
BIBLIOTECÁRIO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do Cartão de Respostas. 
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não 

retornar, será eliminado. 
3 -	 Os	3	(três)	últimos	candidatos	a	terminar	a	prova	deverão	permanecer	na	sala	

até	que	todos	tenham	finalizado	suas	provas	e	somente	poderão	sair	juntos	
do	recinto,	após	aposição	em	ata	de	suas	respectivas	assinaturas.	

4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) 
e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem do seu Cartão 
de Respostas	será	disponibilizada	na	página	do	concurso	em	http://concursos.
biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 -	 Confira	atentamente	se	este	Caderno	de	Questões	(Provas),	que	contém	60	

(sessenta)	questões	objetivas,	está	completo.
2 -	 Cada	questão	da	Prova	Objetiva	conterá	5 (cinco) opções e somente uma correta.
3 -	 Confira	 se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão 

de respostas,	 estão	 corretos.	 Se	 notar	 qualquer	 divergência,	 notifique	
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, 
você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 -	 Confira	atentamente	se	o	cargo e o número do caderno que estão no caderno 
de	 questões	 é	 o	mesmo	 do	 que	 consta	 em	 seu	 cartão de respostas e na 
etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para 
sentar.	Se	notar	qualquer	divergência,	notifique	imediatamente	ao	Fiscal	de	
Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 -	 Se	você	marcar	mais	de	uma	alternativa,	sua	resposta	será	considerada	errada	
mesmo	que	uma	das	alternativas	indicadas	seja	a	correta.

7 -	 No	decorrer	da	prova	objetiva	o	fiscal	de	sala	irá	colher	a	sua	digital	no	selo	
que está no seu cartão de respostas.

8 - Os candidatos aos cargos de Nível Superior e para o cargo de Nível Médio de 
Professor	II,	poderão	entregar	seus	títulos	ao	final	da	prova	objetiva	no	local	
indicado	na	escola	onde	está	fazendo	sua	prova	objetiva.

AGENDA 

l 17/01 e 18/01/2015,	Provas	Objetivas/
Discursivas/Recebimento	de	Títulos.	

l 19/01/2015, Divulgação dos Exemplares 
dos	Cadernos	de	Questões	(Provas)	das	
Provas	Objetivas.

l 19/01/2015, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares	das	Provas	Objetivas.

l 20/01/2015,	 Relação	 Preliminar	 de	
Notas	das	Provas	Práticas.

l 21/01 e 22/01/2015,	 Interposição	
de Recursos contra as Notas 
Preliminares	das	Provas	Práticas.

l 21/01/2015,	 Disponibilização	 das	
Imagens	dos	Cartões	Respostas	das	
Provas	Objetivas.

l 22/01 e 23/01/2015,	 Interposição	
de	Recursos	contra	as	questões	das	
Provas	Objetivas.

l 26/01/2015, Relação Final de Notas 
das	Provas	Práticas.

l 28/01/2015, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos	das	Provas	Objetivas.

l 28/01/2015, Relação Final de Notas 
das	Provas	Objetivas.

l 28/01/2015,	 Relação	 Preliminar	 de	
Notas	 das	 Provas	 Discursivas	 e	 da	
Notas da Avaliação de Títulos.

l 29/01 e 30/01/2015,	 Interposição	 de	
Recursos	contra	as	Notas	Preliminares	
das	 Provas	 Discursivas	 e	 da	Notas	 da	
Avaliação de Títulos.

l 03/02/2015, Relação Final de Notas 
das	Provas	Discursivas.

l 03/02/2015, Relação Final de Notas 
da Avaliação de Títulos.

l 05/02/2015, Resultado Final do 
Concurso.

CADERNO: 2

INFORMAÇÕES: 

l Tel: (21) 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: sjbarra2014@biorio.org.br

CÓDIGO: BIB01

Prefeitura Municipal de 
São João da Barra



BIBLIOTECÁRIO                                                                                                                                            CADERNO 2    

