PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM – RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2011

CONCURSOS & SERVIÇOS
AVENIDA AMÂNDIO ARAÚJO, 809–EDIFÍCIO
SANTA TEREZINHA – SALA 10 – CEP: 99.680-000
CONSTANTINA–RS

http://www.precisaoconcursos.com.br
Email: precisaoconcursos@hotmail.com

Cargo: BIBLIOTECÁRIO

Nº de Inscrição:_____________________

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

. Conforme Edital de abertura, este CADERNO DE PROVA tem  (quarenta) questões escritas e
objetivas.
. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala
que o substitua.
. Preencha corretamente seus dados na GRADE DE RESPOSTAS e no CADERNO DE PROVAS.
. Se houver necessidade de rascunho, utilize o próprio CADERNO DE PROVAS.
. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas cinco opções, identificadas com as letras (a)(b)-(c)-(d)-(e). Apenas uma alternativa responde corretamente cada questão.
". Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Se o candidato tiver alguma dúvida
nesse sentido, poderá procurar informações com a Coordenação do Concurso, após concluir sua prova.
0. Preencha com cuidado a GRADE DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Não risque, não amasse e não
dobre, pois ela é insubstituível. Veja abaixo o método correto e o método errado para preenchimento da
grade de respostas:

MÉTODO CORRETO

MÉTODO ERRADO

1. Na GRADE DE RESPOSTAS, você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão. Se você
assinalar duas ou mais, mesmo que uma delas esteja correta, a resposta será considerada ERRADA.
2. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala a GRADE DE RESPOSTAS e o CADERNO DE
PROVAS, para serem envelopados e lacrados nos seus respectivos envelopes.
. A duração da prova é de TRÊS HORAS, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da GRADE DE
RESPOSTAS e o CADERNO DE PROVAS.
. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova depois de transcorrida no mínimo 01 (uma)
hora do seu início.
. Durante a prova, não será permitido ao candidato consultas de qualquer espécie, bem como o uso de
máquina calculadora, telefone celular ou similar.
. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá
implicar na anulação da prova do candidato.
. Os últimos 03 (três) candidatos remanescentes na sala participarão do ato de fechamento e assinatura
dos lacres dos envelopes.
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PROVA DE PORTUGUÊS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
Instrução: As questões de 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
A Educação no Admirável Mundo Digital

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Afinal, a visão educativa dos novos tempos altamente inovadora e
complexa possibilita a reflexão e a compreensão da realidade que o
mundo virtual oferece? Na era da informação, dos apelos visuais, das
relações virtuais, a inclusão digital na educação ainda é um fato polêmico
e um pouco distante daquilo que se concebe como insofismável
paradigma a serviço dos fins pedagógicos. Tudo leva a crer que não será
........ curto prazo um recurso para reverter o analfabetismo e a qualidade
do ensino em nosso país.
O mundo planetário que escancarou as portas.........redes sociais
produzindo cultura e informação num alcance geográfico sem dimensões
ainda encontra entraves em países com altíssima difusão das tecnologias
digitais, como por exemplo, nos Estados Unidos onde não há um
consenso para o uso em fins pedagógicos por conta da regulamentação
específica a programas educativos. A idolatria...........internet, em
efervescência no universo escolar, não possui uma legislação própria
para o uso consciente da rede. E isso se deve ao excessivo e
diversificado acesso disponível para fins não didáticos.
Virando a página do fantástico mundo novo, a educação pede
passagem. Repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas
digitais e o perfil do aluno que recebe é imposição imediata. Leve-se em
consideração que a criança desde muito cedo explora o computador, o
mais novo brinquedo da infância precocemente induzida a esta
convivência perversa pelos efeitos que produz: individualismo,
sedentarismo, déficit de atenção. São os “nativos digitais” com domínio
absoluto das novas linguagens e das informações obtidas pela internet
sem o adequado controle que agregue conhecimentos positivos.
