Bibliotecário
PORTUGUÊS
01) A oração em que os termos grifados correspondem a
uma oração subordinada substantiva objetiva indireta
equivale a:
a) Sou favorável a que o expulsem daqui.
b) Desejo que ela viva muito.
c) Minha esperança é que sejas alegre.
d) Gostaria de que todos me apoiassem.
e) É provável que ele venha mais tarde.
02) De acordo com as regras de acentuação, as palavras
tórax e bônus são:
a) Ambas oxítonas.
b) Ambas proparoxítonas.
c) Ambas paroxítonas.
d) Ambas monossílabos tônicos.
e) Ambas monossílabos átonos.
03) Cheguei, para a alegria das crianças tristes. O termo
grifado pertence à classe gramatical dos:
a) Adjetivos.
b) Substantivos.
c) Verbos.
d) Advérbios.
e) Pronomes.
04) Observe:
I. Ela comeu do pão.
II. Nós amamos a Deus.
III. A ele, nada lhe interessa.
IV. O pai deixou-as em casa.
Temos objeto direto preposicionado em:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) I e II.
05) Assinale a alternativa em que o termo grifado foi
utilizado de forma incorreta:
a) Por que regressamos?
b) Estranhei a forma porque o estudante reagiu.
c) Não há por que chorar.
d) Ele não estava sorrindo, você sabe por quê?
e) Compre agora, porque está na promoção.

MATEMÁTICA
06) Considerando os símbolos representativos dos
conectivos, a alternativa que representa a proposição
falsa é a seguinte:
a) 5 + 6 = 12 ˅ 7 x 3 = 21
b) 5 + 6 = 11 ˄ 7 x 3 = 21
c) 7 – 5 = 2 ˅ 6 x 7 = 41
d) 7 – 5 = 2 ˄ 6 x 7 = 42
e) 5 – 7 = 2 ˅ 7 x 7 = 42
07) “Segunda-feira ou terça-feira eu irei ao
supermercado. ” A negação dessa afirmação é:
a) Segunda-feira eu irei ao supermercado.
b) Terça-feira eu irei ao supermercado.
c) Não irei na segunda-feira ao supermercado e também
não irei na terça-feira.
d) Não irei ao supermercado na segunda-feira.
e) Não irei ao supermercado na terça-feira.
08) Dados os conjuntos A = {5, 6, 7, 9, 10, 11}, B ={1, 2,
5, 6} e C={0,2,4,6,8}, então podemos afirmar que:
a) A – B = A

b) B – A = {1}
c) A ∩ B = {7, 9, 10, 11}
d) A ∩ C = {1, 2}
e) A ∩ C = 
09) Em uma empresa multinacional, todos os
engenheiros de produção foram admitidos recentemente.
Sabe-se também que alguns engenheiros admitidos
recentemente são paulistas. Sendo verdadeira essas
informações, é correto concluir que:
a) alguns engenheiros de produção podem ser paulistas.
b) com certeza, há engenheiros de produção que são
paulistas.
c) alguns engenheiros de produção foram admitidos há
muitos anos.
d) todos os engenheiros admitidos recentemente são
necessariamente de produção.
e) todos os engenheiros de produção são
necessariamente paulistas.
10) Uma pesquisa realizada com 100 alunos de uma
escola, para saber se gostavam mais de Educação
Física ou Artes, revelou que destas, 70 gostam de
Educação Física, 20 gostam de Educação Física e Artes.
Quantas foram as pessoas que disseram apenas gostar
das aulas de Artes?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35
e) 40
CONHECIMENTOS GERAIS
11) De acordo com a matéria divulgada no G1 no dia
31/05/2019, uma câmera de segurança registrou
_____________ andando em bairro de Monte Aprazível.
(Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-riopreto-aracatuba/noticia/2019/05/31.ghtml. Acesso em 04
de outubro 2019).
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) um lobo.
b) um cavalo.
c) uma onça-parda.
d) uma vaca.
e) N.D.A.
12) Mauro Vaner Pascoalão foi Prefeito da cidade de
Monte Aprazível no período de:
a) 1997-2000.
b) 2013-2016.
c) 1983-1988.
d) 2009-2012.
e) N.D.A.
13) O atual presidente da Câmara Municipal de Monte
Aprazível é o vereador:
a) Marco Aurélio Maset.
b) João Carlos Eduardo.
c) Jacó Braite.
d) Ailto Vauler Antunes Faria.
e) N.D.A.
14) Conforme a História do Município de Monte
Aprazível, as atividades sócio-econômicas estiveram
sempre apoiadas na pecuária e nas culturas de
_______________, mas o maior surto de progresso
notou-se a partir de 1950, com a de importantes

