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Concurso Público 

Cascavel/PR 
 

Monitor de Biblioteca 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS, CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO, CADERNO DE 
QUESTÕES e FOLHA OFICIAL DA PROVA DISSERTATIVA); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.  
• Este caderno de questões está assim constituído: 

PROVA DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Objetiva Português 

Raciocínio Lógico 
Informática 
Legislação Geral 
Noções de Segurança do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
05 
03 
02 
20 

Dissertativa   
• Após conferir e/ou preencher seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS e no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (NOME, 
Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine somente nos locais indicados. 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção da Prova Objetiva, devendo ser preenchido com bastante 
atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. Se o 
CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua 
prova; as demais ficam em branco.  
• A correção da Prova Dissertativa será realizada na FOLHA OFICIAL DA PROVA DISSERTATIVA que não poderá ser assinada, 
rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não o apropriado (Canhoto 
de Identificação do Candidato). A FOLHA OFICIAL DA PROVA DISSERTATIVA deverá conter o mesmo número de prova constante 
do CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO, sob pena de nulidade da prova, sendo o candidato responsável pela 
verificação. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS e da FOLHA OFICIAL DA PROVA DISSERTATIVA decorrente de 
erro cometido por candidato. 
• Neste momento, preencha os dados constantes no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO na FOLHA OFICIAL DA 
PROVA DISSERTATIVA.  
• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  
• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas e da 
Folha Oficial da Prova Dissertativa. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do 
efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar 
seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial. 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS e a FOLHA OFICIAL DA PROVA DISSERTATIVA 
devidamente preenchidos e assinados nos Canhotos de identificação do candidato. 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.  
 

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Por que as mulheres vivem mais? 
 
 Grande parte das espécies do reino animal dividem 
uma tendência curiosa: as fêmeas tendem a viver mais do 
que os machos. O motivo por __________ dessa diferença 
de longevidade, no entanto, permanece um mistério. 
 De acordo com um novo estudo, a existência de dois 
cromossomos sexuais do mesmo tipo, presente nas fêmeas 
(as mulheres, por exemplo, possuem dois cromossomos X, 
enquanto homens têm um X e um Y), pode estar relacionada 
a uma vida mais longa. 
 Conforme afirma a pesquisa, a segunda cópia do 
cromossomo sexual tem um efeito de proteção do DNA, o 
que resultaria em maior longevidade. A ideia é de que o 
cromossomo Y seria pouco capaz de proteger um indivíduo 
de genes __________ presentes no X. 
 Assim, um cromossomo X que carrega genes 
defeituosos teria mais chances de ser anulado por outro X 
do que por um Y. Com menos genes ruins, o indivíduo teria 
melhores chances de viver por mais tempo. 
 Segundo os cientistas, os indivíduos que possuem dois 
cromossomos sexuais iguais vivem em média 17,6% mais 
tempo do que aqueles que apresentam cromossomos 
diferentes ou apenas um cromossomo sexual. É o caso de 
alguns pássaros, nos quais os machos apresentam dois 
cromossomos W, enquanto suas contrapartes costumam ter 
um W e um Z. 
 Além disso, em espécies nas quais os machos têm dois 
cromossomos sexuais iguais (e não as fêmeas), eles tendem 
a viver 7,1% a mais. Essas constatações apontam para o fato 
de que é a presença de dois cromossomos sexuais iguais que 
culminaria em uma vida mais longa. 

https://veja.abril.com.br/ciencia/por-que... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) traz | danozos 
b) tras | danozos 
c) trás | danosos 
d) traz | danosos 
e) trás | danozos 
 

2) Segundo o texto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A existência de dois cromossomos sexuais X nos homens 

pode estar ligada a uma maior longevidade. 
b) A segunda cópia do cromossomo sexual tem efeito de 

proteção do DNA, o que, consequentemente, levaria a 
uma maior longevidade. 

c) Um cromossomo X que carrega genes com defeito tem 
mais chances de ser anulado por um cromossomo Y. 

d) Pássaros machos que apresentam cromossomos W e Z 
vivem mais do que suas contrapartes que apresentam 
dois cromossomos W. 

e) Espécies em que os machos possuem dois cromossomos 
iguais tendem a viver 7,1% a menos do que as fêmeas. 