A capacitação dos docentes para competir com “esses gênios
digitais” é árdua tarefa para a universidade. Além de laboratórios de
informática, a escola necessita disponibilizar mais tempo para o preparo
de aulas e, aos professores, um contínuo apoio pedagógico. Educar não
é um ato efêmero e como tal pressupõe competências: conhecimento,
informação e inclusão digital, ética, habilidades, compreensão, limites e
afetos. Na verdade, a educação foi atingida em suas competências pelo
poder das redes sociais que agregam conhecimento e informação, mas o
valor educacional não é consensual admitindo-se que pode causar danos
éticos contrastando com a finalidade humana da educação. Para tanto
não se pode menosprezar o jeito tradicional de ensinar nem o jeito
moderno de aprender. Nenhum computador na sala de aula substitui a
presença insubstituível do professor.
O Brasil, que é pródigo em importar modelos educacionais de
outros países, poderia espelhar-se na China, que valoriza e remunera os
docentes da educação básica acima dos docentes universitários, porque,
se a base for sólida, a qualificação dos níveis superiores será
diferenciada.
É fácil contemplar o admirável mundo novo com o olhar de quem vê
a luz no fim do túnel; difícil é direcionar este olhar para aqueles que
cavam o túnel........luz de velas.
Nylza Osório Jorgens Bertoldi
Jornal Zero Hora – 10 de novembro de 2011.
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01-As palavras que completam corretamente as lacunas das linhas 7, 9, 14 e 47, na ordem em que
aparecem, são:
(a) a – às – à – à
(b) à – as – à – a
(c) a – às – a – à
(d) a – as – a – a
(e) à – às – à – à
02-Analise as seguintes afirmativas a respeito do texto:
i. A inclusão digital será a curto prazo um bom recurso para reverter o analfabetismo e a qualidade de ensino
em nosso país.
ii. O mundo planetário ainda encontra obstáculos em países com altíssima difusão das tecnologias digitais.
iii. É urgente repensar a escola a fim de lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe.
Está(estão) correta(s):
(a) Somente a afirmativa I.
(b) As afirmativas I e II.
(c) As afirmativas II e III.
(d) As afirmativas I, II e III.
(e) Somente a afirmativa II.
03-Não encontra suporte no texto a alternativa:
(a) É preciso conciliar o jeito tradicional de ensinar com o jeito moderno de aprender.
(b) Não é de consenso que as redes sociais, apesar de agregarem conhecimento e informação, têm valor
educacional.
(c) Cabe às universidades a difícil tarefa de capacitar os docentes para competir com alunos que dominam o
mundo digital.
(d) A China valoriza e remunera melhor os docentes universitários que os da educação básica, a fim de que a
qualificação dos níveis superiores seja diferenciada.
(e) A convivência com o computador começa muito cedo e produz efeitos nocivos à infância.
04- Leia o enunciado extraído das linhas 19 e 20 do texto:
“Repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe é
imposição imediata”.
Considere abaixo as três propostas de reescrita desse enunciado:
1. É imposição imediata repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do
aluno que recebe.
2. Para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe é imposição imediata repensar,
pois, a escola.
3. Repensar, pois, a escola, e o perfil do aluno que recebe para lidar com as novas ferramentas digitais é
imposição imediata.
Qual (quais) proposta(s) é (são) reescrita(s) correta(s) do enunciado acima?
(a) Somente a proposta 1.
(b) Somente a proposta 2 .
(c) Somente a proposta 3.
(d) As propostas 1 e 2.
(e) Nenhuma das propostas.
05-Assinale a opção em que o termo destacado não pertence à mesma classe gramatical dos destacados
nas demais opções:
(a) “O mundo planetário que escancarou as portas...” (l. 9)
(b) “Virando a página do fantástico mundo novo, a educação pede passagem” (l. 18-19).
(c) “A capacitação dos docentes para competir com esses ‘gênios digitais’ é árdua tarefa para as
universidades” (l. 27-28).
(d) “O Brasil, que é pródigo em importar modelos educacionais de outros países...” (l. 41)
(e) “...daquilo que se concebe como um insofismável paradigma a serviços dos fins pedagógicos.” (l. 5-6)
06-Certas palavras, como disponível (l. 17), apresentam o sufixo “-vel” e, ao receberem um novo sufixo,
têm “-vel” substituído por -“bil”. Isso ocorre em todos os casos a seguir, à exceção de:
(a) Possibilidade
(b) Amabilidade
(c) Mobilidade
(d) Habilidade
(e) Vulnerabilidade
07-A alternativa que corresponde à significação correta da conjunção “pois”, no texto (l. 19 ), é:
(a) Consequência
(b) Finalidade
(c) Explicação
(d) Causa
(e) Conclusão
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08-Sobre formação e estrutura das palavras em língua portuguesa, é incorreto o que se afirma na
alternativa:
(a) O olhar (l. 45) nada mais é que o verbo olhar convertido em substantivo, daí a presença do artigo
masculino, o que define uma derivação imprópria.
