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Cargo: Bibliotecário 
 
Língua Portuguesa 

 
Responda as questões 1 e 2 de acordo com a nova 
ortografia: 
 
1- Está correto apenas: 
a) Epopéia. 
b) Lêem. 
c) Auto-escola. 
d) Lesaortografia. 
e) Coprodução. 
 
2- Está incorreto apenas: 
a) Equidistante. 
b) Mega-hotel. 
c) Aeroespacial. 
d) Super-sônico. 
e) Mais-que-perfeito. 
 
3- O uso de “bastante” está incorreto em: 
a) Ficamos bastante distante da igreja. 
b) Estamos bastante felizes com a decisão de Carla. 
c) Existem bastantes carros no estacionamento. 
d) Possuíamos planos bastantes para continuar no 
trabalho. 
e) O juiz apresentou provas bastante para condenar o 
réu. 
 
4- Há erro de concordância em: 
a) Todos os homens estavam alertas. 
b) A professora sou eu. 
c) São 23 de junho. 
d) Cem quilos é muito para um só dia. 
e) Era perto de duas horas. 
 
5- “Não ______ mais esperança de que ______ em 
tempo os papéis que ainda _______ assinar.” 
a) havia, chegassem, faltava. 
b) haviam, chegassem, faltava. 
c) haviam, chegasse, faltavam. 
d) havia, chegasse, faltavam. 
e) havia, chagassem, faltavam. 
 
6- “Não conte _ ninguém, mas acredito que faltam _ ela 
as características imprescindíveis _ função que deverá 
ocupar.” 
a) a, a, à. 
b) a, a, a. 
c) à, a, a. 
d) à, à, à. 
e) à, a, à. 
 
7- A regência está incorreta em: 
a) Atirem nos inimigos quando o general ordenar. 
b) Chamavam o cientista, maluco. 
c) Estimava bastante as obras de Jorge Amado. 
d) Custam aos advogados esses recursos. 
e) Aspiro o cargo de presidente há muito tempo. 
 
8- “Era verdade que havia alguns cangaceiros...” 
A oração em destaque é subordinada: 
a) Adjetiva restritiva. 
b) Adjetiva explicativa. 
c) Substantiva explicativa. 
d) Substantiva objetiva direta. 
e) Substantiva subjetiva. 

Matemática 

 
9- Qual o resultado, em R, na inequação -x + 1 £ x + 1: 
a) V = f 
b) V = R 
c) V = R* 
d) V= S 
e) V= E 
 
10- Qual o resultado, em R, na inequação -x – 4 > -(4 -
x): 
a) V = f 
b) V = R 
c) V = R* 
d) V= S 
e) V= E 
 
11- Resolver o sistema abaixo pela Regra de Cramer. 

 
 
a) (1; 1; 3) 
b) (1; 2; 3) 
c) (1; 3; 3) 
d) (1; 4; 3) 
e) (1; 5; 3) 
 
12- Determinar m para que o sistema abaixo tenha 
apenas a solução trivial. 

 
 
a) m ¹ 2 
b) m ¹ 3 
c) m ¹ 4 
d) m ¹ 5 
e) m ¹ 6 
 
13- Resolva a equação 18x - 43 = 65 
a) x = 2 
b) x = 3 
c) x = 4 
d) x = 5 
e) x = 6 
 
14- Resolva a equação 23x - 16 = 14 - 17x 
a) x = 1/4 
b) x = 2/4 
c) x = 3/4 
d) x = 4/4 
e) x = 5/4 
 
15- Dada a equação x² + 3x – 10 = 0, determine suas 
raízes, se existirem: 
a) x’ = 1 e x” = – 5 
b) x’ = 2 e x” = – 5 
c) x’ = 3 e x” = – 5 
d) x’ = 4 e x” = – 5 
e) x’ = 6 e x” = – 5 
 
16- Determine as soluções reais da seguinte equação: 
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2x² + 12x + 18 = 0 
a) x’ = x” = 2 
b) x’ = x” = 3 
c) x’ = x” = 4 
d) x’ = x” = 5 
e) x’ = x” = 6 
 
Informática 

 
17- Para abrir uma nova aba no navegador Google 
Chrome qual a combinação de teclas que devemos 
utilizar? 
a) Ctrl + T 
b) Ctrl + G 
c) Ctrl + N 
d) Crtl + O 
e) Crtl + A 
 
18- Para remover os espaços em branco de uma 
sequência de caracteres no Microsoft Excel, qual o 
nome da função que devemos utilizar? 
a) tspc 
b) txtspace 
c) arrumar 
d) lesspace 
e) rmvspc 
 
