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Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Legislação
Informática
Conhecimentos Específicos

Nº QUESTOES
10
10
5
15

Total de questões

40

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a presença do fiscal.
• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no
espaço indicado na frente do cartão.
• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa,
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo
totalmente o espaço, e não apenas “x”.
• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente preenchido e assinado.
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 01: FAMÍLIA E ESCOLA, UMA PARCERIA

A este entendimento de gestão participativa somase o conceito de cidade educadora, isto é, de que todos os
atores e espaços de um território são agentes educativos
e devem estar em constante diálogo. Na mesma medida
em que os alunos devem ocupar e aprender com a cidade,
a escola deve acolher seu entorno promovendo consertos,
feiras, debates, festas. O engajamento da comunidade no
ambiente escolar traz resultados que vão além dos
aspectos acadêmicos.
“Na cidade de São Paulo, por exemplo, tem
algumas experiências de escolas que apresentavam um
histórico alto de violência e conseguiram reverter esse
quadro chamando a comunidade para dentro da escola.
Desta maneira, os alunos e as famílias passam a perceber
aquele espaço como seu e, assim, não mais depredá-lo,
mas valorizá-lo”, diz Andréia.
Para
a
psicopedagoga
e
coordenadora
pedagógica dos Programas Educacionais Ensina Mais,
Thalita Thomé, uma maneira dos pais se envolverem e
incentivarem a aprendizagem dos filhos dentro de suas
próprias casas é inserindo alguns hábitos no cotidiano
familiar como o da leitura. Além de fundamental para o
desenvolvimento da imaginação, criatividade e outras
habilidades cognitivas das crianças e jovens, a leitura
proporciona um momento de convivência em família e
troca de experiências importantes. “Muitas vezes,
principalmente por falta de tempo, deixamos passar alguns
aspectos da educação de nossos filhos, mas a ajuda dos
familiares os deixa mais motivados para alcançar bons
resultados na escola e na vida”, coloca.

Envolver os pais no cotidiano pedagógico dos
filhos é essencial para a construção de uma educação
mais democrática.
Um verdadeiro jogo de empurra. É assim que
muitos definem a relação entre a escola e as famílias
quando se trata dos deveres e responsabilidades de cada
parte na educação das novas gerações. Se, por um lado,
professores e gestores cobram maior envolvimento dos
pais no cotidiano escolar de seus filhos por meio do
acompanhamento da lição de casa, participação em
reuniões, entre outras estratégias; do outro, estes
reclamam da falta de abertura e escuta de suas demandas
por parte da escola.
Neste cenário, a relação que deveria ser de
parceria e assumir papéis complementares na formação
do indivíduo acaba, muitas vezes, ganhando contornos de
tensão e culpabilização e os pais – que por direito devem
conhecer o que ocorre dentro da escola – acabam
alienados do processo pedagógico. Segundo a pesquisa
“Atitudes pela Educação”, realizada pelo movimento Todos
pela Educação em 2014, apenas 12% dos pais sãos
comprometidos com a educação dos filhos, isto é,
acompanham seu desempenho na escola e comparecem
às atividades escolares.
Mas como reverter esse quadro? Um dos pontos
de partida é lembrar que a educação é um dever de todos
e acontece em todos os lugares, não estando restrita aos
muros da escola, aponta Mila Gonçalves, gerente de
projetos de Educação da Fundação Telefônica. “A
educação de um indivíduo é algo muito mais amplo e é
responsabilidade de todos os atores envolvidos no seu
desenvolvimento. Se famílias e escolas têm essa visão,
essa relação deixa de ser de cobrança e passa a ser de
colaboração, com cada parte trazendo seu olhar, aquilo
que a outra talvez não esteja vendo, enfim, uma troca de
informação que só beneficia a criança”, diz.
Outra premissa importante para que haja
participação efetiva dos pais no ambiente escolar é a
implementação de uma gestão democrática. “A escola tem
um papel importante na consolidação da democracia e da
cidadania. Logo, é essencial que seja uma referência de
experiências participativas, de fato, democráticas. As
famílias e os alunos precisam ser consultados, escutados,
ter suas opiniões respeitadas. A escola não pode chamar
os pais só para reclamar do filho, também precisa
consultá-los para construir juntamente aquele espaço”,
analisa Andréia Prestes, especialista de Educação da
Fundação Vale.
Esse envolvimento, portanto, precisam ir além dos
processos burocráticos como reuniões semestrais, festas
comemorativas e entregas de boletim. Entre estratégias
simples que aproximam os familiares do espaço escolar
estão estar sempre de portas abertas, manter um canal
aberto para o diálogo e sugestões, apresentar a estrutura
de funcionários da escola e marcar encontros em horários
mais acessíveis.
“Hoje, as escolas possuem canais, inclusive
tecnológicos, que podem facilitar esse acompanhamento
constante, seja por meio de um aplicativo que envia
notícias, seja por meio de consultas sobre o rumo dos
processos da escola. Isso tudo vem para ajudar a
atualizar, por exemplo, aqueles pais que trabalham
enquanto seus filhos estão estudando”, sugere Mila.