2

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 

Um dos maiores mitos propagados por aí é o de que 
dois raios não caem no mesmo lugar. Mas não dê 
ouvidos	 a	 tudo	o	que	 lhe	dizem.	 Em	áreas	de	 grande	
incidência, podem cair não somente dois, mas diversos 
raios.	 Prova	 disso	 é	 o	 Cristo	 Redentor,	 agraciado	 por	
seis	 raios	 por	 ano,	 em	média,	 de	 acordo	 com	 o	 Inpe	
(Instituto	Nacional	de	Pesquisas	Espaciais).	E	o	Empire	
State Building, em Nova York, que recebe 25 descargas, 
sendo	que	já	aconteceu	de	o	topo	do	prédio	ser	atingido	
oito	vezes	em	apenas	oito	minutos.
	 A	chance	de	uma	pessoa	ser	atingida	diretamente	
por	 um	 raio	 é	muito	 baixa,	 em	 termos	 estatísticos:	 é	
menor	do	que	um	para	um	milhão.	O	que	não	é	motivo	
para	 baixar	 a	 guarda.	 Se	 você	 estiver	 em	 uma	 área	
descampada (como uma praia ou campo de futebol) 
durante uma tempestade forte, a probabilidade é bem 
maior:	de	um	para	mil.	Isso	porque	o	seu	corpo	acaba	se	
transformando	em	para-raios	nessas	situações.
 Raios são descargas elétricas de grande 
intensidade que conectam as nuvens de tempestade 
e	o	solo.	Ou	seja:	para	que	eles	ocorram,	é	necessário	
haver	 uma	 nuvem	 carregada	 de	 partículas	 com	 carga	
negativa	 (geradas	pelo	choque	das	partículas	de	gelo)	
e	 um	 solo	 repleto	 de	 partículas	 com	 carga	 positiva.	
Como os campos elétricos costumam se acumular em 
extremidades, não é de se estranhar que arranha-céus, 
monumentos	pontiagudos,	copas	de	árvores	e	cabeças	
sejam mais vulneráveis.
 É bom lembrar que relâmpago é o nome genérico 
que se dá às descargas elétricas, mas os raios são só os 
que	se	conectam	ao	solo.	E	o	trovão?	É	o	som	produzido	
pelo ar que se aquece e se expande rapidamente na 
região em que circula a corrente elétrica do raio.

QUESTÃO 1
Entre	 as	 palavras	 abaixo,	 retiradas	 do	 texto,	 aquela	 que	 é	
formada	por	processo	diferente	das	demais	é:

(A) incidência.
(B) diretamente.
(C)	 estatístico.
(D) monumento.
(E)	 partícula.

QUESTÃO 2
O	texto	que	serve	de	base	para	esta	prova	é	classificado	como	
informativo;	a	característica	que	NÃO	marca	geralmente	esse	
tipo	de	texto	é:

(A)	 a	preocupação	com	a	precisão	das	informações.
(B)	 o	cuidado	com	a	clareza	da	linguagem.
(C) a presença da linguagem erudita, por ser a de mais amplo 

uso.
(D) a intenção de veicular dados necessários ou desconhecidos.
(E)	 a	procura	de	um	equilíbrio	na	distribuição	de	informações.

QUESTÃO 3
“É bom lembrar que relâmpago é o nome genérico que se dá 
às descargas elétricas, mas os raios são só os que se conectam 
ao	solo.	E	o	trovão?	É	o	som	produzido	pelo	ar	que	se	aquece	
e se expande rapidamente na região em que circula a corrente 
elétrica	do	raio.”	Este	último	parágrafo	do	texto	se	preocupa	
em:

(A)	 estabelecer	diferenças	de	significados	entre	palavras.
(B) esclarecer vocábulos empregados no próprio texto.
(C)	 distinguir	 entre	 causas	 e	 consequências	 de	 alguns	

elementos naturais.
(D)	 diferenciar	entre	tipos	variados	de	descargas	elétricas.
(E)	 conectar	as	informações	para	um	público	infantil.

QUESTÃO 4
O	segmento	que	mostra	um	tipo	de	variedade	de	 linguagem	
diferente	dos	demais	é:

(A) “Um dos maiores mitos propagados por aí é o de que dois 
raios não caem no mesmo lugar.”

(B)	 “Mas	não	dê	ouvidos	a	tudo	o	que	lhe	dizem.”
(C)	 “A	chance	de	uma	pessoa	ser	atingida	diretamente	por	um	

raio	é	muito	baixa,	em	termos	estatísticos:	é	menor	do	que	
um para um milhão.”

(D)	 “O	que	não	é	motivo	para	baixar	a	guarda.”
(E) “Em áreas de grande incidência, podem cair não somente 

dois, mas diversos raios.”

QUESTÃO 5
Abaixo	 estão	 pares	 de	 palavras,	 formados	 por	 substantivo	 +	
adjetivo	ou	vice-versa;	a	opção	em	que	a	troca	de	posição	dos	
termos	acarreta	mudança	de	significado	é:

(A) grande intensidade.
(B)	 monumentos	pontiagudos.
(C) tempestade forte.
(D) maiores mitos.
(E) diversos raios.
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QUESTÃO 6
“Um	 dos	 maiores	 mitos	 propagados	 por	 aí”;	 no	 texto,	 o	
vocábulo	“mitos”	significa:

(A) uma verdade que é mal compreendida.
(B) uma fantasia divulgada intencionalmente pela imprensa.
(C)	 uma	mentira	que	assume	caráter	poético.
(D)	 uma	interpretação	religiosa	de	um	fato	científico.
(E)	 uma	mentira	propagada	como	verdade.

