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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Ele quem mesmo? 
 

Depois de um bom tempo dizendo que eu era a mulher 
da vida dele, um belo dia eu recebo um e-mail dizendo: “olha, 
não dá mais”. Tá certo que a gente tava quase se matando e 
que o namoro já tinha acabado mesmo, mas não se termina 
nenhuma história de amor (e eu ainda o amava muito) com 
um e-mail, não é mesmo? Liguei pra tentar conversar e 
terminar tudo decentemente e ele respondeu: “mas agora eu 
tô comendo um lanche com amigos”. Enfim, fiquei pra morrer 
algumas semanas até que decidi que precisava ser uma mulher 
melhor para ele. Quem sabe eu ficando mais bonita, mais 
equilibrada ou mais inteligente, ele não volta pra mim? 

Foi assim que me matriculei simultaneamente numa 
academia de ginástica, num centro budista e em um curso 
de cinema. Nos meses que se seguiram eu me tornei dos 
seres mais malhados, calmos, espiritualizados e cinéfilos do 
planeta. E sabe o que aconteceu? Nada, absolutamente 
nada, ele continuou não lembrando que eu existia. Aí achei 
que isso não podia ficar assim, de jeito nenhum, eu precisava 
ser ainda melhor pra ele. Sim, ele tinha que voltar pra mim 
de qualquer jeito! 

Pra isso, larguei de vez a propaganda, que eu não 
suportava mais, e resolvi me empenhar na carreira de escritora. 
Participei de vários livros, terminei meu próprio livro, ganhei 
novas colunas em revistas, quintupliquei o número de leitores 
do meu site e nada aconteceu. Mas eu sou taurina com 
ascendente em Áries, lua em Gêmeos, filha única! Eu não 
desisto fácil assim de um amor, e então resolvi que tinha que ser 
uma super ultra mulher para ele, só assim ele voltaria pra mim. 

Foi então que passei 35 dias na Europa, exclusivamente em 
minha companhia, conhecendo lugares geniais, controlando 
meu pânico em estar sozinha e longe de casa, me tornando mais 
culta e vivida. Voltei de viagem e tchân, tchân, tchân, tchân: nem 
sinal de vida. 

Comecei um documentário com um grande amigo, 
aprendi a fazer strip, cortei meu cabelo 145 vezes, aumentei a 
terapia, li mais uns 30 livros, ajudei os pobres, rezei pra Santo 
Antônio umas 1.000 vezes, torrei no sol, fiz milhares de cursos 
de roteiro, astrologia e história, aprendi a nadar, me apaixonei 
por praia, comprei todas as roupas mais lindas de Paris. Como 
última cartada para ser a melhor mulher do planeta, eu resolvi 
ir morar sozinha. Aluguei um apartamento charmoso, decorei 
tudo brilhantemente, chamei amigos para a inauguração, servi 
bom vinho e comidinhas feitas, claro, por mim, que também 
finalmente aprendi a cozinhar. Resultado disso tudo: silêncio 
absoluto. 

O tempo passou, eu continuei acordando e indo dormir 
todos os dias querendo ser mais feliz para ele, mais bonita 
para ele, mais mulher para ele. 

Até que algo sensacional aconteceu… 

Um belo dia eu acordei tão bonita, tão feliz, tão 
realizada, tão mulher, que eu acabei me tornando mulher 
DEMAIS para ele. 

Ele quem mesmo? 
(MEDEIROS, Martha. Ele quem mesmo? Disponível em: https:// 

www.pensarcontemporaneo.com/ele-quem-mesmo-cronica-de-
martha-medeiros/. Acesso em: 05/12/2019.) 

 
Questão 01 
Após a leitura da crônica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os verbos “participei”, “terminei”, “ganhei” e “quintu-

pliquei” (3º§) são considerados exemplos de paralelismo.  
II. Após receber uma correspondência eletrônica, a perso-

nagem realiza uma sequência de ações visando ao seu bem-  
-estar.  