Referência Bibliográfica:
PAIVA, Thais. Família e escola, uma parceria. In: Carta Educação.
Publicado em 03 de Janeiro de 2017. Disponível em:
http://www.cartaeducacao.com.br/new-rss/familia-e-escola-uma-parceria/

1) A partir das informações presentes no texto,
assinale a alternativa CORRETA.
a) Os pais estão cada vez mais preocupados com a rotina
escolar dos filhos, acompanhando e participando
efetivamente.
b) A escola possui a preocupação em inserir a família,
cada vez mais, na rotina da escola, não apenas procurálos para reclamar dos filhos.
c) A escola e a família têm consolidado a parceria na
construção da educação dos filhos.
d) O movimento Todos pela Educação afirma que 88%
dos pais não estão comprometidos com a escola e,
consequentemente, com a educação dos seus filhos.
2) Com base nas ideias presente no texto 01, assinale
a alternativa CORRETA.
a) As comemorações festivas, reuniões e entregas de
boletim são suficientes para garantir a participação da
família na escola.
b) Gonçalves ressalta que a educação deve acontecer
dentro dos muros das escolas, mesmo sendo dever de
todos.
c) Segundo Gonçalves, a tecnologia pode contribuir muito
com a inserção da família na escola, possibilitando um
acompanhamento mais efetivo da vida escolar do aluno.
d) Thomé ressalta que é importante que a motivação a
leitura da criança aconteça dentro da escola e que esta é
suficiente para o desenvolvimento da imaginação,
criatividade e outras habilidades das crianças e dos
jovens.
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para alcançar bons resultados na escola e na vida”,
coloca. (Conjunção Coordenativa Adversativa).
a) Apenas II e III estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas.
c) Apenas I e IV estão corretas.
d) Apenas III e IV estão corretas.

3) Com base no texto 01, julgue os itens considerando
as informações abaixo e assinale a alternativa
CORRETA.
I) Ressalta a importância de uma escola que consiga ir
além dos seus muros.
II) A escola precisa se atentar as tecnologias que pode
ser uma importante ferramenta de inserção das Famílias
na vida escolar dos alunos.
III) Segundo Paiva menos de 20% dos pais acompanham
efetivamente a vida escolar dos filhos.
IV ) Mais de 16% afirmam não ter tempo para acompanhar
a vida escolar dos filhos, dirigindo-se a escola apenas
para pegar boletim, reuniões ou quando são solicitados
para ouvir reclamações sobre o comportamento das
crianças e jovens.
a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I, II, IV estão corretas.
c) Apenas II, III, IV estão corretas.
d) Apenas I, II, III estão corretas.