QUESTÃO 7
“já	aconteceu	/	de	o	topo	do	prédio	ser	atingido	oito	vezes”;	
esse	segmento	do	 texto	aparece	separado	em	duas	orações,	
sendo	que	a	segunda	é	uma	oração	reduzida	de	infinitivo.	Se	
transformarmos essa segunda oração em uma desenvolvida, 
sua	forma	correta	será:

(A)	 de	que	o	topo	do	prédio	seja	atingido	oito	vezes.
(B)	 de	que	o	topo	do	prédio	fosse	atingido	oito	vezes.
(C)	 de	que	o	topo	do	prédio	foi	atingido	oito	vezes.
(D)	 de	que	os	raios	atinjam	oito	vezes	o	topo	do	prédio.
(E)	 de	que	oito	vezes	o	topo	do	prédio	tenha	sido	atingido.

QUESTÃO 8
“Raios são descargas elétricas de grande intensidade que 
conectam as nuvens de tempestade e o solo. Ou seja: para que eles 
ocorram, é necessário haver uma nuvem carregada de partículas 
com carga negativa (geradas pelo choque das partículas de gelo) 
e um solo repleto de partículas com carga positiva. Como os 
campos elétricos costumam se acumular em extremidades, não 
é de se estranhar que arranha-céus, monumentos pontiagudos, 
copas de árvores e cabeças sejam mais vulneráveis.” O conector 
que	tem	seu	significado	corretamente	expresso	é:

(A)	 ou	seja	/	retificação.
(B)	 para	que	/	direção.
(C)	 pelo	/	causa.
(D)	 com	/	companhia.
(E)	 como	/	modo.

QUESTÃO 9
“Raios são descargas elétricas de grande intensidade que 
conectam as nuvens de tempestade e o solo. Ou seja: para que eles 
ocorram, é necessário haver uma nuvem carregada de partículas 
com carga negativa (geradas pelo choque das partículas de gelo) 
e um solo repleto de partículas com carga positiva. Como os 
campos elétricos costumam se acumular em extremidades, não 
é de se estranhar que arranha-céus, monumentos pontiagudos, 
copas de árvores e cabeças sejam mais vulneráveis.” 

As	 formas	 verbais	 destacadas	 se	 ligam	 a	 substantivos	 da	
mesma	família;	a	opção	em	que	um	desses	substantivos	não	
tem	existência	no	idioma	é:

(A)	 conectar	/	conexão	e	conectivo.
(B)	 ocorrer	/	ocorrência	e	ocorrimento.
(C)	 gerar	/	geração	e	geratriz.
(D)	 acumular	/	acúmulo	e	acumulação.
(E)	 estranhar	/	estranhamento	e	estranheza.

QUESTÃO 10
“É bom lembrar que (1) relâmpago é o nome genérico que (2) 
se dá às descargas elétricas, mas os raios são só os que (3) se 
conectam ao solo. E o trovão? É o som produzido pelo ar que 
(4) se aquece e se expande rapidamente na região em que (5)
circula a corrente elétrica do raio.” 

Nesse segmento aparecem cinco ocorrências do vocábulo 
“que”;	sobre	essas	ocorrências	a	afirmativa	INCORRETA	é:

(A) a ocorrência (1) é de uma classe diferente das demais.
(B) a ocorrência (2) é da mesma classe de (3), (4) e (5).
(C) a ocorrência (3) tem por antecedente o pronome “os”.
(D) a ocorrência (4) tem por antecedente “ar”.
(E) a ocorrência (5) se refere a “corrente elétrica”.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11
Para	usar	o	serviço	de	correio	eletrônico	no	Brasil,	é	necessário	
que as pessoas tenham uma conta de e-mail, de acordo com 
regras preestabelecidas. Nesse contexto, uma conta de e-mail 
válida	está	indicada	na	seguinte	alternativa:	

(A)	 ftp://sjb.rj.gov.br
(B)	 https:\\sjb.rj.gov.br/
(C)	 http://www.sjb.rj.gov.br/
(D) ouvidoria@sjb.rj.gov.br 
(E) ouvidoria%sjb.rj.gov.br

ATENÇÃO: use a figura a seguir para responder as duas 
próximas questões. 

QUESTÃO 12
Esses	 dispositivos	 são	 integrados	 à	 configuração	 de	
microcomputadores versão desktop e a notebooks por meio 
de	um	conector	conhecido	pela	seguinte	sigla:			

(A) USB
(B) BNC
(C)	 HDMI
(D) RJ11
(E)	 PS2
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QUESTÃO 13
Um valor bastante comum para a capacidade de 
armazenamento	desses	dispositivos	é:	
  
(A) 32 kBytes
(B)	 16	GBytes	
(C)	 768	MBytes
(D) 1 TBytes
(E)	 8	Bytes	

QUESTÃO 14
Um	 bibliotecário	 está	 utilizando	 um	 microcomputador	 com	
sistema	 operacional	 Windows	 XP,	 versão	 em	 português,	 e	
está	 trabalhando	 na	 modalidade	 conhecida	 por	 multitarefa,	
com quatro programas “rodando” no sistema em regime 
concorrente,	 compartilhando	 os	 recursos	 da	 máquina.	 Para	
alternar o acesso aos programas em execução, ele deve 
executar	o	seguinte	atalho	de	teclado:	
  
