função de imprimir do MS Word 2010.
I. Permite imprimir o conteúdo selecionado de um documento.
II. Não permite imprimir mais de uma página na mesma folha.
III. Permite imprimir somente as páginas ímpares de um documento.
A partir da análise, conclui-se que estão CORRETAS.
A) I e II apenas.
B) I e III apenas.
C) II e III apenas.
D) I, II e III.

Questão 43
Analise as afirmativas sobre a formatação de parágrafo do MS Word 2010.
I. Permite estabelecer o alinhamento do texto.
II. Permite estabelecer o espaçamento entre as linhas.
III. Permite estabelecer o tamanho da fonte do texto.
A partir da análise, conclui-se que estão CORRETAS.
A) I e II apenas.
B) I e III apenas.
C) II e III apenas.
D) I, II e III.
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Questão 44
Observe o seguinte texto redigido no MS Word.
Para calcular a área do quadrado, utilizaremos a fórmula A = m2, em que m é a medida do
lado do quadrado.
Assinale a alternativa que apresenta o nome CORRETO do estilo usado na edição do
expoente 2 da fórmula da área.
A) Negrito.
B) Sublinhado.
C) Sobrescrito.
D) Subscrito.

Questão 45
Como é conhecido o método que permite a composição de mensagens para envio por intermédio de
sistemas eletrônicos de comunicação?

A) Criptografia.
B) Email.
C) FTP.
D) Upload.

Questão 46
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a função dos programas de
computador conhecidos como navegador.
A) Manipula e organiza e-mails.
B) Pesquisa de páginas na internet.
C) Protege o computador de ataques externos.
D) Habilita o usuário a interagir com as páginas web.
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Questão 47
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE quais são as ações de um
protocolo de rede.
A) Controla e possibilita uma conexão, comunicação, transferência de dados entre dois
sistemas computacionais.
B) Protege o computador de ataques externos e de invasores.
C) Detecta a ação de malware.
D) Avalia e otimiza o tráfego de dados em uma rede de modo a impedir a queda de
desempenho da velocidade de transmissão.

Questão 48
Uma
é um endereço virtual com um caminho que indica onde está o que o
usuário procura na internet.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna.
A) HTTP
B) POP
C) URL
D) WWW

Questão 49
Analise as afirmativas sobre a World Wide Web.
I. É um sistema de documentos em hipermídia.
II. São documentos em hipermídia de um portal específico.
III. São documentos executados na internet.
A partir da análise, conclui-se que estão CORRETAS.
A) I e II apenas.
B) I e III apenas.
C) II e III apenas.
D) I, II e III.
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Questão 50
Um usuário escreveu na célula C5 de uma planilha do MS Excel 2010 o seguinte
conteúdo: = A1 + B1*2.
O usuário, conforme a nomenclatura do MS Excel, escreveu
A) uma fórmula.
B) uma inequação.
C) uma macro.
D) um procedimento.
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Legislação
Questão 51
Segundo o que dispõe a Lei nº 8.112/90, a investidura em cargo público ocorre com o ato
de
A) divulgação oficial da classificação do candidato no concurso público.
B) nomeação.
C) posse.
D) entrada em exercício.

Questão 52
Segundo a Lei nº 8.112/90, o estágio probatório do servidor público federal NÃO tem
como critério específico de avaliação
A) a assiduidade.
B) a capacidade de iniciativa.
C) a produtividade.
D) o zelo com material e equipamentos.

Questão 53
Consoante o que prevê a Lei do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,
“o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei” dá o conceito de
A) proventos.
B) subsídio.
C) vantagem pessoal.
D) remuneração.
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Questão 54
Analise os seguintes atos.
I. Exoneração.
II. Licença.
III. Aposentadoria.
IV. Promoção.
Conforme a Lei do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, importam em
vacância do cargo público os atos
A) I, II e III apenas.
B) I e III apenas.
C) I, III e IV apenas.
D) I, II, III e IV.