III. A repetição das palavras “tchân, tchân, tchân, tchân” 
(4º§) foi utilizada pela autora para gerar uma expectativa 
no leitor.  

IV. A palavra “demais” (8º§) aparece em destaque para 
mostrar ao leitor da crônica o sentimento de superioridade 
da personagem em relação ao ser amado e a possibilidade 
de querer reconquistá-lo.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.  
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
 
Questão 02  
A palavra “equilibrada” (1º§), quanto à posição da sílaba 
tônica, é considerada uma paroxítona. Assinale a alternativa 
em que todas as palavras devem ser pronunciadas como 
paroxítonas. 
A) Legal, capaz, sutil, pudico, bombom. 
B) Erudito, talvez, nobel, abacaxi, leucemia.  
C) Frenesi, filantropo, ureter, pudico, boletim. 
D) Erudito, filantropo, pegada, pudico, leucemia. 
 
Questão 03 
Observe o emprego da palavra “cinéfilo” nas orações a seguir. 
Em qual delas essa palavra foi usada adequadamente? 
A) Pedro é cinéfilo, pois ama ir ao cinema. 
B) Pedro é cinéfilo, pois tem aversão a cinema.  
C) Pedro é cinéfilo, pois ama conhecer cidades diferentes. 
D) Pedro é cinéfilo, pois tem aversão a cidades diferentes. 
 
Questão 04 
Se a oração “Aluguei um apartamento charmoso (...)” (5º§) 
for transcrita para a voz passiva analítica, a resposta correta 
será: 
A) Se aluga um apartamento charmoso. 
B) Aluga-se um apartamento charmoso. 
C) Um apartamento charmoso, eu aluguei.  
D) Um apartamento charmoso foi alugado por mim. 
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Questão 05 
Sobre os pronomes destacados na oração “(...) ele não volta 
pra mim?” (1º§), marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) “Ele” é sujeito do verbo “voltar”. 
(     ) “Ele” é um pronome pessoal reto. 
(     ) “Mim” é um pronome substantivo. 
(     ) “Mim” é um pronome pessoal oblíquo tônico. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, F. 
B) F, V, F, V. 
C) V, F, F, V. 
D) V, V, V, V.  
 
Questão 06 
O prefixo “super” (3º§) deve ser hifenizado quando vier 
acompanhado de qual destas palavras? 
A) Amigo. 
B) Mulher.  
C) Homem. 
D) Exigente. 
 
Questão 07 
A palavra destacada em “Liguei pra tentar conversar e 
terminar tudo decentemente” (1º§) é classificada como: 
A) Adjetivo formado por um sufixo.  
B) Advérbio formado por um sufixo. 
C) Adjetivo formado por um prefixo. 
D) Advérbio formado por um prefixo. 
 
Questão 08 
A oração “Comecei um documentário com um grande amigo 
(...)” (5º§) apresenta um objeto direto como termo integrante. 
Assinale a oração em que tal fato também ocorre. 
A) Maria acordou muito cedo hoje.  
B) Maria está muito feliz com o carro novo. 
C) Maria não obedece aos seus professores. 
D) Ontem, Maria fez toda a lição de casa rapidamente. 
 
Questão 09 
A oração destacada em “(...) decidi que precisava ser uma 
mulher melhor para ele.” (1º§) é classificada como oração 
subordinada: 
A) Adjetiva restritiva. 
B) Adjetiva explicativa. 
C) Substantiva subjetiva.  
D) Substantiva objetiva direta. 
 
Questão 10 
Observe a regência do verbo “apaixonar” em “me apaixonei 
por praia” (5º§). Há ERRO de regência em: 
A) Meu primo assisti em Minas Gerais. 
B) O rei aspirou à libertação de seu povo.  
C) Chamaram-lhe de mentiroso e de hipócrita. 
D) Esqueci um livro de Camões na sua casa ontem. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Questão 11 
“Interfaces chamadas de COM1 e COM2; seus conectores 
ficam na parte traseira do computador e, normalmente, são 
do tipo DB-9 macho, sendo a sua principal característica 
poder transmitir ou receber um bit de cada vez.” Trata-se de: 
A) USB. 
B) DIN. 
C) Serial. 
D) Paralela. 
 