(A)	 Ctrl	+	Tab
(B)	 Ctrl	+	F1
(C)	 Shift	+	F1	
(D)	 Alt	+	F1
(E)	 Alt	+	Tab

QUESTÃO 15
Um	 funcionário	 da	 Prefeitura	 de	 São	 João	 da	 Barra	 está	
trabalhando em um notebook com sistema operacional 
Windows	 XP,	 versão	 em	 português,	 e	 acessa	 a	 janela	 do	
gerenciador	 de	 arquivos	 conhecido	 por	 Windows	 Explorer.	
Nessas	condições,	ele	acessou	a	pasta	Downloads	no	disco	C:\	
e,	 tendo	por	 foco	os	arquivos	armazenados	nela,	executou	o	
atalho	de	teclado	Ctrl	+	A,	com	o	seguinte	objetivo:	
  
(A)	 classificar	todos	por	ordem	alfabética.
(B) exibir todos na modalidade Detalhes.
(C) transferir  todos para a pasta Backup.
(D) selecionar todos.
(E) excluir todos.

QUESTÃO 16
Ao	terminar	de	digitar	um	texto	no	editor	Word	2010	BR	deve-
se	salvar	o	trabalho	realizado	em	um	arquivo	no	disco	rígido	
da	máquina.	Para	isso,	com	o	auxílio	do	apontador	do	mouse,	
no ambiente desse editor de textos deve-se acionar o seguinte 
ícone:	
   

(A)  

(B)  

(C)   

(D)  

(E)  

QUESTÃO 17
No	 editor	 de	 textos	 Word	 2010	 BR,	 no	 que	 diz	 respeito	 à	

 é possível formatar um documento nos modos 

 e 	,	denominados,	respectivamente:			
 
(A)	 ofício	e	carta.
(B) retrato e paisagem.
(C)	 normal	e	personalizado.
(D)	 vertical	e	horizontal.
(E) padrão e espelhado. 

QUESTÃO 18
A	planilha	abaixo	foi	criada	no	Excel	2010	BR.

Nessa	planilha,	 foram	 realizados	oa	procedimentos	descritos	
a seguir.

•	 Em	F9	foi	inserida	uma	expressão	que	determina	a	soma	
dos	números	contidos	nas	células	B7	e	E7.

•	 Em	F11	foi	inserida	uma	expressão	que	determina	o	menor	
número entre todos no intervalo de A7 até F7.

•	 Em	F13	foi	inserida	uma	expressão	que	determina	a	média	
aritmética	 entre	 todos	 os	 números	 contidos	 nas	 células	
A7, B7, C7, D7, E7 e F7.  

  
As	 expressões	 inseridas	 em	 F9,	 F11	 e	 F13	 foram,	
respectivamente:

(A)	 =SOMA(B7;E7),	=MENOR(A7:F7;1)	e	=MÉDIA(A7:F7)		
(B)	 =SOMA(B7:E7),	=MENOR(A7:F7)	e	=MÉDIA(A7;F7)		
(C)	 =SOMA(B7:E7),	=MENOR(A7:F7:1)	e	=MÉDIA(A7:F7)		
(D)	 =SOMA(B7:E7),	=MENOR(A7;F7)	e	=MÉDIA(A7:F7)		
(E)	 =SOMA(B7:E7),	=MENOR(A7:F7;1)	e	=MÉDIA(A7;F7)		
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QUESTÃO 19
Com	 o	 objetivo	 de	 garantir	 a	 integridade	 dos	 dados	 no	 uso	
dos computadores, atualmente é de suma importância a 
realização	de	cópias	de	segurança,	tarefa	realizada	por	meio	de	
dispositivos	ópticos,	pendrives	e	discos	rígidos.	Essa	atividade	
é	conhecida	como:

(A)	 firewall		
(B)	 swap
(C)	 switch
(D) proxy
(E) backup

QUESTÃO 20
Atualmente é imprescindível ter instalados determinados 
programas	 nos	 computadores,	 como	 o	 antivírus	 e	 o	 Adobe	
Reader,	 este	 último	 necessário	 para	 leitura	 de	 arquivos	 em	
formato	PDF.	Baixar	esses	softwares	da	internet	constitui	uma	
atividade	conhecida	como:	

(A)	 downtime
(B)	 downlink
(C)	 download
(D)	 downdraft		
(E)	 downgrade

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21
De acordo com a Art. 54 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente	os	seguintes	quesitos,	EXCETO:

(A) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para 
os	que	a	ele	não	tiveram	acesso	na	idade	própria.

(B)	 atendimento	educacional	especializado	aos	portadores	de	
deficiência,	preferencialmente	na	rede	regular	de	ensino.

(C)	 atendimento	em	creche	e	pré-escola	às	crianças	de	zero	a	
seis anos de idade.