6) Na oração “Desta maneira, os alunos e as famílias
passam a perceber aquele espaço como seu e, assim,
não mais depredá-lo, mas valorizá-lo”, a palavra em
destaque faz parte da mesma categoria de
conjunções, EXCETO:
a) Porém;
b) No entanto;
c) Contudo;
d) Embora;
7) A respeito das conjunções coordenativas, assinale
a alternativa correspondente.
a) Aditivas, alternativas e adversativas;
b) Comparativas, concessivas e consecutivas;
c) Causal, condicional, proporcional;
d) Temporal, integrante, final;

4) A respeito da finalidade do texto 01. Assinale a
alternativa CORRETA.
a) Refletir sobre a crise econômica que afeta a vida dos
pais e prejudicam sua participação na vida escolar dos
filhos por trabalharem demais.
b) Apresentar sugestões que incentive os pais a
participarem mais das atividades escolares dos filhos, uma
vez que, todos os responsáveis pelas crianças e jovens
acreditam que a escola, e unicamente ela, é responsável
pelas dificuldades cognitivas quando há dificuldade de
aprendizagem.
c) Mostrar que mais de 50% dos pais possuem interesse
na vida escolar dos filhos, porém se aliena devido,
unicamente, a dificuldade da escola em ser mais
receptiva.
d) Ressaltar a importância de a família acompanhar a vida
escolar dos filhos e da escola em criar mecanismos de
aproximação, pois focar apenas em reuniões, entrega de
boletins e atividades festivas não tem sido suficiente se
olharmos para a baixa porcentagem de participação.

8) Assinale a alternativa na qual o emprego do adjunto
adverbial à palavra em destaque está CORRETO.
I) (...) que por direito devem conhecer o que ocorre
dentro da escola – acabam alienados do processo
pedagógico. (Adjunto adverbial de lugar)
II) “Hoje, as escolas possuem canais, inclusive
tecnológicos, que podem facilitar esse acompanhamento
constante, seja por meio de um aplicativo que envia
notícias, seja por meio de consultas sobre o rumo dos
processos da escola.” (Adjunto adverbial de tempo).
III) (...) os alunos e as famílias passam a perceber aquele
espaço como seu e, assim, não mais depredá-lo, mas
valorizá-lo. (Adjunto adverbial de negação)
IV) (...) por falta de tempo, deixamos passar alguns
aspectos da educação de nossos filhos, mas a ajuda dos
familiares os deixa mais motivados para alcançar bons
resultados na escola e na vida. (Adjunto adverbial de
causa)
a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas I, II e IV estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.

5) Assinale a alternativa em que a palavra em destaque
está de acordo com a conjunção proposta entre
parênteses.
I) (...) a relação que deveria ser de parceria e assumir
papéis complementares na formação do indivíduo acaba,
muitas vezes, ganhando contornos de tensão e
culpabilização e os pais – que por direito devem conhecer
o que ocorre dentro da escola – acabam alienados do
processo
pedagógico.
(Conjunção
Subordinativa
Concessiva).
II) “A escola tem um papel importante na consolidação da
democracia e da cidadania. Logo, é essencial que seja
uma referência de experiências participativas, de fato,
democráticas. (Conjunção Coordenativa Conclusiva).
III) Esse envolvimento, portanto, precisa ir além dos
processos burocráticos como reuniões semestrais, festas
comemorativas e entregas de boletim. Entre estratégias
simples que aproximam os familiares do espaço escolar
estão estar sempre de portas abertas, manter um canal
aberto para o diálogo e sugestões, apresentar a estrutura
de funcionários da escola e marcar encontros em horários
mais
acessíveis.
(Conjunção
Subordinativa
Conformativa).
IV) “Muitas vezes, principalmente por falta de tempo,
deixamos passar alguns aspectos da educação de nossos
filhos, mas a ajuda dos familiares os deixa mais motivados

9) O processo de comunicação é extremamente
importante para a vida em sociedade. assinale a
alternativa CORRETA que mostre a sequência
correspondente a esse processo.
a) Emissor - Código - Canal - Mensagem - Referente Receptor.
b) Emissor - Receptor - Canal - Mensagem - Referente Código
c) Código - Emissor - Canal - Mensagem - Referente Receptor
d) Emissor - Referente - Canal - Mensagem - Código Receptor
10) Alguns termos são utilizados para explicar o
processo de comunicação, um deles é conhecido
como Canal. Assinale a alternativa que corresponda
ao sentido desse termo.
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a) É o contexto em que estão inseridos o emissor e o
emissor. É também o conjunto de atitudes e reações de
sujeitos envolvidos no processo de comunicação.
b) Pode ser definido como qualquer conjunto de símbolos
usados na transmissão e recepção de uma mensagem de
maneira a ter significação para alguém, como as palavras
de um idioma (língua).
c) É o meio através do qual fazemos uma mensagem
chegar a outra pessoa, uma espécie de “veículo da
mensagem”, como as ondas sonoras, na linguagem oral
(fala), ou um bilhete, na linguagem escrita, por exemplo.
d) Inferência indesejada na transmissão de uma
mensagem (na fala um barulho, na escrita, um risco, letra
ilegível).