Questão 12 
“Nos microcomputadores, esse slot de expansão foi ‘criado 
pela Intel para conexão de placas de som, modem e rede, 
usando a tecnologia HSP (Host Signal Processing)’, pois, com 
esta tecnologia, o processamento de sinais é feito pelo 
processador do micro e não pelo dispositivo.” Trata-se de: 
A) PCI. 
B) ACR. 
C) AGP.  
D) AMR. 
 
Questão 13 
No Microsoft Word 2010, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, ao posicionar o mouse em cima de uma 
palavra e executar um duplo clique com o botão esquerdo, 
seleciona-se: 
A) Todo o texto. 
B) A linha inteira. 
C) Todo o parágrafo. 
D) A palavra, apenas. 
 
Questão 14 
Um usuário, ao editar um texto com o Microsoft Word 2010, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil, inadverti-
damente, digitou as seguintes teclas: [CTRL + SHIFT + G]. Uma 
ação foi executada logo em seguida. Assinale-a. 
A) Refazer a última ação. 
B) Abrir a caixa de diálogo Contar Palavras. 
C) Remover a divisão de janela do documento. 
D) Remover a formatação do parágrafo ou caractere.  
 
Questão 15 
Em relação ao Banco de Dados, refere-se à “menor unidade 
de informação existente em um arquivo de banco de 
dados”. Trata-se de: 
A) Índice.  
B) Chave. 
C) Campo. 
D) Registro. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 16 
Leia os trechos a seguir. 
I. “A fumaça dos incêndios florestais na Austrália chegou ao 

Brasil. A Divisão de Sensoriamento Remoto do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) publicou, no Twitter, 
imagens de satélites que indicam o avanço da nuvem sobre o 
estado do Rio Grande do Sul.”  

II. “Os focos de incêndio de 2019 na Amazônia se concentram 
em propriedades privadas, de acordo com estudo do Ipam 
(Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) divulgado 
nesta quarta (4). Essas áreas cobrem 18% da Amazônia e 
concentram 33% dos focos de fogo registrados pelo Inpe 
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) entre 1º de 
janeiro e 29 de agosto deste ano.” 

 

Tendo em vista os incêndios anteriormente citados 
(Amazônia e Austrália), analise as afirmativas a seguir. 
I. Os incêndios tanto da Austrália quanto da Amazônia 

ocorreram por causas exclusivamente naturais.  
II. Na Amazônia, a floresta é tropical úmida; na Austrália, 

os incêndios se espalham principalmente pela floresta 
tropical seca.  

III. Na vegetação da Austrália, a flora e a fauna têm melhores 
adaptações para se recuperarem mais rápido depois de 
incêndios.  

IV. Na Amazônia, a maior parte dos incêndios se inicia por 
ação humana, realizados como método de limpeza do 
terreno.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
 
Questão 17 
O famoso autor de “Morte e Vida Severina” faria 100 anos em 
janeiro de 2020. Foi um poeta cuja obra se notabilizou 
sobretudo pela exatidão com as palavras. Tamanho era seu 
zelo com os versos que o pernambucano ficou conhecido 
como o “poeta-engenheiro”. A escrita lhe parecia como a 
lapidação de diamantes brutos – que só se tornam joia 
preciosa após submetidos a minucioso processo de trata-
mento. Esse verdadeiro ícone da literatura brasileira chegou a 
integrar o quadro de diplomatas brasileiros, sendo também 
reconhecido internacionalmente. Trata-se de: 
A) Zuenir Ventura. 
B) Vinicius de Moraes. 
C) Alceu Amoroso Lima. 
D) João Cabral de Melo Neto. 
 
