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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 009/2018
DATA DA PROVA: 24/06/2018 - TARDE

CARGO:
BIBLIOTECÁRIO

(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10; 
Informática: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 40. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 
a 05:

Cientistas buscam seu lugar nas Eleições 2018

Combalidos por uma sequência de cortes 
orçamentários e diversas tentativas frustradas de 
transformar a ciência numa prioridade de Estado, 
cientistas brasileiros apostam nas eleições deste 
ano para conquistar mais apoio e, quem sabe, até 
aumentar sua representatividade no cenário político 
nacional, elegendo cientistas para o Congresso e 
para as legislaturas estaduais.
A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) devem divulgar nos próximos meses 
uma série de documentos endereçados aos 
futuros candidatos do Executivo e do Legislativo, 
delineando propostas e prioridades para o setor — 
entre elas, a recomposição do orçamento federal 
de Ciência e Tecnologia (reduzido pela metade nos 
últimos cinco anos), a recriação do MCTI como 
ministério único (separado das Comunicações), a 
desburocratização dos sistemas de pesquisa e o 
fomento à inovação, tanto na esfera pública quanto 
na indústria.

(Trecho. Herton Escobar. O Estado de São Paulo. 
04 Maio 2018. Disponível em: <http://ciencia.
estadao.com.br/blogs/herton-escobar/cientistas-
buscam-seu-lugar-nas-eleicoes-2018/>)

01. O texto acima tem como objetivo:

a) Informar sobre as novas estratégias dos cientistas 
brasileiros para conquistar mais apoio do Estado.
b) Criticar as ações políticas que os cientistas 
brasileiros vêm apresentando para as eleições de 
2018.
c) Apoiar o interesse dos cientistas brasileiros em 
contribuir no cenário político nacional.
d) Esclarecer que o Estado considera a ciência 
como prioridade de investimentos.
________________________________________

02. “COMBALIDOS por uma sequência 
de cortes orçamentários e diversas tentativas 
frustradas de transformar a ciência numa prioridade 
de Estado, cientistas brasileiros apostam nas 
eleições deste ano para conquistar mais apoio.”

Mantém-se a coerência do trecho, se a palavra 
destacada for substituída por:

a) Estimulados.
b) Indiferentes.

c) Abalados.
d) Fortalecidos.
________________________________________

03. “Combalidos por uma sequência de cortes 
orçamentários e diversas tentativas frustradas de 
transformar a ciência numa prioridade de Estado, 
cientistas brasileiros apostam nas eleições deste 
ano para conquistar mais apoio.”

Assinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE 
o emprego da vírgula no trecho destacado acima.

a) A vírgula separa um aposto explicativo.
b) A vírgula marca que os períodos estão em ordem 
inversa.
c) A vírgula sinaliza uma pausa para o leitor respirar.
d) A vírgula está separando uma oração explicativa.
________________________________________

04. “(...) até aumentar sua representatividade 
no cenário político nacional, elegendo CIENTISTAS 
para o Congresso e para as legislaturas estaduais”

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
está substituído CORRETAMENTE por um pronome 
oblíquo.

a) Elegendo-os.
b) Elegendo-as.
c) Elegendo-lhes.
d) Elegendo-se.
 ________________________________________

05. “A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e 
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) devem divulgar nos próximos meses uma 
série de documentos endereçados aos futuros 
candidatos do Executivo e do Legislativo.”

Assinale a alternativa que contém um termo 
acessório, podendo ser retirado sem prejuízo para 
a construção da oração e para o sentido.

a) Devem divulgar.
b) Documentos.
c) Nos próximos meses.
d) Candidatos.
________________________________________
QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. Um navio petroleiro é um tipo específico 
de navio tanque usado para transporte de petróleo 
bruto e seus derivados. Em uma viagem, esse 
navio transporta 330 mil m3 de petróleo. Sabe-se 
que a densidade do petróleo é igual 0,85 g/cm3, 
e que um barril armazena 136 kg de petróleo. O 
número de barris que esse navio carrega é de 
aproximadamente: 
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a) 1.105

b) 2.106

c) 4.106

d) 3.107

________________________________________

07.  A função exponencial verifica-se quando 
a variável está no expoente e cuja base é sempre 
maior que zero e diferente de um. Dada a função 
f(x) = 27.3x, o valor de x que satisfaz a equação f(x) 