(b) Precocemente (l. 22 ) é formada por derivação sufixal, sendo o sufixo dessa palavra usado com
frequência para a formação de adjetivos.
(c) Em ensino (l. 8) há derivação regressiva porque se formou um substantivo abstrato a partir de um verbo.
(d) A palavra informação (l. 10) foi formada pelo processo de prefixação, a exemplo de “repensar (l”. 19)
(e) Palavras com o sufixo “-vel”, como insubstituível (l.39) são adjetivos, passíveis de susbtantivação.
09-Sobre acentuação das palavras em língua portuguesa, analise as seguintes afirmativas:
I. A palavra “insofismável” (l.5) também recebe acento em sua forma plural.
II. Se retirássemos o acento gráfico das palavras “específica” (l. 14) e “contínuo” (l.30), elas sofreriam
mudança de classe gramatical, a exemplo da palavra “país” (l. 8).
III. A mesma regra preceitua o emprego de acento gráfico nas palavras “planetário” (l.9), “geográfico” (l.10) e
“efervescência” (l.15).
IV. “polêmico” (l.4) acentua-se pela mesma razão que “básica” (l. 42); e “árdua” (l. 28) pela mesma razão que
“ética” (l. 32).
Está (estão) correta(s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas as afirmativas I e II.
(c) Apenas as afirmativas I e IV.
(d) Apenas as afirmativas III e IV.
(e) As afirmativas I, II, III e IV.
10-Considere as seguintes afirmações sobre possibilidades de transformações no texto e seus efeitos.
I. “Afinal”, no início do texto, poderia ser substituída por “Enfim”, sem prejudicar o sentido original.
II. Poderíamos substituir “nenhum” (l. 38) por “nem um”, sem qualquer incorreção ou alteração de sentido da
frase.
III. A expressão “aos professores” (l. 30) poderia ser colocada após o termo “pedagógico” (l. 30), eliminandose as vírgulas, sem acarretar erro, nem alterar o sentido do texto.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas a afirmativa II.
(c) Apenas a afirmativa III.
(d) As afirmativas I e III.
(e) As afirmativas II e III.
11-Observe:
“Sacolas plásticas descartáveis são gratuitas para os
consumidores, mas têm um custo incalculável para o
meio ambiente”.
(Instituto Akatu para consumidores conscientes)
Se passarmos a palavra “sacola” para o singular, quantas outras palavras deverão sofrer alteração,
para fins de concordância e correção gramatical?
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
(e) 5
Leia este poema para responder à questão n.º 12:
Minha mãe dizia:
- ferve, água!
- frita, ovo!
- pinga, pia!
e tudo obedecia.
12-Sobre o poema, podemos afirmar que:
I - Os termos que o emissor evoca exercem a função sintática de vocativos.
II - A palavra tudo é um pronome indefinido com a função sintática de aposto.
III – O modo verbal que a mãe utiliza para expressar o seu desejo é o modo imperativo.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas a afirmativa III.
(c) Apenas as afirmativas II e III.
(d) As afirmativas I, II e III.
(e) Nenhuma das afirmativas.
BIBLIOTECÁRIO
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13-Observe as orações:
1. A tempestade sucedeu ao anoitecer.
2. A tempestade sucedeu à bonança.
3. À tempestade sucedeu a bonança.
Sobre as orações acima, só é incorreto afirmar:
(a) Nas três orações, o verbo suceder tem o mesmo sentido.
(b) Na segunda oração, a tempestade veio depois da bonança.
(c) Na terceira oração, a bonança veio depois da tempestade.
(d) O verbo suceder não tem o mesmo sentido nas três orações.
(e) Na primeira oração, o verbo suceder é intransitivo.