(D) imediata extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio.

(E) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e 
da	criação	artística,	segundo	a	capacidade	de	cada	um.

QUESTÃO 22
Avalie	se,	de	acordo	com	a	Constituição	Federal,	o	ensino	será	
ministrado	com	base,	entre	outros,	nos	seguintes	princípios:

I	-	 Igualdade	de	condições	para	o	acesso	e	permanência	na	
escola.

II	-	 liberdade	 de	 aprender,	 ensinar,	 pesquisar	 e	 divulgar	 o	
pensamento, a arte e o saber.

III	-	 Pluralismo	 de	 ideias	 e	 de	 concepções	 pedagógicas,	 e	
coexistência	de	instituições	públicas	e	privadas	de	ensino.

IV	-	 Gratuidade	do	ensino	público	em	estabelecimentos	oficiais.

Estão	corretos:

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

QUESTÃO 23
A	 Constituição	 Federal,	 em	 seu	 art.	 212,	 estabelece	 que:	 “A	
União aplicará, anualmente, nunca menos de ___, e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios ___, no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

As	 lacunas	 são	 corretamente	 preenchidas	 respectivamente	
por:

(A)	 18%	/	25%.
(B)	 16%	/	20%.
(C)	 20%	/	25%.
(D)	 16%	/	18%.
(E)	 20%	/	18%.

QUESTÃO 24
Avalie	se,	de	acordo	com	a	LDB	–	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	
Educação	Nacional,	Lei	94-94/96,	as	afirmativas	a	seguir	acerca	
do	acesso	à	educação	básica	são	falsas	(F)	ou	verdadeiras	(V):

I	-	 O	acesso	à	educação	básica	obrigatória	é	direito	público	
subjetivo,	podendo	qualquer	cidadão,	grupo	de	cidadãos,	
associação	 comunitária,	 organização	 sindical,	 entidade	
de	 classe	 ou	 outra	 legalmente	 constituída	 e,	 ainda,	 o	
Ministério	Público,	acionar	o	poder	público	para	exigi-lo.				

II	-	 O	poder	público,	na	esfera	de	sua	competência	federativa,	
deve:	(i)	recensear	anualmente	as	crianças	e	adolescentes	
em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não 
concluíram	 a	 educação	 básica;	 (ii)	 fazer-lhes	 a	 chamada	
pública;	e	 (iii)	 zelar,	 junto	aos	pais	ou	 responsáveis,	pela	
frequência à escola.

III	-	 Em	 todas	 as	 esferas	 administrativas,	 o	 Poder	 Público	
assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino 
obrigatório, contemplando em seguida os demais níveis 
e modalidades de ensino, conforme as prioridades 
constitucionais	e	legais.

As	afirmativas	I,	II	e	III	são	respectivamente:

(A)	 F,	F	e	V.
(B)	 V,	V	e	F.
(C)	 V,	V	e	V.
(D)	 F,	V	e	V.
(E) F, F e F.
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QUESTÃO 25
De acordo com o Art. 13 da LDB, os docentes incumbir-se-ão 
das	seguintes	atividades,	EXCETO:

(A)	 participar	 da	 elaboração	 da	 proposta	 pedagógica	 do	
estabelecimento de ensino.

(B) cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
elaborada pela direção do estabelecimento de ensino.

(C)	 zelar	pela	aprendizagem	dos	alunos.
(D) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

menor rendimento.
(E)	 ministrar	 os	 dias	 letivos	 e	 horas-aula	 estabelecidos,	 além	

de	 participar	 integralmente	 dos	 períodos	 dedicados	 ao	
planejamento,	à	avaliação	e	ao	desenvolvimento	profissional.

ESTATUTO DO SERVIDOR
ATENÇÃO: as questões de 26 a 30 devem ser respondidas com 
base no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município 
de São João da Barra.

QUESTÃO 26
Avalie	se	as	disposições	a	seguir	são	falsas	(F)	ou	verdadeiras	(V):

(		)	 Poderão	 ser	 instituídos,	 os	 seguintes	 incentivos	 funcionais,	
além	daqueles	já	previstos	nos	respectivos	planos	de	carreira:	
(i) prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos 
que	favoreçam	o	aumento	de	produtividade	e	a	redução	dos	
custos	operacionais;	(ii)	concessão	de	medalhas,	diplomas	de	
honra ao mérito, condecoração e elogio.

(		)	 Por	motivo	de	crença	religiosa	ou	de	convicção	filosófica	ou	
política,	o	servidor	não	poderá	ser	privado	de	quaisquer	dos	
seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, 
mas pode eximir-se do cumprimento de seus deveres.

(  ) Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da 
Constituição	Federal,	o	direito	à	livre	associação	sindical.	