= , é:

a) 2/3
b) -4/3
c) -5/3
d) 7/3
________________________________________

08. O conceito de razão é a maneira mais 
habitual e prática de fazer a comparação relativa 
entre duas grandezas. Se a razão x/y   é 4, sendo 
Y diferente de 0, logo o valor da razão de (2x-y)/7y 
vale: 

a) 7
b) 5/2
c) 4/3
d) 1
________________________________________

09. Uma caixa d’água de formato cúbico 
encontrava-se parcialmente cheia de água e 
totalmente apoiada em uma superfície plana e 
horizontal. Uma pedra maciça de volume 128 litros 
foi inserida no interior da caixa e o nível da água 
subiu 20 cm. A capacidade total dessa caixa d’água 
é igual a:

a) 400 litros.
b) 484 litros.
c) 512 litros.
d) 568 litros.
________________________________________

10. O gráfico de uma função do segundo 
grau é uma parábola que, dependendo do valor 
do coeficiente do temo x2, terá a concavidade 
voltada para cima ou para baixo. Um objeto é 
lançado obliquamente e sua trajetória é descrita 
pela equação y = - 5x2 + 40x, onde y representa 
sua altura em metros e x é o alcance, também em 
metros. A altura máxima atingida pelo objeto é de:

a) 80 m
b) 70 m
c) 60 m
d) 30 m

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA
________________________________________

11. Qual a linguagem de programação é utilizada 
para criar macros dentro do Microsoft Excel 2013 
da guia do desenvolvedor?

a) VB .NET
b) VBA
c) VB6
d) JAVA
________________________________________

12. Qual motivo abaixo melhor explica a 
segurança do protocolo HTTPs?
 
a) Utiliza Criptografia no tráfego de dados.
b) Impede ataque de Malware.
c) Efetua varredura na URL procurando vírus.
d) Impede ataque de Phishing.
________________________________________

13. Qual Sistema de Segurança implícito dentro 
do Windows10 é responsável por controlar tráfego 
de entrada e saída em uma rede interna e externa e 
criar uma política de segurança no ponto de rede?

a) Windows Update.
b) Configuração TCP/IP.
c) Firewall.
d) Antivírus.
________________________________________

14. Assinale a alternativa que descreve todos 
os passos para proteger com senha um arquivo 
considerando o editor Microsoft Word 2013.

a) Menu “Editar”  > Proteger Documento > 
Criptografar com Senha.
b) Menu “Arquivo” > Proteger Documento > 
Criptografar com Senha.
c) Menu “Arquivo” > Definir Senha > Criptografar 
com Senha.
d) Menu “Editar” > Definir Senha > Criptografar com 
Senha.
________________________________________

15. Qual função do Microsoft Excel 2013 permite 
localizar valores dentro de listas e tabelas?

a) SEARCH
b) BUSCAR
c) PROCV
d) PROB
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QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

16. A sigla utilizada para definir o Catálogo 
em Linha de Acesso Público - programas 
que gerenciam a recuperação e utilização 
da informação em formato eletrônico -  é 
apresentada CORRETAMENTE na alternativa:

a) OCPA
b) CLAP
c) OPAC
d) OAPC
________________________________________

17. Dentre as afirmativas abaixo, referentes 
às cinco leis de Shiyali Ramamrita Ranganathan, 
matemático e considerado o pai da Biblioteconomia 
na Índia, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A cada livro seu leitor.
b) Livros são para o uso.
c) A cada leitor seu livro.
d) Um catálogo é um organismo em crescimento.
________________________________________

18. De acordo com Denis Grogan, em seu livro 
‘A Prática do Serviço de Referência’, de 1995, o 
processo de referência engloba quantas etapas?

a) 3 etapas.
b) 4 etapas.
c) 8 etapas.
d) 10 etapas.  
________________________________________

19. Os materiais que são de consulta local e tem 
seu uso restrito ao ambiente da biblioteca ou centro 
de documentação, são chamados de materiais de:

a) Estudo.
b) Exclusividade.
c) Referência.
d) Catalogação.
________________________________________

20. A aquisição é uma parte sumamente 
importante do processo de formação e 
desenvolvimento de coleções. Dentre as alternativas 
abaixo assinale o item onde estão descritas 
corretamente as modalidades de aquisição em uma 
biblioteca ou centro de documentação:

a) Troca, permuta e leilão.
b) Compra, doação e permuta.
c) Compra, convite, doação e licitação.
d) Convite, licitação e compra.