14-O uso dos sinais de pontuação não está corretamente explicado na opção:
(a) Solidão é escutar a casa do outro como se fosse a sua. Na hora em que atinge esse ponto, esteja certo:
você conheceu o isolamento perfeito. (Os dois pontos antecedem uma explicação)
(b) “ Dois e dois são três” disse o louco. “Não são não!” berrou o tolo.“Talvez sejam” resmungou o sábio. (As
aspas assinalam as falas dos personagens).
(c) Presidente, olhe o Nordeste! (A vírgula isola o aposto).
(d) Procurando as palavras, encontram-se os pensamentos. (A vírgula separa orações reduzidas)
(e) Numa democracia, corrupção é dinheiro. (A vírgula isola o adjunto adverbial deslocado)
15-Marque a única opção que apresenta erro quanto à regência verbal:
(a) Quando tem dúvidas, recorre a um dicionário.
(b) Na vida, alguns naufragam e outros sobressaem.
(c) Neymar prefere jogar no Brasil a ir para o exterior.
(d) Tudo a que visavam era melhorar de vida.
(e) Os jogadores chegaram entusiasmados no campo.
PROVA DE INFORMÁTICA

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
16-Sobre as funcionalidades do OpenOffice Writer, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
i. A função de Zoom é utilizada para se obter uma visualização mais aproximada (mais Zoom) ou mais afastada
do documento (menos Zoom);
ii. A inclusão de uma tabela em um documento só pode ser feita utilizando uma planilha eletrônica como o
Microsoft Excel ou o OpenOffice Calc;
iii. Um documento criado no Microsoft Word não pode ser aberto no OpenOffice Writer;
iv. A função de "visualização de impressão" imprime o documento no modo rascunho;
v. As margens dos documentos são pré-fixadas de acordo com padrões internacionais, não podendo ser
alteradas.
(a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
(b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
(c) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
(d) Somente a afirmativa I está correta.
(e) Todas as afirmativas estão corretas.
17-Considere a planilha do OpenOffice Calc abaixo.
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Para ordenar as cidades em ordem crescente, sem perder seus respectivos números de habitantes, é
necessário selecionar as células:
(a) A1 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(b) A1 até A13, escolher a coluna A no campo Classificar por, selecionar opção Crescente e escolher a
coluna B no campo Em seguida por.
(c) A2 até A12, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(d) A2 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(e) A2 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Decrescente.
18-No OpenOffice Calc:
I. Os sucessivos cliques do mouse, em menu Inserir > Função > Funções > Data & Hora > Agora > Próximo >
OK, inserem uma variável de data na célula selecionada.
II. Numa planilha em branco, os sucessivos cliques do mouse, em menu Inserir > Planilha > Do Arquivo >
Procurar > Arquivos do tipo > Inserir, inserem dados de um arquivo texto (*.txt, *.csv) de campos delimitados.
III. Linhas e colunas que contêm títulos que se pretenda que permaneçam visíveis ao se rolar uma planilha,
são congeladas de maneira idêntica à do Microsoft Excel.
IV. Quando uma seqüência de caracteres "#####" é exibida na célula, significa que a fórmula depositada
naquela célula contém erro.
É correto o que se afirma apenas em
(a) III e IV.
(b) I, II e III.
(c) I, II e IV.
(d) II, III e IV.
(e) I, III e IV.
19-Considere um computador com duas janelas do Windows Explorer abertas, que vamos chamar de
“janela A” e “janela B”. O que acontece quando um usuário seleciona um arquivo da pasta “c:\origem”
da “janela A”, arrasta esse arquivo e tenta soltá-lo na pasta “c:\destino” da “janela B”?
(a) O arquivo sai da pasta “c:\origem” e é movido para a pasta “c:\destino”
(b) É criada uma cópia do arquivo na pasta “c:\destino”, sendo mantido o arquivo original na pasta “c:\origem”.
(c) É exibida uma mensagem informando que não é possível mover arquivos entre janelas distintas.
(d) O arquivo é excluído do computador.
(e) O Windows Explorer é fechado.
20-Assinale entre as alternativas abaixo, aquela que mostra o significado do “.gov” (sem as aspas) de um
site como, por exemplo, www.receita.fazenda.gov.br:
(a) Domínio do Brasil.
(b) Identificador do Ambiente Web.
(c) Servidor FTP.
(d) Tipo de Domínio.
(e) Disponibilidade de acesso somente para o Governo.