indústrias, atraídas pela qualidade do solo, pelos meios
de escoamento dos produtos (ferrovia e rodovia) e
aproveitamento das águas do rio São José dos
Dourados.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) algodão e café.
b) café e cevada.
c) algodão e arroz.
d) café e arroz.
e) N.D.A.
15) De acordo com a matéria divulgada no G1 no dia
18/01/2019, um idoso de 67 anos morreu depois de ser
picado por abelhas em uma propriedade rural em Monte
Aprazível (SP).
(Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-riopreto-aracatuba/noticia/2019/01/18/idoso-morre-ao-serpicado-por-abelhas-em-monte-aprazivel.ghtml. Acesso
em 04 de outubro 2019).
Assinale abaixo única alternativa correta.
a) O nome do idoso é Antônio Jorge Beche.
b) O nome do idoso é José Beche.
c) O nome do idoso é Marco Beche.
d) O nome do idoso é Francisco Jorge Beche.
e) N.D.A.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Em consonância com o livro“A ética na sociedade, na
área da informação e da atuação profissional: o olhar da
Filosofia, da Sociologia, da Ciência da Informação e da
formação e do exercício profissional do bibliotecário no
Brasil”, assinale a alternativa incorreta acerca da ciência:
a) A ciência social não pode definir os objetos que são
mais ou menos relevantes como objetos de pesquisa.
b) O valor que damos ao conhecimento cientifico
depende do contexto cultural.
c) A ciências efetivamente pode auxiliar na identificação
dos meios para atingir um determinado fim.
d) A ciência se sustenta na crença do valor da pesquisa
empírica como critério para definir a validade de um
argumento.
e) A ciência pode decidir quais políticas devem ser
prioritárias, pois trata-se de um tema do alcance do
conhecimento cientifico.
17) “Relaciona-se aos aspectos da globalização cultural
refletidos nos Sistemas Globais de Informação e supõe
que indivíduos de culturas diferentes precisam de tipos
diferentes de informação e possuem uma diversidade de
formas de acesso para obtê-la”. (GOMES; BOTTENTUIT;
OLIVEIRA (Orgs.). A ética na sociedade, na área da
informação e da atuação profissional: o olhar da
Filosofia, da Sociologia, da Ciência da Informação e da
formação e do exercício profissional do bibliotecário no
Brasil).
O trecho acima se refere à(ao):
a) Garantia cultural.
b) Atualização e cooperação de registros.
c) Hospitalidade cultural.
d) Precisão na descrição do material.
e) Rotulação da informação.
18) Com base no livro“A ética na sociedade, na área da
informação e da atuação profissional: o olhar da
Filosofia, da Sociologia, da Ciência da Informação e da
formação e do exercício profissional do bibliotecário no
Brasil”, assinale a sequência correta quanto às
alternativas verdadeiras (V) e falsas (F) acerca da ética e
da moral:

(
) Ética se refere a ações desenvolvidas em um
universo concreto, geográfica e temporalmente
delimitado.
(
) Moral busca refletir sobre a vida moral em si e,
por conseguinte, sobre as diferentes morais no espaço e
no tempo.
(
) Ética e moral possuem dimensões distintas,
ainda que complementares.
a) V, V, V.
b) F, V, V.
c) V, F, V.
d) V, V, F.
e) F, F, V.
19) De acordo com o livro “As contribuições de
Ranganathan para a Biblioteconomia: reflexões e
desafios”, analise as informações abaixo acerca de
Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972) e assinale
a alternativa correta:
I. Ranganathan tinha como primeira atuação profissional
o ensino superior de Matemática e tornou-se bibliotecário
por desafio.
II. Uma rica experiência, somada às suas leituras,
estudos, pesquisas científicas e, principalmente, ao
espírito inquiridor e empreendedor de Ranganathan,
deram forma ao conteúdo das Cinco Leis da
Biblioteconomia.
III. Iniciou seus estudos especializados na School of
Librarianship na University College em Londres, onde
desenvolveu uma pesquisa empírica visitando cerca de
100 bibliotecas de diferentes tipologias.
a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
e) N.D.A
20)
“Ranganathan
utilizou
a
____________________________________
(figura),
pois esta lhe permitiu a integração constante do
conhecimento, do desenvolvimento de assuntos e a
relação com a atividade de organização do
conhecimento”.