a) apoio técnico e financeiro a todas as entidades voltadas
para o atendimento.
b) condições dignas de trabalho, saneamento, moradia,
alimentação, educação, transporte e lazer.
c) políticas sociais e econômicas que visem à eliminação
de risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
d) Nenhuma das alternativas.
15)Sobre a Lei Orgânica do Município do munícipio de
Cerro largo- RS: Art. 126. É dever do Município
fomentar as práticas desportivas formais e não
formais, como direito de cada um, observadas:
EXCETO:
a) a autonomia das entidades desportivas e associações,
quanto à sua organização e funcionamento.
b) a destinação de recursos públicos para promoção
prioritária do desporto educacional.
c) o tratamento diferenciado para o desporto profissional e
não profissional.
d) Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO
11) Conforme a Constituição da República Federativa
do Brasil:Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em:
a) desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação,
mediante contrapartida financeira ou não financeira
assumida pelo ente beneficiário.
b) regime de colaboração entre entes, tanto públicos
quanto
privados,
com
vistas
a
promover
o
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.
c) pesquisa científica básica e tecnológica para o
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e
regional..
d) Nenhuma das alternativas.

16) Mediante a Lei nº 1.809, de 30 de junho de 2004 do
munícipio de Cerro Largo- RS: Art. 45 -A função de
confiança :
a) é instituída por lei para atender atribuições de direção,
chefia e assessoramento e gerência de valores e
fiscalização, que não justifiquem o provimento por cargo
em comissão.
b) poderá também ser criada em paralelo com o cargo em
comissão, como forma alternativa de provimento da
posição de confiança, hipótese em que o valor da mesma
não poderá ser superior a cinquenta por cento do
vencimento do cargo em comissão.
c) poderá recair também em servidor ocupante de cargo
efetivo de outra entidade pública posto à disposição do
Município sem prejuízo de seus vencimentos.
d) Nenhuma das alternativas.

12) De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil: Art. 197. São de relevância
pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, Assinale a alternativa CORRETA:
a) descentralização, com direção única em cada esfera de
governo.
b) atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
c) fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado.
d) Nenhuma das alternativas.

17) Referente a Lei nº 1.809, de 30 de junho de 2004 do
munícipio de Cerro Largo- RS: Complete a lacuna do
Art. 29 ------------------ é a investidura do servidor estável
no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a
sua demissão por decisão judicial, com ressarcimento
de todas as vantagens determinadas na sentença.
a) Reversão
b) Reintegração
c) Recondução
d) Nenhuma das alternativas.

13) Conforme a Constituição da República Federativa
do Brasil: Art. 199. A assistência à saúde é livre à
iniciativa privada. Referente a esse artigo é vedada:
a) destinação de recursos públicos para auxílios ou
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos; a
participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos
casos previstos em lei.
b) a formação de recursos humanos na área de saúde;
participar de forma complementar do sistema único de
saúde.
c) participação da produção de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros
insumos; fiscalização, avaliação e controle das despesas
com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal.
d) Nenhuma das alternativas.