Questão 55
Sobre a gratificação natalina do servidor público civil da União, é CORRETO afirmar que
A) será paga até o dia 30 de dezembro de cada ano.
B) corresponde a 1/12 da remuneração do servidor no mês de dezembro, por mês de
exercício no respectivo ano.
C) a fração igual ou superior a 10 dias será considerada como mês integral para efeito
de cálculo da indenização.
D) o servidor exonerado perde o direito à gratificação natalina.

Questão 56
Para alcançar pela primeira vez o direito de férias, exigem-se do servidor público federal
A) 12 meses de exercício.
B) 11 meses de exercício.
C) 10 meses de exercício.
D) 1 ano e 2 meses de exercício.
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Questão 57
Segundo o que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, NÃO constitui
indenização do servidor o(a):
A) Adicional.
B) Ajuda de custo.
C) Auxílio-moradia.
D) Diária.

Questão 58
Servidor público federal e efetivo, Sérgio pretende deixar o cargo definitivamente para se
dedicar a outra atividade profissional, razão pela qual formula requerimento nesse sentido.
Nessa hipótese e tendo em vista o que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
União, a desvinculação de Sérgio do cargo, em atendimento de seu pedido, se dará por
A) demissão.
B) declaração de vacância.
C) exoneração.
D) renúncia.

Questão 59
Conforme o que dispõe o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal, NÃO se inclui entre os deveres fundamentais do servidor público:
A) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão de bens,
direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
B) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito.
C) Manter-se alinhado com o superior hierárquico, como forma de alcançar um
desenvolvimento mais rápido na carreira.
D) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que
seja titular.
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Questão 60
Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal, o servidor, ao tomar decisões, deverá distinguir entre o honesto e o desonesto,
sem o que, estará desprezando
A) o princípio da legalidade.
B) a conveniência administrativa.
C) a hierarquia administrativa.
D) o elemento ético de conduta.
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Conhecimentos Específicos
Questão 61
“As pesquisas, progressivamente, entram pelos detalhes, os cientistas produzem
trabalhos específicos, cada vez mais intrincados, e esses trabalhos vão sendo
incorporados aos acervos para servir de base a outros pesquisadores, numa rede de
informação...”
(MILANESI, L. A. O que é biblioteca. 4. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1986, p. 15).

Considerando as informações contidas no texto, é CORRETO afirma que a ciência é
A) cumulativa.
B) indeterminada.
C) abusiva.
D) alienada.

Questão 62
As atividades de localização auxiliam os alunos na localização de informação ou material
específico e, futuramente contribuirão para o entendimento do ambiente da informação.
São habilidades de localização, EXCETO:
A) Sistema de classificação.
B) Fontes bibliográficas.
C) Índices.
D) Elementos do livro.

29

Questão 63
Analise as afirmativas e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

) Número de chamada é um código que indica a localização do documento na
estante.

(

) Obras de referência ou fontes de referências, são obras que normalmente são
lidas do princípio ao fim.

(

) Mouse é o dispositivo usado para mover o cursor pela tela e dar comandos ao
computador.

(

) Parlenda é um jogo baseado na adivinhação de palavras.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V V F F.
B) V F V V.
C) F F V V.
D) V F V F.

Questão 64
Em torno dos sete anos, as crianças tendem a alternarem comportamentos, variando
entre ativos e mais quietos. Nesse sentido, aliar à atividade passiva de escutar histórias a
uma atividade participativa pode ser o mais adequado.
São atividades que exigem participação ativa, EXCETO:
A) Dramatização.
B) Discussão.
C) Desenho.
D) Observação.
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Questão 65
A alfabetação de fichas bibliográficas de um catálogo é uma das atividades que pode ser
realizada pelo auxiliar de biblioteca.
Os nomes abaixo devem ser colocados em ordem conforme as regras de alfabetação:
I. Xavier, Antônio José.
II. Severino, Antônio João.
III. Alencar, Jackson Rios.
IV. Sampaio, Jackeline Emanuelle.
Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA.
A) I, II, III, IV.
B) IV, II, III, I.
C) IIII, IV, II, I.
D) II, I, III, IV.