(		)	 Consideram-se	 da	 família	 do	 servidor,	 além	 do	 cônjuge	
e	 filhos,	 quaisquer	 pessoas	 que	 vivam	 às	 suas	 expensas	
e constem do seu assentamento individual, sendo que 
equipara-se	 ao	 cônjuge	 a	 companheira	 ou	 companheiro	
que	comprove	união	estável	como	entidade	familiar.		

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A)	 V,	V,	V	e	V.
(B)	 V,	F,	V	e	V.
(C)	 F,	V,	F	e	V.
(D)	 V,	F,	F	e	F.
(E)	 F,	V,	F	e	F.

QUESTÃO 27
De	acordo	com	o	Art.	6,	são	requisitos	básicos	para	investidura	
em	cargo	público,	dentre	outros,	os	a	seguir	listados,	EXCETO:

(A) nacionalidade brasileira.
(B)	 gozo	dos	direitos	políticos.
(C) nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
(D) idade mínima de 24 anos.
(E) bons antecedentes.  

QUESTÃO 28
Avalie	se	são	deveres	do	servidor:

I	-	 Exercer	com	zelo	e	dedicação	as	atribuições	do	cargo.
II	-	 Cumprir	 as	 ordens	 superiores,	 exceto	 quando	

manifestamente ilegais.
III	-	 Atender	com	presteza:	(i)	ao	público	em	geral,	prestando	

as	informações	requeridas,	ressalvadas	as	protegidas	por	
sigilo;	(ii)	à	expedição	de	certidões	requeridas	para	defesa	
de	 direito	 ou	 esclarecimento	 de	 situações	 de	 interesse	
pessoal;	 e	 (iii)	 às	 requisições	 para	 a	 defesa	 da	 Fazenda	
Pública.

IV	-	Omitir	 da	 autoridade	 superior	 as	 irregularidades	 de	 que	
tiver	ciência	em	razão	do	cargo.

Estão	corretas	as	afirmativas:

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

QUESTÃO 29
Avalie	se	ao	servidor	é	proibido:

I	-	 Recusar	fé	a	documentos	públicos.
II	-	 Opor	resistência	injustificada	ao	andamento	de	documento	

e processo ou execução de serviço.
III	-	 Promover	manifestação	de	apreço	ou	desapreço	no	recinto	

da	repartição.
IV	-	Manter	 sob	 sua	 chefia	 imediata,	 em	 cargo	 ou	 função	

de	 confiança,	 cônjuge,	 companheiro	 ou	 parente	 até	 o	
segundo grau civil.

Estão	corretos:

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

QUESTÃO 30
A demissão será aplicada nos seguintes casos, dentre outros, 
EXCETO:

(A) crime contra a administração pública.
(B) abandono de cargo.
(C) inassiduidade habitual.
(D) reincidência de faltas punidas com advertência.
(E)	 incontinência	pública	e	conduta	escandalosa	na	repartição.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31
São	exemplos,	respectivamente,	de	motores	de	busca	e	diretórios:

(A)	 Excite	e	InfoSeek
(B) Cadê e Aonde
(C)	 Yahoo	e	Alta	Vista
(D) Lycos e RadarUOL
(E)	 AltaVista	e	Yahoo!

QUESTÃO 32
No	âmbito	de	 sua	profissão,	 o	 bibliotecário	 deve	 saber	 lidar	
com o contexto informacional, a tecnologia da informação e 
com	o	seu	próprio	ciclo	profissional,	o	que	enseja	ao	mesmo	
uma	competência:	

(A) estratégica.
(B) individual.
(C) informacional. 
(D)	 coletiva.	
(E)	 profissional.	

QUESTÃO 33
O	 perfil	 do	 profissional	 da	 informação	 foi	 drasticamente	
modificado	 com	 as	 mudanças	 provocadas	 pela	 era	 digital,	
pois	eles	selecionam,	organizam	e	recuperam	e	disseminam	a	
informação.	Inclui-se	dentre	essas	mudanças:

(A)	 a	necessidade	de	montar	hardware	e	software.
(B) conservar os documentos.
(C)	 atividade	de	referência	tradicional.
(D) capacidade de interagir em redes computacionais.
(E) técnica de catalogação de livros.

QUESTÃO 34
São	 sistemas	 de	 organização	 de	 documentos	 e	 representam	
o	 conhecimento	 em	 áreas	 específicas	 que	 são	 identificados	
como	linguagens	notacionais:

(A) CDD, CDU, LCC
(B)	 CUTTER,	CIP,	CDD
(C)	 CIP,	LCC,	PHP
(D)	 CDD,	BLISS,	CIP
(E)	 BLISS,	PHP,	CUTTER

QUESTÃO 35
Se	 as	 classes	 de	 um	 sistema	 de	 classificação	 hierárquico	
apresentam	 relações	 com	 uma	 ou	 mais	 classes	 de	 mesmo	
nível	 e	 de	 nível	 inferior,	 pode-se	 afirmar	 que	 ocorrem	
respectivamente	relações	de:

(A) coordenação e enumeração.
(B) superordenação e subordinação.
(C) correlação e subordinação.
(D) subordinação e correlação.
(E) coordenação e superordenação.