18) De acordo com a Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul: Art. 225 - O Conselho Estadual de
Cultura, visando à gestão democrática da política
cultural, terá as funções de: EXCETO:
a) estabelecer diretrizes e prioridades para o
desenvolvimento cultural do Estado.
b) fiscalizar a execução dos projetos culturais e aplicação
de recursos.
c) emitir pareceres sobre questões técnico-culturais.
d) Nenhuma das alternativas.
19) Referente a Constituição do Estado do Rio Grande
do Sul: Art. 234 - Cabe ao Estado, com vista a
promover o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia: Analise as afirmativas abaixo referente ao
artigo 234:

14) Conforme a Lei Orgânica do Município do
munícipio de Cerro largo- RS: Art. 121. A Saúde é
direito de todos os munícipes e dever do Poder
Público, assegurado mediante:
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I) proporcionar a formação e o aperfeiçoamento de
recursos humanos para a ciência e tecnologia.
II) criar departamento especializado que orientará
gratuitamente o encaminhamento de registro de
patente de ideias e invenções.
III) atender às peculiaridades da formação
profissional, diferenciadamente.
IV) incentivar e privilegiar a pesquisa tecnológica
voltada ao aperfeiçoamento do uso e controle dos
recursos naturais e regionais, com ênfase ao carvão
mineral.
V) apoiar e estimular as empresas e entidades
cooperativas, fundacionais ou autárquicas que
investirem
em
pesquisa
e
desenvolvimento
tecnológico e na formação e aperfeiçoamento de seus
recursos humanos.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) Apenas I, II, IV, V.
b) Apenas II, III, V.
c) Apenas I, III, IV, V.
d) Nenhuma das alternativas.

22) Assinale as alternativas corretas:
(1) é um dispositivo portátil de armazenamento com
memória flash, acessível através da porta USB.
(2) é um tipo de disco de armazenamento composto
por um disco de armazenamento magnético fino e
flexível, selado.
(3) é um formato digital para arquivar ou guardar
dados, som e voz, tendo uma maior capacidade de
armazenamento que a versão anterior, devido a uma
tecnologia óptica superior
a) (1) Pendrive, (2) Floppy Disk, (3) DVD,
b) (1) CD Rom, (2) Floppy Disk, (3) HD externo,
c) (1) Dropbox, (2) Disco flash, (3) Cartão SD,
d) Nenhuma das alternativas.
23) Assinale a alterativa correta, entre a descrição da
formula e sua representação para planilha eletrônica
Excel em português.
SE A3 for maior que B2, E A3 for menor que C2,
VERDADEIRO é retornado. Caso contrário, FALSO é
retornado.
a) =SE(E(A3<B2,A3>C2)1,2)
b) =SE(E(A3+B2/A3+C2),FALSO,VERDADEIRO
c) =SE(E(A3>B2,A3<C2),VERDADEIRO,FALSO)
d) Nenhuma das alternativas.

20) Conforme a Lei Orgânica do Município de Cerro
Largo- RS.
Art. 59. Ao servidor público da
administração direta, autárquica e fundacional, no
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes
disposições: Analise as afirmativas abaixo e assinale
V(verdadeiro) e F(falso):
( ) investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo lhe facultado optar pela
sua remuneração.
( ) investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior.
( ) em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento.
( ) para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se no
exercício estivesse.
( ) a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos componentes de cada carreira.
Assinale a alternativa que condiz com a sequência
CORRETA:
a) V, V, V, V, F.
b) V, F, F, V, V.
c) V, V, F, V, V.
d) Nenhuma das alternativas.

24) O Buscador Google permite realizar buscar por um
determinado tipo de extensão de arquivo, utilizando
comandos no próprio buscador, assinale a forma de
buscar um arquivo do tipo Doc para uma obra de um
autor:
a) intitleDoc: (Nome Do Autor)
b) filetype:doc (Nome do Autor)
c) inanchor: (Nome do Autor)
d) Nenhuma das alternativas.
25) Considerando a ferramenta para o gerenciamento
de pastas, procedimento de criar, alterar, pesquisar e
remover, marque a alternativa correta para o Sistema
operacional Windows.
a) Windows Explorer
b) Microsoft Windows office
c) Microsoft Windows Files
d) Nenhuma das alternativas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) Sobre o planejamento de bibliotecas, leia as
alternativas e marque a INCORRETA:
a) As pressões das organizações no sentido de manter ou
cortar custos e ampliar e melhorar a qualidade de serviços
e programas tornou o planejamento indispensável ao
exercício da administração. No entanto, em muitas
bibliotecas ou serviços de informação, essa função não é
exercida, ou não o de forma rigorosa ou adequada.
Nesses casos, o que o bibliotecário frequentemente alega
é que não tem tempo para planejar. Mas mesmo sem esse
planejamento há processos improvisados que são tão ou
mais eficientes do que o planejamento, sendo assim,
facilmente o bibliotecário economiza mais tempo com essa
improvisação do que com treinamento e planejamento.
b) Como vantagem, é possível dizer que o planejamento
faz acontecer – torna possível a ocorrência de eventos
que, caso contrário, não aconteceriam. É um compromisso
com a mudança, pois a viabiliza e controla. Os planos são
compromissos, pois concentram-se nos objetivos, geram
orçamentos e fazem acontecer.