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
21-Assinale a alternativa INCORRETA. Conforme o Manifesto IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas, as
missões-chave da biblioteca pública relacionadas com a informação, a alfabetização, a educação e a
cultura são as seguintes:
(a) Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas realizações e inovações
científicas.
(b) Assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da comunidade local.
(c) Facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a informática.
(d) Formular uma política clara, definindo objetivos, prioridades e serviços, relacionados com as necessidades
da comunidade local.
(e) Criar e fortalecer hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira infância.
22-Conforme a ABNT/NBR 6023:2002 Informação e documentação - Referências – Elaboração, analise as
seguintes proposições:
I- CAFÉ, Ligia. Proposta de um método para escolha de software de automação de bibliotecas. Ci. Inf.,
Brasília, n. 2, v. 30, p. 70-79, maio/ago. 2001. Disponível em: <www.ibict.br/cienciadainformacao>. Acesso
em: 4 maio 2006.
II- CAMPELLO, Bernadete Santos; CENDÓN, Beatriz Valadares; KREMER, Jeanete Marguerite (orgs.).
Fontes de informação para pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: UFMG, 2000.
III- LUCCAS, Lucy; SERIPIERRI, Dione. Conservar para não restaurar: uma proposta para preservação de
documentos em bibliotecas. Brasília, DF: Thesaurus, 1995.
IV- DODEBEI, Vera Lucia Doyle. Tesauro: linguagem de representação da memória documentária. Rio de
Janeiro: Interciência; Niterói: Intertexto, 2002.
V- RASCHE, Francisca. Ética em bibliotecas públicas: representações de ética de profissionais da
informação bibliotecários. Florianópolis, 2005. 280 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) –
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2005.
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Assinale a alternativa CORRETA:
(a) Somente as proposições I, II e III são verdadeiras.
(b) Somente as proposições III e V são verdadeiras.
(c) Somente as proposições I e IV são verdadeiras.
(d) Somente as proposições II e III são verdadeiras.
(e) Somente as proposições IV e V são verdadeiras.
23-Indique com “V”, se verdadeiro e com “F”, se falso. Segundo o Código de Ética do Profissional
Bibliotecário, Art. 7° - o bibliotecário deve, em relação aos usuários, observar a seguinte conduta:
(
) Aplicar todo zelo e recursos ao seu alcance no atendimento ao público, não se recusando a prestar
assistência profissional, salvo por relevante motivo.
(
) Tratar os usuários com respeito e urbanidade, não prescindindo de igual tratamento por parte deles.
(
) Respeitar as idéias, os trabalhos e as soluções, jamais usando-os como de sua própria autoria.
(
) Ater-se ao que lhe compete na orientação técnica da pesquisa e na normalização do trabalho intelectual.
(
) Ser leal e solidário, sem conivência com erros que venham a infringir a ética e as disposições legais que
regem o exercício da profissão.
Assinale a alternativa correspondente à sequência CORRETA:
(a) F – V – F – V – F
(b) F – F – V – V – V
(c) V – V – F – V – F
(d) V – F – V – F – F
(e) F – V – V – F – V
24-Café (2001) apresenta categorias de avaliação para a escolha de um software em bibliotecas. Assinale a
alternativa que NÃO corresponde a essas categorias:
(a) Recuperação da informação.
(b) Disseminação da informação.
(c) Design do software.
(d) Processamento técnico.
(e) Tecnologia.
25-De acordo com a ABNT/NBR 10520:2002 Informação e documentação – Citações em documentos –
Apresentação, analise as seguintes proposições:
I. “(...) a disposição, acompanhada de razão, que se dirige à ação, é distinta da disposição, igualmente
acompanhada de razão, que se dirige até a produção” (ARISTÓTELES, 1973, p. 405).
II. “A biblioteca sem ensino, ou seja, sem tentativa de estimular, coordenar e organizar a leitura, será por seu
lado, instrumento vago e incerto” (LOURENÇO FILHO, APUD SILVA, 1999, p. 67).
III. Cunha (2008, p. 15) relata que é necessário aumentar a percepção do brasileiro quanto à importância das
bibliotecas, uma vez que a imagem das bibliotecas é vinculada aos livros e com o advento das TIC's, as
pessoas acreditam que o livro impresso vai desaparecer, e, como conseqüência, também as bibliotecas.
