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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

1- A biblioteca posiciona-se dentro da escola como um ambiente de aprendizagem de valor 

pedagógico, em razão de dispor de três componentes diferenciados dos existentes na sala de 

aula, como: 

Sobre os três componentes, Assinale a alternativa INCORRETA:  

A) Tecnologias que reafirmam a relevante posição como meio de auxiliar no ensino qualificado. 

B) Instalações que favorecem atividades em grupo. 

C) Variedades de materiais em diversos suportes que dão maior qualidade na pesquisa e pessoal 
qualificado que facilita os processos; 

D) Nenhuma das alternativas. 

 
2- A biblioteca escolar deve ser considerada como um espaço dinâmico e indispensável na 

formação do cidadão. Diante dessa informação é importante a formação do acervo e para 

uma boa organização do acervo, é preciso seguir um conjunto de técnicas desenvolvidas 

especificamente para esse fim. Sobre essas técnicas assinale a alternativa sobre desbaste: 

A) É uma atividade utilizada como ferramenta básica para definição da composição de um 
acervo, tanto quanto à forma (tipo de livro que deverá compor o acervo), como quanto ao 
conteúdo (assuntos de interesse). 

B) Inclui todas as atividades inerentes aos processos de compra, doação e permuta de livros. 

C) É uma retirada temporária de alguns itens da coleção, ou seja, esses poderão ser guardados 
em um depósito ou em outro local específico até a decisão de sua recolocação no acervo. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 
3- Criado em 1967 e oficializado como norma internacional em 1972, o ISBN - International 

Standard Book Number tem por objetivo: 

A) Identificar numericamente os livros segundo o título, o autor, o país e a editora, 
individualizando-os inclusive por edição. 

B) Desenvolver para a construção e gestão de publicações periódicas eletrônicas. Esta 
ferramenta contempla ações essenciais à automação das atividades de editoração de 
publicações científicas. 

C) As alternativas A e B estão corretas. 

D) Nenhuma das alternativas. 
 

4- Sobre a atuação do Bibliotecário em ambientes de cultura e lazer, podemos citar, EXCETO: 

A) Galerias de Arte; Museus de Arte; de Ciências; Históricos (em colaboração com o profissional 
da área). 
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B) Centros de Cultura; de lazer (informação, estímulo à criatividade, promoções culturais, leitura 
como lazer, sinalização do espaço, pesquisas...). 

C) Agências de Turismo (informações turísticas locais, nacionais e internacionais, pesquisa de 
mercado...). 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

5- A preservação digital surgiu na segunda metade do século passado e intensificou-se neste 
início do século XXI, surgiu da necessidade de preservar materiais digitais que rapidamente 
se tornavam obsoletos e/ou degradados. As preocupações acerca da preservação digital no 
mundo tiveram sua primeira expressividade no contexto mundial a partir de um trabalho 
realizado no International Concil on Archives (ICA), em 1970. Sobre as preocupações em 
relação a preservação digital é CORRETO afirmar que: 

A) No Brasil, apesar de contar com representantes no Commitee on Automation do ICA, na área 
de arquivologia, os eventos da área na mesma década pouco abordaram a temática. 

B) A partir da década de 70, começaram a surgir publicações que abordavam o tema da 
tecnologia da informação e dos documentos eletrônicos no Brasil. 

C) A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) do Conselho Nacional de Arquivos 
(CONARQ), órgão encarregado de preparar diretrizes para a gestão e a preservação de 
documentos arquivísticos no Brasil, é a instituição que não tem pesquisado profundamente a 
gestão e a preservação, por longo tempo, de documentos digitais, com abordagem arquivística. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

6- O planejamento em bibliotecas é uma pratica que deve ser incorporada ao cotidiano dos 
bibliotecários, pois é necessário para que se possa organizar as funções e tarefas a serem 
realizadas. 

Sobre as funções e tarefas a serem realizadas assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Processo contínuo, permanente e dinâmico. 

B) Fixa objetivos, define linhas de ação. 

C) Pesquisa e avaliação. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

7- Os princípios que deveriam consubstanciar a missão das bibliotecas públicas são: 

I. promover o idioma nacional. 

II. fornecer exclusivamente livros para os usuários 

III. ser depositária da inteligência da história do município e região. 

IV. prestar serviços de informação técnica, comercial e turística. 
 

Quais estão CORRETAS? 
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A) Apenas I, II e III. 