Questão 66
A divulgação de serviço e produtos oferecidos é uma das atividades relevantes para o
bom funcionamento de uma biblioteca.
São usadas como formas de divulgação das atividades realizadas pela biblioteca,
EXCETO:
A) Guias, jornal mural e boletins informativos.
B) Sumários correntes, listas de novas aquisições e varais de livros.
C) Home page, redes sociais e anúncios em jornais.
D) COMUT, Kardex e Catálogo de autoridade.
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Questão 67
Empresas especializadas em mobiliários e acessórios de escritórios e bibliotecas, podem
oferecer vários modelos e opções, além de orientar quanto ao espaço e arranjo interno da
biblioteca.
A função do bibliocanto é
A) dar suporte aos livros nas prateleiras das estantes não inteiramente ocupadas ou
sobre uma mesa.
B) servir como proteção contra insetos.
C) proteger os livros raros da ação de fungos.
D) permitir a guarda de fichas catalográficas.

Questão 68
A seção de preservação, conservação e restauração de documentos deve tomar medidas
de controle e prevenção e atentar para o acondicionamento de ar, limpeza, controle de luz,
insetos e microorganismos, encadernar e armazenar adequadamente os documentos.
(SILVA; ARAÚJO, 1995. p. 36)

São considerados inimigos mais comuns dos materiais bibliográficos, os agentes,
EXCETO:
A) Físicos.
B) Químicos.
C) Biológicos.
D) Bibliográficos.

Questão 69
Catálogo é o veículo de difusão do conteúdo da coleção, da biblioteca, que determina a
existência ou não de um certo documento.
Assinale a alternativa que apresenta a definição CORRETA para catálogo dicionário.
A) Catálogo no qual as fichas estão arrumadas na mesma ordem em que os livros se
encontram nas estantes.
B) É a reunião de palavra ou palavras expressivas do conteúdo particular de
determinada obra.
C) É a reunião, numa ordem alfabética única, das fichas de autor, título, assunto,
remissivas e de referências.
D) É o conjunto de símbolos que representam numericamente os nomes dos autores.
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Questão 70
Site é uma palavra em inglês que significa local e lugar. Na internet, designa um conjunto
de páginas que representa uma pessoa, uma instituição, ou uma empresa na rede.
(ARRUDA, Susana Margaret; CHAGAS, Joseane. Glossário de biblioteconomia e ciências afins: portuguêsinglês. Florianópolis: Cidade Futura, 2002. p 196).

Assinale a alternativa que representa CORRETAMENTE um site.
A) www.mec.gov.br
B) site_doc@yahoo.com.br
C) megabyth.com@gov.br
D) saude.pdf@gov.br

Questão 71
A internet constitui na sociedade contemporânea um relevante ambiente informacional.
São formas confiáveis de assegurar o acesso à informação por meio da internet, EXCETO:
A) Acesso supervisionado à internet.
B) Ensino do uso da internet de forma consciente às crianças.
C) Criação de intranet's nas escolas.
D) Acesso livre a internet.

Questão 72
Caracterizada por uma gama informacional nunca vista antes, a sociedade atual exige
que os indivíduos desenvolvam habilidades específicas para lidar com a informação.
São atribuições do professor com competência informacional, EXCETO:
A) Exercer orientação para captação dos interesses dos alunos.
B) Transmitir conhecimentos.
C) Exercer orientação que estimule conhecimentos.
D) Guiar os alunos na busca de soluções.
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Questão 73
Referência é o serviço-fim da biblioteca; daí sua grande importância. Atende diretamente
o usuário da biblioteca e requer pessoal capacitado.
São obras de referência, EXCETO:
A) Enciclopédias.
B) Dicionários.
C) Repertórios biográficos.
D) Modelos anatômicos.