Observe o texto e a figura retirados do livro “As
contribuições de Ranganathan para a Biblioteconomia:
reflexões e desafios” e assinale a alternativa que
preencha a lacuna corretamente:
a) Espiral do Bibliotecário.
b) Espiral do Método Científico.
c) Espiral da integração e do desenvolvimento.
d) Espiral de reflexões e desafios.
e) Espiral da Organização Científica.
21) Em consonância com o livro “As contribuições de
Ranganathan para a Biblioteconomia: reflexões e

desafios”, assinale a alternativa incorreta acerca das Leis
da Biblioteconomia:
a) “Os livros são para usar” é uma das Leis da
Biblioteconomia.
b) “Poupe o tempo do livro” não é uma das Leis da
Biblioteconomia.
c) “A cada leitor o seu livro” não é uma das Leis da
Biblioteconomia.
d) “A biblioteca é um organismo em crescimento” é uma
das Leis da Biblioteconomia.
e) “A cada livro o seu leitor” é uma das Leis da
Biblioteconomia
22) “Expressão utilizada pelos especialistas em
preservação para indicar uma série de propriedades que
diferem de acordo com os materiais, mas que têm em
comum o efeito de reduzir o impacto danificador dos
ambientes ou do manuseio inadequado”. (OGDEN,
Sherelyn. Biblioteca: Armazenagem e manuseio).
O trecho acima se refere à(ao):
a) Qualidade arquivística.
b) Máculas do arquivo.
c) Tamponamento.
d) Manipulação de obras.
e) Aprovisionamento.
23) Com base no livro “Biblioteca: Armazenagem e
manuseio”, assinale a sequência correta quanto às
alternativas verdadeiras (V) e falsas (F) acerca do
manuseio e armazenagem de papéis não encadernados:
(
) Os documentos e os manuscritos não devem
ser desdobrados para a armazenagem (em hipótese
alguma) correndo risco de danificá-los.
(
) Apenas objetos do mesmo tamanho e
categoria devem ser armazenados juntos.
(
) Recortes de jornal e outros papéis de
qualidade inferior não devem ficar em contato direto com
os documentos históricos e manuscritos em papel de
melhor qualidade.
a) V, V, V.
b) F, V, V.
c) V, F, V.
d) V, V, F.
e) F, F, V.
24) De acordo com o livro “Biblioteca: Armazenagem e
manuseio”, analise as informações abaixo acerca
domanuseio e armazenagem das fotografias e assinale a
alternativa correta:
I. Uma vez que os materiais tenham sido acondicionados
em pastas, devem ser armazenados em posição vertical,
em caixas.
II. Os materiais de plástico adequados à armazenagem
são o poliéster, o polipropileno e o polietileno.
III. Em relação às fotografias, é melhor que cada uma
delas tenha a sua própria jaqueta.
a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
e) N.D.A
25) “Com gavetas largas e rasas, são essenciais para
acervos que têm material de grandes dimensões. Como
todo móvel destinado à armazenagem de trabalhos de
arte ou material arquivístico, ___________________ ou
arquivos planos, devem ser escolhidas (os) com
cuidado”. (OGDEN, Sherelyn. Biblioteca: Armazenagem
e manuseio - adaptado).
Assinale a alternativa que preencha a lacuna
corretamente:
a) as vitrinas.
b) os ministérios.