 
 
 
 

Questão 18 
O então deputado federal Tiririca (PR-SP) foi condenado pela 
paródia da música “O Portão”, de Roberto e Erasmo Carlos, 
na campanha eleitoral de 2014. O parlamentar foi condenado 
ao pagamento de indenização ao selo EMI, da Sony, por danos 
materiais. Na propaganda, Tiririca aparecia diante de um 
piano com uma peruca que imitava o cabelo de Roberto 
Carlos e disparava os seguintes versos: “Eu votei, de novo eu 
vou votar / Tiririca, Brasília é o seu lugar”. No fim do ano 
passado (2019), o caso foi julgado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, que decidiu a favor do deputado, contrariando as 
instâncias anteriores. 
(Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/tiririca-e-condenado-

por-parodia-de-o-portao-na-eleicao/.) 
 
 

Na eleições municipais de 2020, em relação ao uso de 
paródias nas campanhas eleitorais, é correto afirmar que:  
A) Em linhas gerais, os políticos estão liberados para fazer 

paródias com qualquer canção – mesmo sem autorização 
dos autores. 

B) Na prática, as paródias só poderão ser usadas em cam-
panhas menores que, pela baixa exposição, correrão menos 
risco de sofrer processo. 

C) Permanece a regra rígida de que qualquer paródia, com 
intuito comercial ou eleitoral, precisa ter a aquiescência 
prévia e assinada pelo autor. 

D) Poderão ser utilizadas, desde que não tenham menções 
religiosas, cômicas, ou que descaracterizem de alguma 
forma a obra original em questão. 

 
Questão 19 
 

Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de 
Tóquio, em 2020 

 

O objetivo é mostrar que os Jogos podem ser sustentáveis e 
contribuir com soluções no Japão e no mundo. As Olimpíadas 
e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem 
diversas nações, consideradas uma das maiores do mundo. 
Com isso, os organizadores criaram o conceito de Sustenta-
bilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o 
planeta e as pessoas”. As Olimpíadas de Tóquio serão 
disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a 
participação de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações 
Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte 
é um importante facilitador do desenvolvimento sustentável”. 

(Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-
sustentabilidade-olimpiadas-japao.) 

 

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável), é e será, por muito tempo, pauta 
não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa 
que contém apenas ODSs. 
A) Redução das desigualdades e reforma agrária. 
B) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.                                                                                               
C) Igualdade de gênero e educação de qualidade.  
D) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 
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Questão 20 
A possibilidade da cobrança de taxas sobre a energia da 
chamada Geração Distribuída (GD) tem gerado controvérsia. 
A Aneel Agência Nacional de Energia Elétrica), porém, afirma 
que tem motivos técnicos para propor a cobrança de taxas 
sobre a GD. A modalidade está explícita através de uma 
resolução da própria Aneel, publicada em 2012.  
(Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/energia-

solar-aneel-taxa.) 
 

Em termos técnicos, o que está em jogo é algo chamado 
Geração Distribuída, ou seja: 
A) Aquele tipo de energia, renovável ou não, destinada à 

distribuição equitativa em comunidades mais próximas 
às fontes específicas de produção, sejam elas públicas ou 
privadas. 

B) Energia exclusivamente rural, produzida por geradores de 
pequeno porte, na maioria das vezes em propriedades 
subsidiadas pelo próprio governo através de programas de 
cunho social. 

C) Aquele quantitativo de energia excedente, que não 
chegou a ser consumida e que, portanto, é destinada 
principalmente à parcela desprivilegiada da população, 
sem acesso a outras fontes energéticas. 

D) Um tipo de fonte de energia elétrica conectada diretamente 
à rede de distribuição, o que pode ocorrer com diversas 
fontes de energia sustentáveis como a energia solar, eólica 
e até proveniente de usinas hidroelétricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 21 
Considerando o contido na Lei Orgânica do Município de 
Formiga/MG, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de 

projetos de sua iniciativa. 
B) A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional 

e patrimonial do município será exercida pela Câmara 
Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de 
controle interno de cada poder e entidade. 