IV. Maciel e Mendonça (2000) relatam que, se as bibliotecas forem vistas como organizações, seu
gerenciamento será facilitado, haverá aumento da qualidade aos produtos e serviços oferecidos, além de
ser evidenciado nas comunidades envolvidas o papel social das bibliotecas.
V. Para Caldin (2005, p. 163), “[...] o bibliotecário tem de largar seu papel passivo, de mero processador
técnico de livros e desempenhar um papel ativo: agente de mudanças sociais.”
Assinale a alternativa CORRETA:
(a) Somente as proposições I e III são verdadeiras.
(b) Somente as proposições III, IV e V são verdadeiras.
(c) Somente as proposições I, II e V são verdadeiras.
(d) Somente as proposições II e IV são verdadeiras.
(e) Somente as proposições IV e V são verdadeiras.
26-Conforme o Código de Catalogação Anglo-americano - AACR2, 2. ed., 2002, associe as colunas com
suas respectivas áreas de descrição bibliográfica:
1- Área 1
( ) Área dos detalhes específicos do material.
2- Área 2
( ) Área do título e indicação de responsabilidade.
3- Área 3
( ) Área do número internacional normalizado.
4- Área 4
( ) Área de série.
5- Área 5
( ) Área da edição.
6- Área 6
( ) Área de descrição física.
7- Área 7
( ) Área das notas.
8- Área 8
( ) Área da publicação, distribuição, etc.
Assinale a alternativa correspondente à sequência CORRETA, de cima para baixo:
(a) 3, 2, 1, 6, 5, 4, 8, 7
(b) 3, 1, 7, 5, 2, 6, 8, 4
(c) 2, 4, 1, 3, 7, 5, 6, 8
(d) 3, 1, 8, 6, 2, 5, 7, 4
(e) 2, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 7
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27-Existem diversos fatores que contribuem para o desgaste de material do acervo de uma biblioteca.
Dentre os fatores extrínsecos, podemos citar os agentes físicos:
(a) Tipos de fibras, temperatura, condições construtivas, tipos de colagem.
(b) Iluminação, temperatura, umidade, armazenamento.
(c) Poluição, homem, condições construtivas, tipos de colagem.
(d) Iluminação, homem, umidade, resíduos químicos.
(e) Poluição, partículas metálicas, sinistros, armazenamento.
28-Sobre o Portal de Periódicos da Capes é CORRETO afirmar:
I. É uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da
produção científica internacional.
II. Conta atualmente com um acervo de periódicos com texto completo, bases referenciais, bases dedicadas
exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas,
estatísticas e conteúdo audiovisual.
III. Professores, pesquisadores, alunos e funcionários vinculados às instituições participantes possuem acesso
restrito e pago ao conteúdo do Portal.
IV. O Portal é acessado por meio de terminais ligados a Internet e localizados em instituições participantes ou
por elas autorizados.
V. Informações de uso do Portal de Periódicos da Capes não podem ser consultadas.
Assinale a alternativa CORRETA:
(a) Somente as proposições I, II e IV são verdadeiras.
(b) Somente as proposições IV e V são verdadeiras
(c) Somente as proposições III e IV são verdadeiras.
(d) Somente a proposição II é verdadeira.
(e) Somente as proposições I, III e V são verdadeiras.
29-Associe as colunas conforme Sá (2001) conceitua preservação, conservação e restauração:
1- Preservação
( ) É um tratamento complexo e profundo, constituído de intervenções
mecânicas e químicas, estruturais e/ou estéticas. Tem a finalidade de revitalizar
2- Conservação
um bem cultural, resgatando seus valores históricos e artísticos.
( ) É o conjunto de intervenções diretas, realizadas na própria estrutura física
3- Restauração
do bem cultural, com a finalidade de tratamento, impedindo, retardando ou
inibindo uma ação nefasta. É composta por tratamentos curativos, mecânicos
e/ou químicos.
( ) É uma consciência, mentalidade, política (individual ou coletiva, particular
ou institucional) com o objetivo de proteger e salvaguardar o Patrimônio. É o
controle ambiental, composto por técnicas que envolvam o manuseio,
acondicionamento, transporte e exposição.
Assinale a alternativa correspondente a sequência CORRETA, de cima para baixo:
(a) 3, 2, 1.