c) as mapotecas.
d) os encapsulamentos.
e) as calhas.
26) Em consonância com o livro “Biblioteca Escolar:
Implementação e organização da biblioteca”, assinale a
alternativa incorreta acerca da organização do espaço
físico:
a) Espaço físico mínimo que comporte espaço para o
acervo, os funcionários e os usuários.
b) Local com iluminação baixa, principalmente através de
luz natural, para não cansar a vista dos usuários.
c) Localização, em relação a outras salas da escola, que
não dificulte o seu acesso.
d) Seco e arejado e limpo. Além do bem-estar dos
frequentadores do espaço, locais com umidade ou muita
poeira prejudicam a boa conservação do material.
e) Lugar reservado de ruídos.
27) “Sistema de organização muito mais simples do que
o CDD. Nele, o acervo é classificado de acordo com a
ordem de chegada à biblioteca, recebendo assim um
número sequencial. Desta forma, o primeiro livro a entrar
no acervo receberá o número 0001, osegundo 0002, o
terceiro 0003 e assim por diante”. (Biblioteca Escolar:
Implementação e organização da biblioteca).
O trecho acima se refere à(ao):
a) Empréstimo.
b) Acervo.
c) Estantes.
d) Etiquetagem.
e) Unitermo.
28) Com base no livro “Biblioteca Escolar:
Implementação e organização da biblioteca”, assinale a
sequência correta quanto às alternativas verdadeiras (V)
e falsas (F) acerca das características de um gestor de
bibliotecas:
(
) Pedir ajuda quando for necessário.
(
) Ter habilidades com crianças.
(
) Ser organizado e gostar de organizar.
a) V, V, V.
b) F, V, V.
c) V, F, V.
d) V, V, F.
e) F, F, V.
29) De acordo com o livro “Biblioteca Escolar:
Implementação e organização da biblioteca”, analise as
informações abaixo acerca da biblioteca e a informática e
assinale a alternativa correta:
I. As fichas de empréstimo, de pesquisa, cartão do
usuário e regulamento da biblioteca não podem ser
confeccionadas no computador, pois é um trabalho que
precisa ser realizado à mão.
II. Através de uma planilha de Excel podemos desde
digitalizar as informações que são colocadas no livro de
tombo, no cadastro dos usuários, até facilitar as
pesquisas para controle interno.
III. Como os avanços tecnológicos chegam a todas as
áreas do conhecimento, as bibliotecas escolares não
poderiam ficar de fora.
a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
e) N.D.A.
30) “É uma instituição de interesse público, cujo objetivo
é a informação e o entretenimento. Os documentos
___________________ são peças e objetos de valor
cultural, tendo os mais variados tipos e dimensões. Por
serem objetos, são caracterizados como tridimensionais”.

(BORBA,
Vildeane
da
Rocha.
Introdução
à
Biblioteconomia).
Assinale a alternativa que preencha a lacuna
corretamente:
a) da escola.
b) da biblioteca.
c) do museu.
d) do arquivo.
e) do almoxarifado.
31) Em consonância com o livro “Introdução à
Biblioteconomia”, assinale a alternativa incorreta acerca
de documento:
a) Alguns afirmam que o termo documento surgiu na
antiga Grécia, com a denominação arché, atribuída ao
palácio dos magistrados.
b) Documento pode ser definido como o registro de uma
informação, independente da natureza do suporte que a
contém.
c) Uma das designações para documento é “o suporte
material do saber e da memória da humanidade”.
d) Com o aumento da produção de documentos, tornouse necessária a criação de instituições para organizá-los.
e) Uma das características do documento é “quanto à
forma de produção”.
32) “Surgiram com a missão de atender as necessidades
de estudo, consulta e recreação de determinada
comunidade, independentemente de classe social, cor,
religião ou profissão. Seus objetivos principais são:
estimular nas comunidades o hábito de leitura e
preservar o acervo cultural”. (BORBA, Vildeane da
Rocha. Introdução à Biblioteconomia).
O trecho acima se refere à que tipo de biblioteca?
a) Nacional.
b) Especializada.
c) Escolar.
d) Pública.
e) Universitária.
33) Com base no livro “Para entender a ciência da
informação”, assinale a sequência correta quanto às
alternativas verdadeiras (V) e falsas (F) acerca da
Ciência da informação:
(
) A ciência da informação está estreitamente
relacionada com a comunicação e o comportamento.
(
) A ciência da informação é um campo
disciplinar que não inclui tópicos, tais como ciência do
comportamento, classificação, transferência, linguagem e
linguística.
(
) A ciência da informação combina o
entendimento da tecnologia da informação com o estudo
científico do comportamento humano.
a) V, V, V.
b) F, V, V.
c) V, F, V.
d) V, V, F.
e) F, F, V.
34) De acordo com o livro “Boas práticas para a
construção de repositórios institucionais da produção
científica”, analise as informações abaixo acerca de
direitos autorais e assinale a alternativa correta:
I. Os conflitos que podem surgir, no momento de realizar
um depósito, estão relacionados com o titular do direito
autoral.
II. O autor, em geral, para ter o seu artigo publicado em
um periódico, ou qualquer outro tipo de publicação, é
estritamente proibido de abrir mão da sua titularidade
para uma editora.
III. As questões relacionadas com os Direitos Autorais
(vide Lei nº 9.610/98 sobre Direitos Autorais) são
consideradas entraves no povoamento dos repositórios.