C) O Prefeito poderá gozar férias anuais de trinta dias, sem 
prejuízo da remuneração, estas sempre coincidindo com 
as férias escolares, a seu critério. As férias não gozadas 
anualmente podem ser acumuladas, ou pagas em dobro 
no futuro. 

D) As Contas do Município ficarão, durante sessenta dias, 
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para 
exame e apreciação, devendo ser dada ampla publicidade 
do local onde se encontra, bem como as datas inicial e 
final do prazo para consulta do interessado, o qual 
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

 
 
 
 

Questão 22 
De acordo com o contido no Estatuto do Servidor Público de 
Formiga/MG, Lei Complementar nº 41/2011 e suas alterações, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O prazo de validade do concurso, as condições de sua 

realização e os requisitos a serem satisfeitos pelos candi-
datos serão estabelecidos em Edital, a ser fixado na sede 
dos órgãos municipais e publicado na internet. 

B) A nomeação obedecerá a ordem de classificação em 
concurso, o número de vagas, o prazo de sua validade e 
será, sempre, para o grau ou padrão de vencimento 
inicial da classe na qual o cargo estiver enquadrado, 
conforme as condições estabelecidas no Edital.  

C) O concurso será de provas ou de provas e títulos, 
podendo ser utilizadas, também, outras formas de 
avaliação, sendo a inscrição do candidato condicionada 
ao pagamento do valor fixado no Edital, quando 
indispensável ao seu custeio, ressalvadas as hipóteses de 
isenção nele expressamente previstas. 

D) A nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar 
de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira, em 
comissão, para cargos de confiança, de livre nomeação e 
exoneração, assim declaradas em lei ou em substituição, 
nos casos de impedimento legal do ocupante de cargo de 
provimento efetivo, direção, chefia e assessoramento, na 
forma da lei. 

 
Questão 23 
De acordo com os dispositivos do Estatuto do Servidor 
Público de Formiga/MG, Lei Complementar nº 41/2011 e 
suas alterações, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 
(     ) É de quinze dias, contados da data da posse, o prazo 

para que o servidor entre em exercício, quando 
apresentará ao órgão competente os elementos 
necessários ao lançamento de seus dados individuais 
indispensáveis ao assentamento legal e legítimo, a ser 
lavrado e arquivado pelo órgão da administração 
responsável.  

(     ) No âmbito do Poder Legislativo, os servidores receberão 
horas extras, vedado o regime de compensação de 
horas. 

(     ) O servidor está sujeito a jornada regular de até oito horas 
diárias, com carga horária até o limite de quarenta horas 
semanais, exceto os servidores admitidos com jornada 
diferenciada em regime de escala de revezamento, na 
forma prevista nesta lei, na lei de criação de cargos 
específica e no edital de concurso público. 

A sequência está correta em  
A) V, V, F. 
B) V, F, V. 
C) F, V, V. 
D) V, V, V.  
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Questão 24 
Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de 
Formiga/MG, analise as afirmativas a seguir. 
I. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos 

do Poder Executivo dar-se-á uma única vez, no dia 1º de 
janeiro de cada ano, segundo a variação do INPC ou de 
índice que venha a substitui-lo. 

II. A administração municipal é constituída dos órgãos 
integrados na estrutura administrativa da Prefeitura e de 
entidades dotadas de personalidade jurídica própria. 

III. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade 
social, como estabelecido em lei federal, não poderá 
contratar com o Poder Público Municipal nem dele 
receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.  
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 25 
Em relação à Lei nº 8.429/92, são atos de improbidade 
administrativa que causam prejuízo ao erário, EXCETO: 
A) Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou 

renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público. 

B) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel 
ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades 
referidas no Art. 1º por preço superior ao valor de 
mercado. 

C) Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica 
privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes 
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no Art. 
1º desta Lei, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

D) Permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, 
de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 
mencionadas no Art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de 
servidor público, empregados ou terceiros contratados por 
essas entidades. 

 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 26  
De acordo com a NBR 6028 – Informação e documentação: 
resumo: apresentação (ABNT, 2003), o resumo que cita 
apenas os pontos principais do documento, não apresen-
tando dados qualitativos, quantitativos, etc e, de modo geral, 
não dispensa a consulta ao original é o resumo: 
A) Crítico.  
B) Analítico.  
C) Indicativo. 
D) Informativo. 
 

Questão 27 
A biblioteca é uma instituição muito antiga e seu conceito, 
que vem se transformando ao longo de sua história, tem sido 
objeto de estudo de vários autores. Fonseca, citado por 
Pimentel, Bernardes e Santana (2007, p. 22) é um dos autores 
que aborda a evolução desse conceito. Considerando-se o 
pensamento desse autor, analise as asserções e a relação 
proposta entre elas. 
I. “Um novo conceito é o de biblioteca menos como 

coleção de livros e outros documentos, devidamente 
classificados e catalogados do que como assembleia de 
usuários da informação.” 

 

PORQUE 
 

II. “As bibliotecas não devem ser vistas como simples 
depósitos de livros, mas devem ter o seu foco voltado 
para as pessoas no uso que essas fazem da informação.”  

 

Assinale a alternativa correta. 
A) A asserção I é falsa e a II é verdadeira. 
B) A asserção I é verdadeira e a II é falsa.  
C) As asserções I e II são verdadeiras e a II é uma justificativa 

da I.  
D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma 

justificativa da I. 
 
Questão 28 
Levando em consideração a tipologia das bibliotecas, pode-
se afirmar que são características da biblioteca pública, 
EXCETO: 
A) Ser mantida pelo poder público, seja no âmbito federal, 

estadual ou municipal.  
B) Destinar-se a toda a coletividade, ao contrário de outras 

que têm públicos mais específicos.  
C) Incluir no acervo todo tipo de obras/documentos/itens, 

sem restrições de assuntos ou de materiais. 
D) Surgir a partir de iniciativa da comunidade e ser por ela 

gerida, contando com a participação de voluntários. 
 
Questão 29 
Em relação ao processo de formação do acervo, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A aquisição das obras selecionadas é feita por compra, 

doação ou permuta.  
(     ) A comissão de seleção do acervo pode contar com a 

participação de usuários. 
(     ) A seleção negativa consiste em definir os itens a serem 

retirados definitivamente do acervo. 
(     ) As publicações recebidas por doação são dispensadas 

do processo de seleção. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, F, V. 
D) V, V, V, F. 
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Questão 30  
A principal fonte de informação para a catalogação de 
livros é a sua folha de rosto. Além do autor e do título, 
todos os seguintes elementos são considerados essenciais 
para a descrição de um livro no catálogo de uma biblioteca 
e devem ser obtidos prioritariamente na folha de rosto:  
A) Assunto; cidade; editora. 
B) Cidade; editora; ano de publicação. 
C) Ano de publicação; cidade; assunto.  
D) Editora; ano de publicação; assunto. 
 
Questão 31 
O número de chamada corresponde ao endereço do livro 
e, para facilitar a sua localização e a recolocação na 
estante, deve ser colocado na parte externa do livro 
denominada: 
A) Orelha. 
B) Lombada.  
C) Quarta capa.  
D) Falsa folha de rosto. 
 
Questão 32 
Relacione adequadamente o instrumento utilizado nas bibli-
otecas para a organização dos documentos que compõem o 
acervo à sua função. 
1. Código de catalogação. 
2. Formato bibliográfico. 
3. Sistema de classificação. 
(     ) Descrição de cada um dos documentos para representá-

-lo individualmente, permitindo a sua recuperação. 
(     ) Organização dos documentos por assunto, facilitando 

a sua localização no acervo. 
(     ) Padronização dos registros catalográficos, possibilitando 

o seu intercâmbio entre sistemas automatizados. 
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3. 
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 3, 2, 1. 
 