QUESTÃO 36
Em caso de se poder determinar lugar de publicação, 
distribuição, provável ou não, na catalogação de um item, 
deve-se registrar a abreviação s.l.(sine loco) ou seu equivalente 
em	alfabeto	não-latino.	Essa	recomendação	NÃO	se	aplica	a:

(A)	 publicações	seriadas.
(B) manuscritos.
(C)	 gravações	de	vídeo.
(D)	 gravações	de	som.
(E)	 materiais	cartográficos.
 

QUESTÃO 37
Não se deve transcrever uma indicação de responsabilidade a todas 
as	edições	de	uma	determinada	obra,	de	acordo	como	o	Código	de	
Catalogação	Anglo-Americano	vigente,	no	seguinte	caso:

(A) depois da indicação de editora.
(B)	 depois	da	indicação	do	título.
(C)	 como	última	indicação	de	responsabilidade.
(D) em nota precedida pela indicação da edição.
(E) depois da indicação da edição, se houver alguma.

QUESTÃO 38
De	acordo	com	o	AACR2,	catálogo	é	definido	como:

(A) registro de cabeçalhos sob os quais um item está 
representado na coleção.

(B) registro de um item no cabeçalho principal.
(C) nome, palavra ou frase, colocado no alto de uma entrada, 

para	servir	de	ponto	de	acesso	catalográfico.
(D) palavra com que se inicia o arranjo de uma entrada, 

geralmente	a	primeira	do	cabeçalho,	com	exclusão	do	artigo.
(E) lista de materiais de uma coleção, biblioteca ou grupo de 

bibliotecas,	ordenada	de	acordo	com	um	plano	definido.

QUESTÃO 39
As	fichas	são	arquivadas	no	catálogo	topográfico:

(A) de acordo com a data de publicação do documento.
(B)	 pela	analítica	de	autor.
(C)	 pelo	título	do	documento.
(D)	 pelo	número	de	classificação	(	número	de	chamada).
(E) pelo nome da editora.

QUESTÃO 40
Para	 exercer	 o	 papel	 de	 filtros	 para	 a	 recuperação	 da	
informação,	a	linguagem	documentária:

(A) precisa ser totalmente redimensionada.
(B) deve usar linguagem natural para não comprometer a 

comunicação.
(C) não pode ser formulada de modo aleatório.
(D)	 é	ineficaz,	pois	seus	recursos	são	ultrapassados	por	causa	

da	informática.
(E)	 não	 produz	 resultados	 esperados	 em	 ambientes	

informacionais.
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QUESTÃO 41
Os	conceitos	são	representados	na	indexação:

(A)	 por	relações	hierárquicas	multiníveis.
(B)	 pelos	termos,	que	são	designações	verbais.
(C)	 pelas	ideias,	que	são	reproduções	mentais.
(D) pela linguagem técnicas, que é um sistema de signos.
(E)	 por	símbolos,	que	substituem	os	assuntos.

QUESTÃO 42
O processo que envolve a representação da análise conceitual 
mediante um termo ou termos extraídos de um vocabulário na 
indexação	de	assuntos	chama-se:

(A) tradução.
(B)	 identificação.
(C) notação.
(D) compilação.
(E) recuperação. 

QUESTÃO 43
O princípio mais importante da indexação de assuntos 
determina	que	um	tópico	deve	ser	indexado	sob:

(A) vários termos genéricos.
(B)	 vários	termos	específicos.
(C) o termo mais genérico.
(D)	 o	termo	mais	específico.
(E)	 a	estrutura	sindética.

QUESTÃO 44
Conforme	 a	 NBR6023/2002,	 a	 referência	 de	 um	 documento	
eletrônico,	considerando	o	endereço,	deve	ser	expressa:

(A) em fonte maior que a do texto.
(B) em negrito e itálico.
(C) sublinhado e em negrito.
(D) entre brackets (< >).
(E)	 como	link,	em	azul.

QUESTÃO 45
A citação da citação, ou seja, uma citação de texto do qual não 
se teve acesso ao original, mediante indicação do documento 
consultado,	inclui	a	expressão	latina:

(A) Opus citatum.
(B)	 Passim.
(C)	 Sequentia.
(D)	 Ibidem.
(E) Apud.

QUESTÃO 46
A	 NBR6022/2003	 estabelece	 que	 o	 resumo	 de	 artigo	 de	
periódico	não	ultrapasse:

(A)	 200	palavras.
(B)	 150	palavras.
(C)	 250	palavras.
(D)	 120	palavras.
(E)	 180	palavras.

QUESTÃO 47
É	correto	afirmar	que	administrar	uma	biblioteca	implica	em:

(A)	 motivar,	sustentar,	financiar,	ampliar	e	investir.
(B)	 planejar,	dirigir,	organizar,	coordenar	e	controlar.
(C)	 programar,	propor,	prover,	prevenir	e	praticar.
(D)	 sistematizar,	orçar,	promover,	gerenciar	e	avaliar.
(E)	 prover,	medir,	estruturar,	setorizar	e	testar.