Questão 74
Os textos literários são importantes por apresentar características estéticas peculiares,
devendo, então ocupar um lugar especial no acervo.
São gêneros literários de linguagem escrita, EXCETO:
A) Conto.
B) Romance.
C) Seminário.
D) Texto dramático.

Questão 75
Numa biblioteca registrar é atribuir um número, sequencial, a qualquer material
bibliográfico ou não, incorporando-o ao acervo.
Em relação ao número de registro, é INCORRETO afirmar
A) que cada documento tem um registro próprio.
B) que cada tipo de material documental recebe um número de registro: livros, folhetos,
periódicos e mapas.
C) que, quando um livro é substituído por outro e não for exatamente igual, receberá o
mesmo número de registro, mesmo que não seja exatamente igual ao extraviado.
D) que a principal finalidade do registro é documentar o patrimônio bibliográfico.
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Questão 76
A leitura é considerada um instrumento básico na trajetória escolar e no sucesso
acadêmico das pessoas. O tripé da educação de leitores se assenta sobre três pilares.
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta esses pilares:
A) Consciência, criatividade e criticidade.
B) Consciência, criatividade e afetividade.
C) Afetividade, criatividade e consciência.
D) Consciência, criatividade e atualidade.

Questão 77
Caracterizada por uma abundância informacional nunca vista antes, a sociedade
contemporânea exige que os indivíduos desenvolvam habilidades especificas, o que se
denomina “competência informacional”.
Analise as seguintes afirmativas sobre esse conjunto de habilidades e assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(

) Desenvolvimento de habilidades específicas para lidar com a informação,
denomina-se competência informacional.

(

) Conjunto de critérios necessários para localizar, interpretar, analisar e comunicar
informação, denomina-se competência informacional.

(

) A escola é uma transmissora de conhecimentos, mantendo-se sempre atualizada.

(

) A competência informacional está inserida na questão do letramento, na medida
em que pressupõe uma condição que caracteriza a pessoa faz uso esporádico da
informação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) F F V V.
B) F V V F.
C) V V F F.
D) V F F V.
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Questão 78
Considerando os números de chamada abaixo, assinale a ordem CORRETA na estante
de uma sequência de quatro livros.
A)

B)

C)

D)

869.12

869.01

869.1

869

A733c

A733a

A733b

A733g

869.1

869.01

869.12

869

A733b

A733a

A733c

A733g

869.01

869.1

869

869.12

A733a

A733b

A733g

A733c

869

869.01

869.1

869.12

A733c

A733a

A733b

A733c

Questão 79
Cabeçalhos de assuntos são nomes, frases, expressões ou iniciais, colocadas no alto de
um registro bibliográfico, para dar um ponto de acesso em catálogos, listas e outros
suportes.
Para ordenação dos cabeçalhos de assunto cujas partes principais sejam idênticas, a
ordenação CORRETA é a sequência.
A) Cabeçalhos simples, cabeçalho com subdivisões e cabeçalhos seguido de parênteses.
B) Cabeçalhos simples, cabeçalhos invertidos, e cabeçalhos compostos.
C) Cabeçalhos simples; cabeçalhos compostos e cabeçalhos com subdivisões.
D) Cabeçalhos invertidos; cabeçalhos compostos e cabeçalhos seguidos de parênteses.
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Questão 80
Analise as seguintes afirmativas sobre partes do livro e assinale com V as verdadeiras e
com F as falsas.
(

) Folhas de guardas são as folhas dobradas colocadas no começo e no fim do livro,
unindo a capa ao volume.

(

) Folha de rosto é a folha do livro que tem impresso o título da obra, nome do autor,
indicação do editor e outros dados complementares.

(

) Folha de rosto é a folha do livro que tem impresso a foto do autor com sua
biografia.

(

) Orelha é o arremate colorido que se cola na cabeça e no pé do dorso, como
acabamento.

(

) Corpo do livro é o conjunto de folhas do livro dobradas ao meio encaixadas e
costuradas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) F V F V F.
B) V F V F V.
C) F V V F V.
D) V V F F F.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