(b) 2, 3, 1.
(c) 3, 1, 2.
(d) 1, 2, 3.
(e) 2, 1, 3
30-O canal formal, que é a parte visível (pública) do sistema de comunicação científica, está representado
pela informação publicada em forma de artigos de periódicos, livros, comunicações escritas em
encontros científicos, entre outros. Assinale as características que segundo Targino (2000)
correspondem aos canais formais de comunicação científica:
(a) Público restrito. Informação não armazenada e não recuperável. Informação recente. Direção do fluxo
selecionada pelo produtor. Sem avaliação prévia. Feedback significativo para o autor.
(b) Público potencialmente grande. Informação armazenada e recuperável. Informação relativamente antiga.
Direção do fluxo selecionada pelo usuário. Avaliação prévia. Feedback irrisório para o autor.
(c) Público potencialmente grande. Informação recente. Informação relativamente antiga. Direção do fluxo
selecionada pelo produtor. Avaliação prévia. Feedback significativo para o autor.
(d) Público restrito. Informação não armazenada e não recuperável. Informação recente. Direção do fluxo
selecionada pelo produtor. Sem avaliação prévia. Feedback irrisório para o autor.
(e) Público potencialmente grande. Informação armazenada e recuperável. Informação recente. Direção do
fluxo selecionada pelo usuário. Sem avaliação prévia. Feedback irrisório para o autor.
31-Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna:
___________ é o processo de localizar documentos e itens de informação que tenham sido objeto de
armazenamento, para permitir o acesso dos usuários aos objetos de uma solicitação.
(a) Mineração de textos
(b) Indexação
(c) Análise documentária
(d) Recuperação de informação
(e) Extração de informação
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32-Sobre os estudos de usuários indique com “V”, se verdadeiro e com “F”, se falso:
(
) O usuário é um agente essencial na concepção, avaliação, enriquecimento, adaptação, estímulo e
funcionamento de qualquer sistema e unidade de informação.
(
) Estudos de usuários são investigações que se fazem para se saber o que os indivíduos precisam, em
matéria de informação, ou então, para saber se as necessidades de informação, por parte dos usuários de um
centro de informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada.
(
) Os estudos voltados ao conteúdo são aqueles relacionados às linhas temáticas de interesse de grupos
de usuários, com base nos modelos atuais de classificação do conhecimento.
(
) Os estudos voltados à tecnologia são os que focalizam o uso de livros, fontes, bases de dados, obras de
referência, computador ou o próprio sistema.
(
) Na abordagem alternativa o usuário é compreendido como elemento central dos sistemas de
informação, e por isso torna-se necessário um conhecimento minucioso e preciso sobre o mesmo e sobre suas
necessidades de buscas e usos da informação.
Assinale a alternativa correspondente à sequência CORRETA:
(a) V – V – F – V – V
(b) V – F – V – V – V
(c) V – V – V – F – F
(d) V – F – F – V – F
(e) F – V – V – F – V
33-As bibliotecas públicas são unidades de informação que desenvolvem acervo e serviços para atender
__________ de __________. Em virtude disso seu acervo costuma ser __________ e ___________.
Assinale a alternativa que preencha CORRETAMENTE as lacunas:
(a) as pessoas; uma comunidade específica; restrito; específico.
(b) as pessoas; toda uma comunidade; vasto; específico.
(c) as necessidades de informação; uma comunidade próxima; restrito; diversificado
(d) as necessidades informacionais; uma comunidade próxima, vasto, diversificado.
(e) as necessidades informacionais; toda uma comunidade; amplo; diversificado.
34-Nos sistemas de recuperação da informação, o recurso que permite encontrar palavras no singular ou
plural, e variações de escrita das palavras é:
(a) o operador de proximidade aspas.
(b) a truncagem.
(c) o operador booleano OR (OU).
(d) o operador booleano Adjacência.
(e) o operador booleano Parêntesis.
35-Sobre o desenvolvimento de coleções em bibliotecas indique com “V”, se verdadeiro e com “F”, se
falso:
(
) O desenvolvimento de coleções é uma atividade rotineira, um trabalho de planejamento periódico das
bibliotecas, que passa por várias etapas como: o estudo da comunidade, política de seleção, seleção,
aquisição, desbastamento e avaliação, que se desenvolve de acordo com cada tipo de biblioteca.