Questão 33 
No processo de indexação, a representação do conteúdo 
temático de um documento é feita por meio de:  
A) Notas. 
B) Pistas. 
C) Remissivas. 
D) Descritores.  
 
Questão 34 
O registro dos materiais que compõem o acervo de uma 
biblioteca permite disponibilizar as seguintes informações, 
EXCETO:  
A) Custo. 
B) Assunto.  
C) Quantidade.  
D) Forma de aquisição. 

Questão 35 
Silva e Araújo (2014) incluíram nas últimas páginas de seu livro 
“Auxiliar de biblioteca: técnicas e práticas para formação 
profissional” uma lista alfabética de assuntos contidos na 
obra, com indicação das páginas em que são encontrados. É 
correto afirmar que foi incluído como elemento pós-textual 
um:  
A) Índice. 
B) Anexo. 
C) Sumário. 
D) Glossário.  
 
Questão 36 
Os termos multimídia e multimeios têm sido empregados 
para designar materiais que: 
A) São produzidos em série. 
B) Têm conteúdo em várias línguas. 
C) Utilizam sinais gráficos para registro e transmissão do 

conhecimento.  
D) Combinam diferentes formatos de apresentação de infor-

mações audiovisuais. 
 
Questão 37 
No contexto das fontes de fontes de informação, é correto 
afirmar que os guias são:  
A) Obras especializadas em informar dados estatísticos atuais.  
B) Obras que trazem informações sobre serviços, lugares, 

trajetos.   
C) Obras contendo mapas que podem abordar assuntos 

variados. 
D) Obras organizadas em ordem alfabética de verbetes acompa-

nhados de suas respectivas definições.  
 
Questão 38 
Analise os tópicos apresentados a seguir e as relações entre 
eles. 
 

600 Ciências Aplicadas. Tecnologia 
610 Medicina e saúde. 
616 Doenças. 
620 Engenharia. 
630 Agricultura e tecnologias relacionadas. 
640 Economia doméstica. 
650 Administração e serviços auxiliares. 
657 Contabilidade. 
658 Administração. 
659 Publicidade e relações públicas. 
 

700 Artes. Recreação. Esportes 
710 Urbanismo. 
720 Arquitetura. 
 

É correto afirmar que se refere a um exemplo da: 
A) Tabela de Cutter. 
B) Estrutura da CDD. 
C) Tabela auxiliar da CDU. 
D) Linguagem de um tesauro. 
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Questão 39 
Em relação à Classificação Decimal de Dewey – CDD, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Divide o conhecimento humano em dez grandes classes.  
(     ) Foi criada tendo por base a CDU. 
(     ) Individualiza os autores dentro do mesmo número de 

classificação.  
(     ) Possui, além da tabela das classes principais de assuntos, 

tabelas auxiliares.  
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, F, V. 
D) V, V, V, F. 
 
Questão 40 
Aos usuários que buscam informações introdutórias básicas 
antes de iniciarem uma pesquisa mais completa e aprofun-
dada, a equipe da biblioteca deverá indicar a consulta a 
publicações do acervo de: 
A) Folhetos.  
B) Periódicos. 
C) Referência. 
D) Livros-texto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior Completo e 
1 (um) Parecer Jurídico somente para o cargo de Advogado Público; 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os 
cargos de Nível Médio e Médio Técnico; e, 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental 
Incompleto.  

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico) que lhe foram fornecidos 
estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, 
o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para os cargos de Nível Fundamental Incompleto, 4h (quatro horas) para os 
cargos de Nível Médio e Superior Completo (exceto Advogado Público) e 5h (cinco horas) para o cargo de Advogado Público. 
Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos 
Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico), devidamente assinados no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 