21. É um documento válido perante a lei, 
que conduz à licitação, definindo quais os 
objetos a serem adquiridos, bem como prazos, 
recebimentos e todos os outros requisitos para 
a consecução de uma compra. Estamos nos 
referindo ao:  

a) Concurso.
b) Orçamento.
c) Edital.
d) Provimento.
______________________________________
22. Dentre os materiais doados 
espontaneamente a uma biblioteca ou centro 
de informação, que não foram previamente 
selecionados, qual deve ser o procedimento das 
pessoas – ou dos profissionais -  que recebem 
essas doações, ou são responsáveis por elas, no 
momento da decisão em relação à incorporação 
desse material em seu acervo.

a) Devem utilizar todos os materiais doados, 
afinal são bons para o crescimento do acervo.
b) Não devem receber essas doações, se não 
foram solicitadas.
c) Só devem incorporar os materiais que 
realmente irão enriquecer o seu acervo, para 
evitar o acúmulo de itens desnecessários.
d) Devem incorporar somente os de uso de 
alunos de cursos superiores.
______________________________________

23. Sabendo da importância das profissões 
no Brasil terem sua regulamentação respeitada, 
a lei que dispõe sobre o exercício da profissão de 
Bibliotecário no Brasil foi sancionada em 30/06 
do ano de:

a) 1923.
b) 1935.
c) 1962.
d) 1968.
______________________________________
24. ‘É o envio de pelo menos um (1) exemplar 
de uma obra, produzida em território brasileiro, 
sob qualquer mídia, assegurando a coleta, 
guarda e difusão da produção intelectual em 
nosso país. Este envio é chamado de _______ 
e sua centralização está sob a orientação da 
_______’

Qual alternativa completa CORRETAMENTE as 
lacunas.

a) Guarda legal – Fundação Carlos Chagas.
b) Depósito memorial - FEBAB (Federação 
Brasileira de Associação de Bibliotecários).
c) Depósito legal – Fundação Biblioteca Nacional.
d) Depósito nacional – CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
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25. De acordo com a NBR 6022 – Informação 
e Documentação - a definição de ‘Glossário’ está 
CORRETA na alternativa:

a) Lista em ordem alfabética de palavras e 
expressões usada em todo documento de forma 
aleatória com suas definições.
b) Lista em ordem alfabética de palavras ou 
expressões que aparecem no texto de acordo com 
a ordem de citação.
c) Lista em ordem alfabética de palavras ou 
expressões técnicas de uso restrito ou de sentido 
obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas das 
respectivas definições.
d) Lista em ordem alfabética de expressões 
empregadas ao final de cada capítulo, com suas 
definições e em alguns casos com suas traduções.
________________________________________

26. ‘Parte inicial do artigo, onde devem constar 
a delimitação do assunto tratado, os objetivos da 
pesquisa e outros elementos necessários para 
situar o tema do artigo’.  Esta definição constante 
na NBR 6022 Informação e Documentação - Artigo 
em publicação periódica científica impressa - 
apresentação - refere-se a:

a) Conclusão.
b) Introdução.
c) Referência.
d) Legenda.
________________________________________

27. Materiais usados nos primórdios da escrita, 
a pele de cabra, vaca e cordeiro por serem mais 
flexíveis que o papiro, permitia dobras em formato 
de cadernos, que, costurados juntos, adquiriam o 
formato de um livro. Este tipo de ‘livro’ foi chamado 
originalmente de:

a) Manuscrito.
b) Pergaminho.
c) Códice.
d) Pictografia.
________________________________________

28. ‘É a informação fixada materialmente e 
capaz de ser utilizada para estudo, consulta ou 
prova’. Esta é uma das definições de:

a) Arquivo.
b) Museu.
c) Documento.
d) Biblioteca.
________________________________________