INFORMÁTICA
21) Google E Microsoft atualmente, possui
ferramentas web que competem na mesma categoria,
de editores online, como exemplo podemos citar as
ferramentas do Google Docs, com o diferencial de ser
um editor web integrado com armazenamento online.
Além desta podemos citar como ferramenta desta
categoria:
a) DropBox
b) Amazon AWS
c) Office 365
d) Nenhuma das alternativas.
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c) O planejamento compensa incertezas e mudanças. Não
deixa o futuro ao acaso, e, com isso, traz três benefícios
relevantes: permanência das decisões, equilíbrio e melhor
desempenho.
d) Nenhuma das alternativas.

abrangência, o planejamento pode ser incluído em
categorias. Assinale a alternativa que NÃO representa
uma dessas categorias:
a) Organizacional: refere-se ao esboço da estrutura que
permita que sejam alcançados os objetivos previstos.
b) De recursos: refere-se aos recursos humanos, materiais
e financeiros necessários.
c) De produtos: refere-se aos produtos a serem
armazenados e meios de conservação dos mesmos.
d) Nenhuma das alternativas.

27) Quanto às regras gerais de apresentação da NBR
6023/00, assinale a alternativa CORRETA.
a)As referências são alinhadas somente à margem
esquerda do texto e de forma a se identificar
individualmente cada documento, em espaço simples e
separadas entre si por espaço duplo. Quando aparecerem
em notas de rodapé, serão alinhadas, a partir da segunda
linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da
primeira palavra, de forma a destacar o expoente e sem
espaço entre elas.
b) As referências são alinhadas somente à margem direita
do texto e de forma a se identificar individualmente cada
documento, em espaço simples e separadas entre si por
espaço duplo. Quando aparecerem em notas de rodapé,
serão alinhadas, a partir da primeira linha da mesma
referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de
forma a destacar o expoente e sem espaço entre elas.
c) As referências são alinhadas somente à margem
esquerda do texto e de forma a se identificar
individualmente cada documento, em espaço simples e
separadas entre si por espaço múltiplo. Quando
aparecerem em notas de rodapé, serão alinhadas, a partir
da segunda linha da mesma referência, abaixo da primeira
letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente
e com espaço entre elas.
d) Nenhuma das alternativas.

30) Assinale a alternativa CORRETA:
“São atribuições dos Bacharéis em Biblioteconomia, a
organização, direção e execução dos serviços técnicos de
repartições públicas federais, estaduais, municipais e
autárquicas e empresas particulares concernentes às
matérias e atividades seguintes”:
a) a organização e direção dos serviços de documentação;
b) inspeção do ambiente de trabalho;
c) publicação de livros, artigos e revistas.
d) nenhuma das alternativas.
31) Dentre as matérias essenciais da biblioteconomia
está a Base de Dados. Sobre a Base de Dados, marque
a alternativa CORRETA:
a) Base de dados tem objetivo de identificar o assunto do
documento, para que ele possa ser colocado em local
determinado nas estantes, junto com outros documentos
com assuntos semelhantes.
b) Base de dados são fontes de informações bibliográficas
e textos complexos que permitem consultas a conteúdos
de áreas específicas.
c) Base de dados é extrair termos representativos de
documentos com o objetivo de referenciá-los para uma
melhor recuperação.
d) Nenhuma das alternativas.