QUESTÃO 48
No	planejamento,	o	diagnóstico	consiste	na	atividade	de:

(A)	 definição	de	hipóteses.	
(B) coleta de dados.
(C) avaliação.
(D)	 formulação	de	objetivos.
(E)	 definição	de	indicadores.

QUESTÃO 49
A	aquisição	de	materiais	de	origem	estrangeira	é	praticada	por	
unidades	de	informação	especializada	por	meio	de:

(A) sistema de permutas.
(B) rede internacional de livreiros.
(C)	 catálogos	de	unidades	de	informação	afins.
(D) índices de busca em linha.
(E) catálogos comerciais nacionais.

QUESTÃO 50
Uma	Unidade	de	Informação	que	objetiva	resolver	problemas	
de falta de interesse em um acervo e a necessidade de 
complementação	de	falhas	em	outro,	deve	realizar	um	acordo	
de:

(A) intercâmbio.
(B) desbastamento.
(C) descarte.
(D) remanejamento.
(E) doação.
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QUESTÃO 51
Existem critérios para adequar a seleção de materiais às 
necessidades	 dos	 usuários	 como	 a	 conveniência,	 o	 estilo,	 a	
relevância	ou	interesse	e:

(A) a cobertura.
(B) a atualidade.
(C)	 o	perfil.
(D) o custo.
(E) o idioma.

QUESTÃO 52
De	 acordo	 com	 McGarry	 (1999)	 em	 sua	 obra	 “	 O	 contexto	
dinâmico da informação”, o “ciclo da informação” envolve 
criação,	registro,	armazenamento,	recuperação,	disseminação	
e:

(A) avaliação.
(B) gestão.
(C) uso.
(D) salvaguarda.
(E)	 diagnóstico.

QUESTÃO 53
De	acordo	com	McGarry	(1999),	a	convergência	da	tecnologia	
da	informática	com	as	comunicações	afeta	a:

(A) criação, gestão e uso da informação.
(B)	 disseminação	seletiva	da	informação.
(C) seleção e uso da informação.
(D) gestão e recuperação da informação.
(E) transferência e divulgação da informação.

QUESTÃO 54
Os	 documentos	 como	 fontes	 de	 informação	 produzidos	 ao	
longo	do	processo	de	pesquisa,	podem	ser	classificados	em:

(A)	 gerais,	especiais	e	especializados.
(B) primários, secundários e terciários.
(C) formais, regulares e informais.
(D) correntes, intermediários e permanentes.
(E) simples, sistêmicos e complexos.

QUESTÃO 55
Marque	abaixo	a	alternativa	que	indica	a	capacidade	de	manter	
o nível de desempenho e tolerância a falhas, considerado um 
requisito	de	avaliação	para	seleção	e	implantação	de	softwares	
em unidades de informação.

(A) interoperabilidade.
(B) funcionalidade.
(C) conformidade.
(D) operabilidade.
(E)	 confiabilidade.

QUESTÃO 56
São considerados agentes químicos degradantes na 
preservação	de	acervos	bibliográficos:

(A)	 poluição	ambiental;	tintas;	umidade.
(B)	 celulose;	clorofila;	carbono	atmosférico.
(C)	 micro-organismos;	bactérias;	fungos.
(D)	 poeira;	acidez;	poluição	atmosférica.
(E)	 iluminação;	temperatura;	acidez.

QUESTÃO 57
A	NBR	que	orienta	sobre	citações	em	documentos	é	a:

(A)	 10520
(B)	 6021
(C)	 6034
(D)	 10524
(E)	 10719

QUESTÃO 58
Os	 documentos	 sujeitos	 à	 descrição	 bibliográfica	 em	 todas	
as suas formas, podem assumir formatos que permitam o 
intercâmbio	 de	 seus	 registros.	 A	 norma	 que	 especifica	 os	
requisitos	referentes	à	situação	descrita	é:

(A)	 NBR	10520
(B)	 ISO	2709
(C)	 ISO	9000
(D)	 NBR	6023
(E)	 NBR	6024

QUESTÃO 59
As	seguintes	alternativas	relacionam	apenas	canais	 informais	
de	informação,	EXCETO:

(A)	 Artigos	científicos	e	correio	eletrônico.
(B) Newsgroups e teleconferências.
(C)  Annual reviews	e	artigos	científicos.
(D) Teleconferências e annual reviews.
(E)	 Correio	eletrônico	e	newsgroups.

QUESTÃO 60
Os	 catálogos	 automatizados	 de	 grandes	 bibliotecas,	
disponibilizados	para	acesso	público	são	conhecidos	como:

(A)	 OVERALL
(B) OCLC
(C)	 OLAP
(D)	 OPAC
(E)	 OLTP