29. Mapas e cartas geográficas e topográficas 
são acomodados em sessões e móveis especiais 
em bibliotecas e centro de documentação devido

ao seu tamanho e/ou peculiaridade. Essa sessão e 
este móvel recebem o nome de:

a) Armário.
b) Mapoteca.
c) Hemeroteca. 
d) Bibliocanto.
________________________________________

30. ‘Em um momento em que a necessidade de 
informações claras e precisas se fazem de extrema 
necessidade a _________ difunde a informação 
de forma continuada e atualizada de acordo com a 
necessidade e o interesse dos usuários’. 

Assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna:

a) Especificidade.
b) Disseminação seletiva da informação.
c) Base de dados.
d) Literatura cinzenta.
________________________________________

31. Na estrutura e composição de uma ficha 
catalográfica, o campo Indicação de Imprenta, na 
ficha catalográfica é o:

a) 1º campo.
b) 3º campo.
c) 4º campo.
d) 6 º campo.         
________________________________________

32. É a informação primária da ficha 
catalográfica, acesso principal para a recuperação 
de um documento:

a) Indicação de título.
b) Indicação de autoria. 
c) Descrição física.
d) Indicação de notas.
________________________________________

33. A ficha catalográfica sendo um apontamento 
que, referente a  uma obra, identifica os dados que 
a compõe, apresenta-se no tamanho padrão de:

a) 11,5 X 8,5 cm.
b) 12,4 X 7,5 cm.
c) 12,8 X 7,9 cm.
d) 12,5 X 7,5 cm.
________________________________________

34. Esta expressão é empregada para indicar 
que a citação foi retirada de outra página, de uma 
obra já citada anteriormente. Estamos falando da 
alternativa:
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a) Ibidem ou Ibid.
b) Idem ou Id.
c) Opus citatum ou op.cit.
d) Loco citato ou loc. cit. 
________________________________________

35.  ‘Agrupamento de dados que se constitui 
da letra inicial do sobrenome do autor, número 
recebido de acordo com a tabela PHA e inicial do 
titulo da obra.’ Esse conjunto de dados, quando 
agrupados, recebe o nome de:

a) Número de chamada.
b) Dados da obra.
c) Identificação da obra.
d) Nomenclatura da obra.
________________________________________

36. Sabemos que a utilização de software 
dentro de bibliotecas e centros de informação e 
documentação torna-se atualmente imprescindível 
para o tratamento e recuperação da informação. 
Dentre os muitos softwares existentes hoje dentro 
desse universo informacional, assinale a alternativa 
que contém SOMENTE softwares usados para 
essas finalidades (tratamento e recuperação da 
informação):

a) Aleph, Sophia e Emule.
b) Siabi, Suite Saber e Caribe.
c) Argonauta, Alexandria, Ares.
d) Songr, OrtoDocs e Virtua.
________________________________________

37. Nome dado à base de dados que 
engloba publicações e documentação da 
OMS (Organização Mundial da Saúde).

a) ArXiv
b) Redarte 

c) Wholis
d) Sicon
________________________________________

38. Os sistemas de classificação de materiais 
bibliográficos mais conhecidos e usados são:

a) PHA E CDD
b) CUTTER E PHA
c) CDD E CDF
d) CDD E CDU 
________________________________________

39. Neste local são encontrados os dados 
essenciais de uma obra, como o nome do autor, 
o título, o subtítulo, o local da publicação e 
outros dados importantes que são a base para a 
catalogação desta obra.

Qual é a alternativa CORRETA?

a) Folha de guarda.
b) Verso da folha de rosto.
c) Folha de rosto.
d) Falsa folha de rosto.
________________________________________

40. Através deste instrumento imprescindível 
em toda instituição bibliotecária ou centro de 
documentação, é possível saber com exatidão o 
tamanho de seu acervo, a quantidade de material 
que deu entrada nesse acervo, sua procedência, 
o que foi descartado, o valor de cada item, entre 
outros dados igualmente importantes. Estamos 
nos referindo a:

a) Permuta.
b) Catalogação.
c) Acesso.
d) Registro.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

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

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia25/06/2018.