28) Com relação a Lei que dispõe sobre a profissão de
bibliotecário e regula seu exercício (Lei nº 4.084/1962),
leia as afirmações:
I) A fiscalização do exercício da Profissão do Bibliotecário
será exercida pelo Conselho Federal de Biblioteconomia e
pelos Conselhos regionais de Biblioteconomia, criados por
esta lei.
II) O exercício da profissão de Bibliotecário, em qualquer
de seus ramos, será permitido somente aos Bacharéis em
Biblioteconomia, portadores de diplomas expedidos por
Escolas de Biblioteconomia de nível superior, oficiais,
equiparadas, ou oficialmente reconhecidas;
III) O Conselho Federal de Biblioteconomia e os
Conselhos Regionais de Biblioteconomia são dotados de
personalidade jurídica de direito privado.
IV) Para o provimento e o exercício de cargos técnicos de
Bibliotecários,
Documentalistas
e
Técnicos
de
Documentação, na administração pública federal, estadual
ou municipal, autárquica, paraestatal, nas empresas de
economia mista ou nas concessionárias de serviços
públicos, é obrigatória a apresentação de diploma de
Bacharel em Biblioteconomia, respeitados os direitos dos
atuais ocupantes.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras.
b) Somente as alternativas I, II e IV são verdadeiras.
c) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras.
d) Nenhuma das alternativas.

32) Sobre o exercício da profissão de Bibliotecário,
constituem infrações disciplinares as seguintes
assertivas, EXCETO:
a) exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou
facilitar, por qualquer modo, o seu exercício a não
registrados;
b) praticar, mesmo que fora do exercício profissional, ato
que a lei defina como crime ou contravenção penal;
c) não cumprir, no prazo estipulado, determinação
emanada do Conselho Regional em matéria de
competência deste, após regularmente notificado;
d) nenhuma das alternativas.
33) A Resolução CFB nº 42 de 11 de janeiro de 2002 –
Código de Ética do Profissional Bibliotecário
estabelece normas de conduta ao profissional. Em
conformidade com a Resolução, assinale a alternativa
CORRETA:
a) O Bibliotecário deve, em relação aos usuários e
clientes, aplicar todo zelo e recursos ao seu alcance no
atendimento ao público, não se recusando a prestar
assistência profissional, salvo por relevante motivo;
b) O Bibliotecário deve, em relação aos colegas, auxiliar a
fiscalização do exercício profissional e zelar pelo
cumprimento do Código de Ética comunicando, com
discrição, aos órgãos competentes, as infrações de que
tiver ciência.
c) O Bibliotecário deve, com relação à classe, evitar, no
exercício de posição hierárquica, denegrir a imagem de
profissionais subordinados e outros colegas de profissão.

29) O planejamento é função de todos os membros de
uma organização, podendo ser uma atividade mais ou
menos complexa e abrangente, dependendo do nível
da estrutura organizacional em que cada um está
situado. Do ponto de vista das atividades, ou de sua

7

d) Nenhuma das alternativas.

c) preservar o cunho liberal e humanista de sua profissão,
fundamentado na liberdade da investigação científica e na
dignidade da pessoa humana;
d) nenhuma das alternativas.

34) A NBR 6023/00 estabelece os elementos a serem
incluídos em referências. Esta Norma fixa a ordem dos
elementos das referências e estabelece convenções
para transcrição e apresentação da informação
originada do documento e/ou outras fontes de
informação. Esta Norma destina-se a orientar a
preparação e compilação de referências de material
utilizado para a produção de documentos e para
inclusão em bibliografias, resumos, resenhas,
recensões e outros.
Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes
definições:
I) edição: Casa publicadora, pessoa(s) ou instituição
responsável pela produção editorial.
II) monografia: Publicação em qualquer tipo de suporte,
editada em unidades físicas sucessivas, com designações
numéricas e/ou cronológicas e destinada a ser continuada
indefinidamente.
III) separata: Conjunto padronizado de elementos
descritivos, retirados de um documento, que permite sua
identificação individual.
IV) suplemento: Documento que se adiciona a outro para
ampliá-lo ou aperfeiçoá-lo, sendo sua relação com aquele
apenas editorial e não física, podendo ser editado com
periodicidade e/ou numeração própria.
Assinale a CORRETA:
a) Somente as alternativas I e III estão corretas.
b) Somente as alternativas I e IV estão corretas.
c) Somente a alternativa IV está correta.
d) Nenhuma das alternativas.