19- Para a abrirmos um arquivo no Microsoft Excel, 
qual dos comandos abaixo devemos utilizar? 
a) Ctrl + N 
b) Ctrl + A 
c) Ctrl + F 
d) Ctrl + L 
e) Ctrl + O 
 
20- Para abrirmos um arquivo no BROffice Calc qual 
dos comandos abaixo devemos utilizar? 
a) Ctrl + P 
b) Ctrl + F 
c) Ctrl + L 
d) Ctrl + D 
e) Ctrl + O 
 
21- Para abrir a caixa de diálogo imprimir no Microsoft 
Word, qual dos comandos abaixo devemos utilizar? 
a) Ctrl + P 
b) Ctrl + G 
c) Ctrl + F 
d) Ctrl + L 
e) Ctrl + T 
 
22- Para acessar o aplicativo de serviços de texto e 
idioma de entrada, qual dos comandos do prompt de 
comandos do Windows devemos utilizar? 
a) control folders 
b) control input.dll 
c) control fonts 
d) control txt 
e) control desktop 
 
Conhecimentos Gerais 

 
23- Em 2016, nas olimpíadas que serão realizadas na 
cidade do Rio de Janeiro, quantos esportes serão 
disputados? 
a) 42 
b) 55 
c) 26 

d) 19 
e) 66 
 
24- No ano de 2016 serão realizados na cidade do Rio 
de Janeiro os Jogos da? 
a) XXII Olimpíada 
b) XXX Olimpíada 
c) XXXIV Olimpíada 
d) XXXV Olimpíada 
e) XXXI Olimpíada 
 
25- O atual vice-presidente dos Estados Unidos da 
América é o Senhor? 
a) Joe Biden  
b) Joe Papete 
c) Condolessa Rice 
d) John Chapman 
e) Gerald Gates 
 
26- A investigação em andamento realizada pela 
Policia Federal Brasileira, cuja fase ostensiva foi 
deflagrada em 17 de março de 2014, tendo como 
objetivo apurar um esquema de lavagem de dinheiro 
suspeito de movimentar mais de R$ 10 bilhões de reais 
foi batizada de? 
a) Operação Anaconda 
b) Operação Lava Rápido 
c) Operação Lava Jato 
d) Operação Tango 
e) Operação Cash 
 
27- A Federação Internacional de Futebol, FIFA, foi 
fundada em Paris em 21 de maio de 1904 tendo sua 
sede na cidade de? 
a) Nova York 
b) Boston 
c) Paris 
d) Zurique 
e) África do Sul 
 
28- Inspirado no National Health Service foi criado no 
Brasil o SUS – Sistema Único de Saúde, em qual dos 
países abaixo funciona o National Health Service? 
a) Reino Unido 
b) Cuba 
c) Russia 
d) Coréia do Norte 
e) Alemanha 
 
Conhecimento Específico 

 
29- Há diversos princípios que orientam a construção 
de códigos de catalogação. O mais determinante é a 
conveniência do utilizador (usuário). Analise as 
afirmativas. 
I- Conveniência do utilizador (usuário). As decisões 
relativas à descrição e a formas controladas dos nomes 
para acesso devem ocorrer tendo em conta o utilizador 
(usuário). 
II- Uso comum. O vocabulário usado na descrição e 
nos pontos de acesso deve estar de acordo com o da 
maioria dos utilizadores (usuários). 
III- Representação. As descrições e formas controladas 
dos nomes devem ser baseadas no modo como a 
entidade se descreve. 
IV- Exatidão. A entidade descrita deve ser fielmente 
representada. 
Está correto o que se afirma em: 
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a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas III e IV 
d) Apenas I e IV 
e) Todas as afirmativas 
 
30- O catálogo deve ser um instrumento efetivo e 
eficiente que permita ao utilizador (usuário):  
I- Encontrar recursos bibliográficos numa coleção como 
resultado de uma pesquisa, utilizando atributos e 
relações entre recursos. 
II- Identificar um recurso bibliográfico ou agente (ou 
seja, confirmar que a entidade descrita corresponde à 
entidade procurada ou distinguir entre duas ou mais 
entidades com características similares); 
III- Selecionar um recurso bibliográfico que seja 
apropriado às necessidades do utilizador (usuário), (ou 
seja, escolher um recurso que esteja de acordo com as 
necessidades do utilizador (usuário), no que diz 
respeito ao conteúdo, suporte, etc. ou rejeitar um 
recurso que seja inadequado às necessidades do 
utilizador (usuário); 
IV- Adquirir ou obter acesso a um item descrito (ou 
seja, fornecer informação que permitirá ao utilizador 
(usuário) adquirir um item por meio de compra, 
empréstimo, etc. ou aceder (acessar) eletronicamente 
a um item por meio de uma ligação em linha a uma 
fonte remota); ou acessar (aceder), adquirir ou obter 
dados bibliográficos ou de autoridade. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas III e IV 
c) Apenas I e III 
d) Apenas II e IV 
e) Todas as afirmativas 
 