a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
e) N.D.A.
35) “Têm por objetivo descrever e identificar um
documento, a fim de facilitar o processo da recuperação
da informação. Nos repositórios institucionais é
recomendável que para cada tipo de documento (artigo
de periódico, livros, teses, dissertações...) seja utilizado
um esquema de _______________ próprio”. (LEITE,
Fernando et al. Boas práticas para a construçãode
repositórios institucionais da produção científica).
Assinale a alternativa que preencha a lacuna
corretamente:
a) controle.
b) análises.
c) observação.
d) metadados.
e) estremar.
36) Em consonância com o livro “Biblioteca:
Armazenagem e manuseio”, assinale a alternativa
incorreta acerca dos livros:
a) Os livros não devem ultrapassar as margens das
prateleiras, pois correm o risco de serem danificados.
b) Os livros nunca devem ser guardados em contato
direto com as paredes, devem estar no mínimo a 7cm de
distância.
c) Os livros devem estar em posição vertical sobre as
prateleiras, sem inclinação para um lado ou outro.
d) De modo geral, deve-se manter uma boa circulação de
ar nas áreas de armazenagem.
e) Não é preciso guardar distância da parede do fundo
do armário quando os livros forem armazenados em
armários fechados.
37) “Os componentes químicos do papel e os poluentes
ambientais reagem com a umidade, produzindo ácidos.
Uma vez que a rigidez e a descoloração no papel não
podem ser revertidas através da simples remoção dos
ácidos, um dos objetivos da preservação é retardar a
formação dos ácidos. Sem isso, os ácidos precisam ser
removidos ou neutralizados. Muitas vezes, lava-se o
papel para remover os resíduos químicos danosos”.
(OGDEN, Sherelyn. Biblioteca: Armazenagem e
manuseio).
O trecho acima se refere à(ao):
a) Anti-química.
b) Desacidificação.
c) Limpeza arcaica móvel.
d) Alimpadura.
e) Ablação química.
38) Com base o livro “Biblioteca: Armazenagem e
manuseio”, assinale a sequência correta quanto às
alternativas verdadeiras (V) e falsas (F) acerca de
suporte para livros:
(
) Em determinadas bibliotecas históricas, os
livros compõem o ambiente de elegantes salas, ainda
assim é importante que os livros fiquem em caixas de
papelão.
(
) Quando danificados ou frágeis, as partes do
suporte de livros precisam ser mantidas juntas até o
conserto.
(
) Os suportes para livros podem ser
confeccionados de materiais particularmente vulneráveis
e ter um valor muito especial.
a) V, V, V.
b) F, V, V.
c) V, F, V.
d) V, V, F.

e) F, F, V.
39) De acordo com o documento “Biblioteca Escolar:
Implementação e organização da biblioteca”, analise as
informações abaixo acerca da organização das estantes
e assinale a alternativa correta:
I. Para que a biblioteca fique bem organizada, é preciso
que os livros sejam acomodados em estantes.
II. Dê preferência para as estantes móveis.
III. Antes de colocar os livros nas estantes, é preciso
contabilizar o número de livros para dividi-los entre as
estantes. Não é preciso deixar espaço disponível para
entrada de novos livros.
a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
e) N.D.A.
40) “_________________ é um sistema de classificação
da informação desenvolvido pelo americano Melvil
Dewey (1851-1931) em 1876. Desde então o sistema foi
enormemente modificado ao longo de 22 revisões que
ocorreram até 2004. Apesar de ser considerado
superado em relação a outros sistemas mais recentes e
flexíveis (como o Sistema da Biblioteca do Congresso),
ainda é muito utilizado em bibliotecas públicas e
escolares ao redor do mundo, devido a sua simplicidade
e organicidade”. (Biblioteca Escolar: Implementação e
organização da biblioteca).
Assinale a alternativa que preencha a lacuna
corretamente:
a) CDD.
b) Taxonomia.
c) SSD.
d) DVD.
e) DCC.