37) Para a organização, a biblioteca é dividida em
setores. Pode ser considerado setor de uma
biblioteca:
I) Administração – é responsável pela administração
geral. Ou seja, recursos humanos, segurança, finanças,
planejamento, controle, correspondências, etc.
II) PT (Processos técnicos) – é o setor que irá tratar o
documento, aplicando técnicas da biblioteconomia para
classificar, indexar e catalogar.
III) Referência – é o setor responsável por atender o
usuário. É o cartão de visitas da biblioteca. É o primeiro
contato do usuário com o a biblioteca.
IV) Registro – é o setor responsável por tornar os livros e
documentos
patrimônio
da
biblioteca.
Cada
livro/documento ira receber o seu número de tombo e
vários carimbos para assegurar a propriedade do
exemplar.
Assinale a CORRETA:
a) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas.
b) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.
c) Todas as alternativas estão corretas.
d) Nenhuma das alternativas.
38) A ação de indexar pode ser constituída de duas
atividades, que são: a análise conceitual e a tradução.
Assinale a alternativa que se amolda, sucintamente, na
definição de “análise conceitual”:
a) é decidir do que trata um documento.
b) é a conversão dos assuntos selecionados de um
documento num determinado conjunto de termos de
indexação.
c) é a etapa na qual o indexador classifica os documentos
em ordem cronológica.
d) Nenhuma das alternativas.

35) Sobre o AACR2 assinale a alternativa CORRETA:
a) O AACR2 é um código de catalogação usado somente
no Brasil e atualmente em uso conjunto com o formato
MARC o que favorece o intercâmbio de dados
bibliográficos e catalográficos de forma internacional.
b) O AACR2 é adotado como um código padrão de
catalogação para desvendar as regras e normas de
descrição de um material, o mesmo é utilizado por
catalogadores, bibliotecários e demais profissionais da
informação para a representação da informação de um
item de forma única.
c) O AACR2 é composto em três partes. A primeira trata
da Descrição, em que proporciona informações
concernentes à descrição do item que está sendo
catalogada. A segunda parte trata sobre os cabeçalhos,
títulos uniformes e remissivas, apêndices e índice. A
terceira trata das Referências, em que proporciona
informações concernentes à referência bibliográfica e
também possui a premissa de análise à ortografia.
d) Nenhuma das alternativas.

39) Atualmente são adotados dois sistemas principais
de classificação. O sistema de Melvil Dewey – Dewey
Decimal Classification e Classificação Decimal
Universal, ambos baseados no mesmo princípio. Com
relação à Tabela de Códigos de Assuntos, marque a
alternativa CORRETA.
a) A sigla 800 descreve Filosofia e Psicologia.
b) A sigla 200 descreve Ciências Sociais.
c) A sigla 600 descreve Tecnologia (ciências aplicadas).
d) Nenhuma das alternativas.
40) Conforme o artigo 11 do Código de Ética é direito
do profissional Bibliotecário, EXCETO:

36) O perfil dos bibliotecários inclui competências
para preservar registros de informação, organizar e
tratar informações e documentos em diversas mídias e
disseminar informações aos usuários. É possível
afirmar
que
cumpre
ao
profissional
de
Biblioteconomia:
a) não realizar a publicidade de sua instituição ou
atividade profissional, evitando exposição e qualquer
manifestação que possa comprometer o conceito de sua
profissão;
b) assinar trabalhos ou quaisquer documentos executados
por terceiros ou elaborados por leigos, alheios a sua
orientação, supervisão e fiscalização;

a) apontar falhas nos regulamentos e normas das
instituições em que trabalha, quando as julgar injustas,
devendo, neste caso, dirigir-se ao seu supervisor;
b) votar e ser votado para qualquer cargo ou função em
órgãos ou entidades de classe, nos termos da legislação
vigente;
c) formular, junto às autoridades competentes, críticas
e/ou propostas aos serviços públicos ou privados, com o
fim de preservar o bom atendimento e desempenho
profissional.
d) nenhuma das alternativas.
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