B) Apenas II, III e IV. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas II 

8- Três bibliotecários, em três bibliotecas diferentes, iniciaram o seu dia realizando atividades 
de seleção de materiais de informação. Todos eles depararam-se com um mesmo título e ao 
final optaram por recomendar sua aquisição. O primeiro, por desconhecer o autor, 
considerou a qualidade das obras anteriormente publicadas pela editora do livro. O segundo 
constatou que o livro abordava o seu tema de forma completa e bastante abrangente, não 
podendo ser caracterizado por uma abordagem superficial. O terceiro, por sua vez, chegou à 
conclusão de que a obra havia sido elaborada em um nível de vocabulário que podia ser 
compreendido pelo usuário da biblioteca. Esses profissionais utilizaram, respectivamente, os 
critérios de: 

A) autoridade, precisão e conveniência. 

B) precisão, imparcialidade e cobertura, 

C) autoridade, cobertura e conveniência. 

D) precisão, cobertura e imparcialidade. 
 

9- Existem padrões e protocolos que facilitam a automação de bibliotecas e ampliam o 
custo/benefício dos processos automatizados, já que são adotados pelas grandes redes de 
bibliotecas do mundo. Assinale abaixo a alternativa CORRETA que apresenta os três 
instrumentos essenciais ao processo de automação de bibliotecas: 

A) Protocolo Z39.49; formato DIGITAL/2012; norma ISO2708 

B) Norma ISO2709; formato MARC; protocolo Z39.50 

C) Formato DIGITAL/2012; protocolo Z39.49; norma BN/2708 

D) Norma ISO2709; formato MARC; protocolo Z39.49 
 

10- Assinale a alternativa correta em relação ao formato MARC: 

A) O conteúdo dos elementos que compõem o formato MARC é definido por padrões internos 
do próprio formato. 

B) O formato bibliográfico MARC, desenvolvido e mantido pela British Library, padroniza a 
representação descritiva automatizada dos acervos de multimeios e é considerado um padrão 
nacional. 

C) É um padrão amplamente utilizado para a representação e exportação de dados 
bibliográficos, de autoridade, classificação, informação de comunidade e dados de coleção, em 
formato legível por máquina. 

D) É composto de quatro elementos: 1) estrutura do registro; 2) designadores ou indicação de 
conteúdo; 3) conteúdo dos elementos que compõem o registro; 4) código ISO 2709 (Norma de 
Intercâmbio de Dados Bibliográficos). 
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11- Identifique os conceitos abaixo: 

I- “É um canal de comunicação estruturado que veicula mensagens contidas nos itens, bem como 
mensagens sobre os itens agrupados por semelhanças e apresentados de forma codificada e 
organizada de um ou vários acervos”. 

II- “É um conjunto convencional de informações determinadas, a partir do exame de um 
documento e destinado a fornecer uma descrição única e precisa deste documento. É o primeiro 
estágio do tratamento intelectual de um documento a partir do qual são extraídas as 
informações descritas de um acordo com regras fixas”. 

São conceitos respectivos de: 

A) Fascículo – Catálogo. 

B) Coleção – Fascículo. 

C) Catálogo – Catalogação. 

D) Periódico – Coleção. 
 

12- Identifique o conceito a seguir: 

I- É um protocolo de comunicação entre computadores desenhado para permitir pesquisa e 
recuperação de informação – documentos com textos completos, dados bibliográficos, imagens, 
multimeios – em redes de computadores distribuídos. 

II- Sendo baseado em arquitetura cliente/servidor e operando sobre a rede Internet, o protocolo 
permite um número crescente de aplicações. 

III- Permite a interoperacionalização de diferentes sistemas de computação com diferentes 
sistemas operacionais, equipamentos, formas de pesquisa, sistemas de gerenciamento de bases 
de dados. 

IV- Habilita uma interface única para conexão com múltiplos sistemas de informação, permitindo 
ao usuário final um acesso quase transparente para outro sistema. 

Trata-se do protocolo: 

A) OAI-PMH (Open Archive Initiative - Protocol for Metadata Harvesting).. 

B) SRW (Search/Retrieve Web Service). 

C) SRU (Search and Retrieve URL). 

D) Z39.50. 
 

13- O acervo de uma biblioteca deve ser organizado de modo que os livros e demais materiais 
que o compõem possam ser facilmente localizados pelos leitores, uma vez que, numa 
biblioteca pública, por exemplo, os leitores têm livre acesso às estantes. Em relação à 
organização física de um acervo, é CORRETO afirmar que: 

A) Devem-se orientar os leitores a recolocarem as obras retiradas nas estantes, acostumando-os 
a manter a biblioteca em ordem. 

B) Os periódicos devem ser guardados junto com os livros, nas mesmas estantes, a fim de 
manter juntas as obras de mesmo autor. 