31- Forma do nome para pontos de acesso autorizados 
I- Forma do nome para pessoa Quando o nome de 
uma pessoa consiste de várias palavras, a escolha da 
primeira palavra para o ponto de acesso autorizado 
deve seguir as convenções do país e da língua mais 
associadas com essa pessoa tal como se encontram 
nas manifestações ou em fontes de referência. 
II- Forma do nome para família Quando o nome de 
uma família consiste em várias palavras, a escolha da 
primeira palavra para o ponto de acesso autorizado 
deve ser determinada pelas convenções do país e da 
língua mais associadas com essa família tal como se 
encontram nas manifestações ou em fontes de 
referência. 
III- Forma do nome para colectividade (entidade) Para 
o ponto de acesso autorizado de uma colectividade 
(entidade), o nome deve ser dado na ordem direta, tal 
como se encontra nas manifestações ou fontes de 
referência. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Todas as afirmativas 
b) Apenas I 
c) Apenas II 
d) Apenas III 
e) Apenas I e II 
 
32- Definimos Atributo : 
a) Característica de uma entidade. Um atributo pode 
ser intrínseco a uma entidade ou ser-lhe externamente 
imputado. 
b) Qualidade de uma entidade, atributo ou relação que 
possui significado ou valor especial no contexto de 

recursos bibliográficos. 
c) Parte da catalogação que fornece termos de assunto 
controlados e/ou números de classificação. 
d) A parte do processamento bibliográfico que fornece 
quer os dados descritivos quer os pontos de acesso 
que não são de assunto. 
e) Conjunto real ou virtual de duas ou mais obras 
combinadas ou publicadas conjuntamente.  
 
33- Definimos Bibliograficamente significativo: 
a) Característica de uma entidade. Um atributo pode 
ser intrínseco a uma entidade ou ser-lhe externamente 
imputado. 
b) Qualidade de uma entidade, atributo ou relação que 
possui significado ou valor especial no contexto de 
recursos bibliográficos. 
c) Parte da catalogação que fornece termos de assunto 
controlados e/ou números de classificação. 
d) A parte do processamento bibliográfico que fornece 
quer os dados descritivos quer os pontos de acesso 
que não são de assunto. 
e) Conjunto real ou virtual de duas ou mais obras 
combinadas ou publicadas conjuntamente.  
 
34- Definimos Catalogação de assunto: 
a) Característica de uma entidade. Um atributo pode 
ser intrínseco a uma entidade ou ser-lhe externamente 
imputado. 
b) Qualidade de uma entidade, atributo ou relação que 
possui significado ou valor especial no contexto de 
recursos bibliográficos. 
c) Parte da catalogação que fornece termos de assunto 
controlados e/ou números de classificação. 
d) A parte do processamento bibliográfico que fornece 
quer os dados descritivos quer os pontos de acesso 
que não são de assunto. 
e) Conjunto real ou virtual de duas ou mais obras 
combinadas ou publicadas conjuntamente.  
 
35- Os pontos de acesso controlados incluem as 
formas autorizadas, assim como as 
chamadas formas variantes. Podem ser: 
I- baseados em nomes de pessoa, família ou 
colectividade (entidade); 
II- baseados em nomes (isto é, títulos) de obras, 
expressões, manifestações e itens; 
III- constituídos pela combinação de dois nomes, como 
no caso de pontos de acesso nome/título para 
representar uma obra pela combinação do nome do 
criador com o título da obra. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas I e II 
e) Todas as afirmativas 
 
36- Podemos definir Relação como  
a) Ligação específica entre duas entidades ou suas 
instâncias. 
b) Designação que reflete a forma principal de 
comunicação na qual o conteúdo é expresso e o 
sentido humano através do qual se destina a ser 
percebido. O tipo de conteúdo reflete atributos tanto da 
obra como da expressão. 
c) Designação que reflete o formato do meio de 
armazenamento e acondicionamento de um suporte 
em combinação com o tipo de mecanismo de 



CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2016 
Câmara Municipal de Mongaguá/SP 

 
intermediação necessário para visualizar, tocar, fazer 
funcionar, etc., o conteúdo de um recurso. O tipo de 
suporte reflete atributos de uma manifestação. 
d) Designação unívoca atribuída a um recurso contínuo 
pela Rede ISSN e indissociável do respectivo ISSN. O 
título-chave pode coincidir com o título próprio 
(principal) ou, de forma a tornar-se unívoco, ser 
construído pela adição de elementos de identificação 
ou qualificação tais como nome da entidade editora, 
lugar de publicação, menção de edição. 
e) Domínio das coleções de bibliotecas, arquivos, 
museus e outras comunidades de informação. 
 
37- Podemos definir Tipo de Conteúdo como: 
a) Ligação específica entre duas entidades ou suas 
instâncias. 
b) Designação que reflete a forma principal de 
comunicação na qual o conteúdo é expresso e o 
sentido humano através do qual se destina a ser 
percebido. O tipo de conteúdo reflete atributos tanto da 
obra como da expressão. 
c) Designação que reflete o formato do meio de 
armazenamento e acondicionamento de um suporte 
em combinação com o tipo de mecanismo de 
intermediação necessário para visualizar, tocar, fazer 
funcionar, etc., o conteúdo de um recurso. O tipo de 
suporte reflete atributos de uma manifestação. 
d) Designação unívoca atribuída a um recurso contínuo 
pela Rede ISSN e indissociável do respectivo ISSN. O 
título-chave pode coincidir com o título próprio 
(principal) ou, de forma a tornar-se unívoco, ser 
construído pela adição de elementos de identificação 
ou qualificação tais como nome da entidade editora, 
lugar de publicação, menção de edição. 
e) Domínio das coleções de bibliotecas, arquivos, 
museus e outras comunidades de informação. 
 
38- Podemos definir Tipo de suporte como  
a) Ligação específica entre duas entidades ou suas 
instâncias. 
b) Designação que reflete a forma principal de 
comunicação na qual o conteúdo é expresso e o 
sentido humano através do qual se destina a ser 
percebido. O tipo de conteúdo reflete atributos tanto da 
obra como da expressão. 
c) Designação que reflete o formato do meio de 
armazenamento e acondicionamento de um suporte 
em combinação com o tipo de mecanismo de 
intermediação necessário para visualizar, tocar, fazer 
funcionar, etc., o conteúdo de um recurso. O tipo de 
suporte reflete atributos de uma manifestação. 
d) Designação unívoca atribuída a um recurso contínuo 
pela Rede ISSN e indissociável do respectivo ISSN. O 
título-chave pode coincidir com o título próprio 
(principal) ou, de forma a tornar-se unívoco, ser 
construído pela adição de elementos de identificação 
ou qualificação tais como nome da entidade editora, 
lugar de publicação, menção de edição. 
e) Domínio das coleções de bibliotecas, arquivos, 
museus e outras comunidades de informação. 
 
39- De acordo com o CÓDIGO DE ÉTICA 
PROFISSIONAL DO BIBLIOTECÁRIO- Art.2º - Os 
deveres do profissional de Biblioteconomia 
compreendem, além do exercício de suas atividades: 
I- dignificar, através dos seus atos, a profissão, tendo 
em vista a elevação moral, ética e profissional da 
classe;  

II- observar os ditames da ciência e da técnica, 
servindo ao poder público, à iniciativa privada e à 
sociedade em geral;  
III- respeitar leis e normas estabelecidas para o 
exercício da profissão;  respeitar as atividades de seus 
colegas e de outros profissionais. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas II e III 
e) Todas as afirmativas 
 
40- De acordo com o CÓDIGO DE ÉTICA 
PROFISSIONAL DO BIBLIOTECÁRIO- Art. 3º - 
Cumpre ao profissional de Biblioteconomia:  
I- preservar o cunho liberal e humanista de sua 
profissão, fundamentado na liberdade da investigação 
científica e na dignidade da pessoa humana;  
II- exercer a profissão aplicando todo zelo, capacidade 
e honestidade no seu exercício;  
cooperar intelectual e materialmente para o progresso 
da profissão, mediante o intercâmbio de informações 
com associações de classe, escolas e órgãos de 
divulgação técnica e científica;  
III- não guardar sigilo no desempenho de suas 
atividades, quando o assunto assim exigir. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas I e II 
e) Todas as afirmativas 
 