(
) A política de desenvolvimento de coleções deve ser um documento flexível, que permita alterações caso
seja necessário; além de incluir outras políticas específicas, ela deve ser revista em um período estabelecido
pelo bibliotecário.
(
) Os critérios de seleção mais utilizados são os que abordam o conteúdo dos documentos (autoridade,
precisão, imparcialidade, atualidade e cobertura/tratamento), critérios que abordam a adequação aos usuários
(idioma, relevância/interesse e estilo) e os critérios relativos a aspectos adicionais do documento
(características físicas, aspectos especiais, contribuição potencial e custo).
(
) Doações devem passar por um processo de seleção, pois algumas vezes, os materiais doados estão
desatualizados, em péssimas condições de uso ou não interessam aos objetivos da biblioteca, que por sua vez
fica responsável totalmente com relação ao destino do material doado.
(
) Avaliação de coleção tem função de desenvolvimento de coleção, relacionada com planejamento,
aquisição, revisão e descarte.
Assinale a alternativa correspondente a sequência CORRETA:
(a) F – V – F – V – F
(b) F – F – V – V – V
(c) V – V – F – F – F
(d) V – F – V – V – F
(e) F – V – V – F – V
36-No Serviço de Referência e Informação o Serviço de Alerta é a promoção contínua da informação por
meio de produtos como:
(a) Amostras, Exposições, Contato telefônico, E-mail.
(b) Jornais, Concursos, Boletim informativo, Cartazes.
(c) Clipping, Listas de novas aquisições, Boletim informativo, Sumário corrente.
(d) Prêmios, Listas de novas aquisições, Contato pessoal, Sumário corrente.
(e) Lista de correspondência, Exposições, Contato pessoal, E-mail.
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37-Em relação ao Serviço de Referência indique “V” se verdadeiro e “F” se falso:
(
) O Serviço de Referência é tomado por questões vindo de diversas direções, pelo usuário presencial,
virtual, por telefone, por correio eletrônico, por meio de Chat, mensagens instantâneas utilizando algum
mecanismo de bate-papo pela rede, entre outros.
(
) Não é possível estabelecer um limite para a variedade de assuntos sobre os quais surgirão perguntas,
não necessariamente existe uma área do conhecimento que se exclua como assunto passível de pesquisa em
qualquer unidade de informação.
(
) A mesma questão de referência nem sempre tem a mesma resposta, não porque o assunto sofra
mudança, mas a resposta tem de ser formulada de acordo com a expectativa do usuário.
(
) A pesquisa genuína começa apenas quando o bibliotecário percebe que o problema trazido pelo usuário
não pode ser resolvido com a bibliografia indicada, ou as diversas fontes.
(
) O processo de referência de uma biblioteca tem uma sequência lógica de oito passos: a existência de
um problema, a necessidade de informação, a questão inicial, a negociação da questão, a estratégia de busca,
o processo de busca, a solução e a resposta.
Assinale a alternativa correspondente à sequência CORRETA:
(a) V – F – F – V – F
(b) F – V – F – V – F
(c) V – V – V – F – F
(d) F – F – V – V – V
(e) F – V – V – F – V
38-De acordo com a Lei Orgânica do Município de Erechim, a concessão administrativa de bens públicos
de uso comum somente será outorgada mediante:
(a) Autorização Legislativa.
(b) Decreto Executivo.
(c) Portaria.
(d) Autorização.
(e) Nenhuma das respostas está correta.
39-Conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988, a fixação dos padrões de vencimentos e dos
demais componentes do sistema remuneratório observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
II – o disposto em dissídio coletivo da categoria profissional;
III - os requisitos para a investidura;
IV - as peculiaridades dos cargos;
V – o nível de escolaridade de cada cargo;
Estão CORRETAS as alternativas:
(a) I e II e IV.
(b) I, III e V.
(c) II, III e IV.
(d) I, II e V,
(e) I, III e IV.
40-Conforme a Constituição Federal de 1988, a previdência social será organizada sob a forma de regime
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.
Estão CORRETAS as afirmativas:
(a) Somente I e II e IV.
(b) Somente I, III e V.
(c) Somente II, III e IV.
(d) Todas as afirmativas estão corretas.
(e) Nenhuma das alternativas está correta.
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