C) Se houver uma boa sinalização diretamente nas estantes, não há necessidade de cada livro 
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ter uma etiqueta, gerando economia de material da biblioteca. 

D) A arrumação deve ser feita obedecendo a critérios previamente estabelecidos que agrupem 
na estante as obras de um mesmo assunto, como, por exemplo, utilizando a CDD. 
 

14- Assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente: 
_______________ é o termo que se aplica à relação entre a biblioteca e o usuário, em busca de 
uma informação; é a orientação que o pessoal da biblioteca pode oferecer ao usuário para que 
este encontre a resposta procurada em seu estudo ou pesquisa, ou, se a biblioteca não dispuser 
de meios para lhe oferecer essa resposta, deve-lhe indicar onde poderá obtê-la, seja através dos 
serviços de outra biblioteca ou instituição congênere. 

A) Apresentação 

B) Sinalização 

C) Referência 

D) Circulação 
 

15- O marketing em bibliotecas é um conjunto de esforços concentrados na promoção eficiente 
da satisfação de usuários que necessitam e utilizam produtos e serviços de informação. 
Durante sua implementação, deve-se observar a qualidade dos serviços oferecidos, seguindo 
algumas etapas. A primeira delas é: 

A) divulgação da estrutura organizacional, bem como seus setores e atividades básicas. 

B) identificação dos usuários, suas necessidades e preferências. 

C) mapeamento do conjunto das atividades que serão oferecidas. 

D) levantamento da quantidade de obras processadas por ano. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 16 a 20. 

Vida e morte das agendas 
 

Começamos por cancelar os mortos. Depois, os telefones fixos. E, por fim, a própria agenda. -Ruy 
Castro 

 
Agendas de telefones precisam ser refeitas de anos em anos, de acordo com o número de 

pessoas que entram e saem de nossa vida. De repente não cabe mais ninguém. Nomes que, um 

dia, foram anotados porque tinham a ver com algo terrivelmente importante passam para a 

categoria do “quem era mesmo?”. Tornam-se nomes sem rosto, tragados pela nossa 

desmemória. Mas o pior é o doloroso processo de suprimir os mortos. 

É incrível quantos amigos ou conhecidos têm o hábito de nos deixar a cada dez ou 15 anos. As 

agendas são um registro macabro dessa fatalidade. Conheço gente que desenha uma caveirinha 

(com as tíbias cruzadas) ao lado dos nomes das pessoas que morreram. Pode ser prático, mas é 

cruel e, ao mesmo tempo, cômico — aquela fila de caveirinhas na margem das páginas faz da 

agenda um gibi de terror. Imagine se essa agenda cai em mãos de um parente dos falecidos.  
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De algum tempo para cá, outro tipo de supressão ficou obrigatório: o dos telefones fixos. Se a 

agenda anterior contém o número do telefone fixo e do celular de cada pessoa, e você tenta 

ligar para um e para outro a fim de certificar-se de que continuam valendo, ficará espantado 

com quantos fixos, de repente, passaram a dar aquele sinal diferente de ocupado — 

característico dos telefones que foram desativados, não existem mais. É terrível constatar que 

até os seus companheiros de geração reduziram-se ao celular.  

Para completar, as próprias agendas de papel estão em xeque. Mesmo entre os coroas, quase 

ninguém mais as usa — os números de telefones são anotados diretamente no celular. Mas o 

que acontece quando, até por serem coroas, têm o celular roubado ou o esquecem em algum 

lugar, e já jogaram fora o velho caderno ensebado?  

Talvez as agendas do futuro sejam gravadas diretamente no cérebro — no mísero cérebro 

 humano, arcaico, analógico, que ainda é o nosso. 

 
Fonte:https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2019/11/vida-e-morte-das-agendas.shtml 

16- Sobre o texto lido, é correto afirmar que:  

A) O autor apenas constata as mudanças promovidas pela efemeridade das relações e pelas 
inovações tecnológicas no que se refere à comunicação entre as pessoas. 

B) O autor vê de modo natural as mudanças promovidas pela passagem do tempo e pelas 
inovações tecnológicas no que se refere à comunicação entre as pessoas. 

C) O autor vê de modo positivo as mudanças promovidas pela passagem do tempo e pelas 
inovações tecnológicas no que se refere à comunicação entre as pessoas. 

D) O autor se questiona sobre as mudanças promovidas pela efemeridade das relações e pelas 
inovações tecnológicas no que se refere à comunicação entre as pessoas. 
 

17- Assinale a alternativa em que o trecho transcrito expresse uma relação de concessão. 
A) “Se a agenda anterior contém o número do telefone fixo e [...] você tenta ligar [...], ficará 

espantado com quantos fixos, de repente, passaram a dar aquele sinal [...] característico dos 

telefones que foram desativados, não existem mais.”. 

B) “Nomes que, um dia, foram anotados porque tinham a ver com algo terrivelmente 

importante passam para a categoria do ‘quem era mesmo?’”. 

C) “Pode ser prático, mas é cruel e, ao mesmo tempo, cômico”. 

D) “Mesmo entre os coroas, quase ninguém mais as usa”. 

 

18- Em “os números de telefones são anotados diretamente no celular”, o termo em destaque 
atua como: 

A) advérbio de modo.  

B) advérbio sequencial.  

C) advérbio de lugar.  

D) pronome relativo.  

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2019/11/vida-e-morte-das-agendas.shtml
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19- Assinale a alternativa em que o termo / expressão em destaque NÃO esteja empregado em 
seu sentido conotativo.  

A) “No período de trabalho, não conseguia vencer a enxurrada de mensagens”. 

B) “Os e-mails invadiam as horas dedicadas à família e ao sono”.  

C) “A tela conseguiu hipnotizar multidões de mulheres, crianças e homens mantidos online 24 

horas”.  

D) “Custava os olhos da cara, mas valia”.  

 

20- A alternativa em que o acento indicativo de crase procede é: 
A) Refiro-me à minha colega de trabalho. 

B) Refiro-me à colegas de trabalho.  

C) Refiro-me à Vossa Senhoria.  

D) Assisti à jogos daquele time. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

21- Um investidor de dogecoin, uma criptomoeda originalmente criada como uma brincadeira, 
mas cujo valor subiu e desabou ao ser promovida por Elon Musk, entrou com uma ação de 
US$ 258 bilhões contra o bilionário e suas empresas Tesla e SpaceX. 

Assinale a alternativa CORRETA contendo o que significa criptomoeda: 
A) São as transferências bancárias, que convêm, até mesmo, para limitar as taxas de rendimento 

das aplicações financeiras. 

B) É o caso de coisas preciosas, como: pedras, metais, especiarias ou obras de arte.  

C) É um ativo digital criptografado que pode ser usado como meio de troca ou reserva de valor. 

D) É o objeto metálico, em forma redonda e achatada, utilizado para pagar, dar ou receber 

troco. 

 

22- O primeiro turno das Eleições 2022 ocorrerá no dia 2 de outubro, com a disputa para os 
cargos de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, senador, deputado 
federal, deputado estadual e deputado distrital.  

No Brasil, o voto é facultativo para: 
I. Analfabetos. 

II. Maiores de 70 anos. 

III. Pessoas de 16 e 17 anos. 

IV. Gestantes. 
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Quais estão CORRETAS? 

A) Apenas I, II e III. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) I, II, III e IV. 

 

23- A Ucrânia foi invadida no dia 24 de fevereiro por comboios russos chegando de todas as 
direções. Desde então, há relatos de ataques em todo o país, com mortes de militares e civis. 

Após meses negando qualquer intenção de atacar seu vizinho, o presidente Vladimir Putin 
ordenou o ataque militar em larga escala e adentrou as fronteiras ucranianas por terra, mar e 
ar. 

Destas afirmações abaixo qual a justificativa utilizada pelo Presidente Vladimir Putin, em seu 
pronunciamento televisionado em 24 de fevereiro de 2022, para a Rússia invadir a Ucrânia? 
A) Recusa da Ucrânia em comprar gás natural da Rússia. 

B) Risco a humanidade pelos ensaios nucleares realizados pela Ucrânia. 

C) Proteger a população local de um genocídio e desmilitarizar e "desnazificar" o país. 

D) Pela entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). 

 

24- A Ucrânia recentemente solicitou a entrada na União Europeia (UE), o seu processo está 
sendo avaliado pelos países membros da organização. A UE é um bloco econômico que 
integra 27 Estados do continente europeu. Quem é a (o) presidente da Comissão Europeia? 

Marque a opção CORRETA. 
A) Joe Biden, político norte-americano. 

B) Tedros Adhanom, político etíope. 

C) Boris Johnson, político britânico. 

D) Ursula Von der Leyen, política alemã. 

 

25- O médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luiz do Paraitinga, alguns de 
seus feitos: foi responsável pela erradicação da Febre Amarela no Pará e realizou campanha 
de saneamento da Amazônia. No ano de 1907, Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro no 
14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo trabalho 
de saneamento do Rio de Janeiro. Anos mais tarde em 1913, foi eleito para a Academia 
Brasileira de Letras. 

Este ano o ilustre Luizense estaria comemorado quantos anos? 
A) 109. 

B) 150. 

C) 141. 

D) 158. 