 

3) Em relação ao uso da crase, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Negociamos à crédito. 
b) Começou à chover. 
c) O policial responde à um processo. 
d) Pintava quadros à óleo. 
e) Retornamos às pressas. 
 

4) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
– Ele está desse modo _______?  
– Ainda não sabemos, mas deve haver um _____ deste 
comportamento. 
 
a) porque | por que 
b) por que | porque 
c) por quê | porquê 
d) por quê | porque 
e) porquê | porquê 
 

5) Com relação à concordância verbal, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Alugam-se apartamentos. 
(---) Os sinos batem seis horas.  
(---) Minas Gerais fica ao norte de São Paulo. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
6) Uma enquete feita com 100 frequentadores de uma 
academia perguntou qual atividade eles praticam, se é 
musculação e/ou treino funcional. Como resultado da 
enquete, obteve-se que 68 frequentadores praticam 
musculação e 56 praticam treinamento funcional. Sabendo-
se que todos responderam à enquete e que praticam, pelo 
menos, uma das modalidades, ao todo, quantos 
frequentadores praticam as duas modalidades? 
 
a) 24 
b) 25 
c) 26 
d) 27 
e) 28 
 

 

 

7) Na construção de uma casa, 3 pedreiros constroem 6m2 
por dia. Se o proprietário da casa contratar mais 2 pedreiros, 
considerando que todos possuem a mesma capacidade e 
ritmo de trabalho, quantos metros quadrados, no máximo, 
irão construir por dia?  
 
a) 11m2 
b) 9m2 
c) 10m2 
d) 8m2 
e) 14m2 
 

 

 

8) Jonas e sua irmã estão brincando com cartas de um 
baralho normal que está completo, ou seja, contém as 52 
cartas. As cartas são compostas por quatro naipes com 
números de 1 a 13, onde dois têm os números e os símbolos 
na cor vermelha, e os outros dois na cor preta. Qual é, 
aproximadamente, a probabilidade da irmã de Jonas tirar, 
aleatoriamente, uma carta do baralho e essa carta ter os 
números 6 ou 4 na cor preta?  
 
a) 9% 
b) 13% 
c) 6,5% 
d) 7,7% 
e) 15,3% 
 

9) O quadro abaixo apresenta a duração do treino de um 
atleta durante cinco dias. Sendo assim, assinalar a 
alternativa que apresenta a duração média do treino desse 
atleta nesses dias: 
 

Dia Duração 
1 54min 
2 48min 
3 46min 
4 52min 
5 50min 

 
a) 51min 
b) 48min 
c) 49min 
d) 47min 
e) 50min 
 

 

 

10) Na operação abaixo, três dígitos foram substituídos pelas 
letras X, Y e Z. Sendo assim, assinalar a alternativa que 
apresenta os valores de X, Y e Z que satisfazem a operação 
abaixo: 
 

 4 Y 9 
+ 1 0 X 
 Z 3 6 

 
a) X=7, Y=3 e Z=6. 
b) X=7, Y=2 e Z=5. 
c) X=8, Y=2 e Z=5. 
d) X=8, Y=3 e Z=6. 
e) X=6, Y=2 e Z=7. 
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INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 

11) Sobre o Word 2010, analisar os itens abaixo: 
 
I. Para copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro, 

usa-se o botão Copiar. 
II. Uma caixa de texto é um objeto que permite inserir e 

digitar texto em qualquer lugar do documento. 
III. O comando Limpar Formatação não remove o realce do 

texto. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

12) Sobre o PowerPoint 2016, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
O botão Novo Slide, presente na guia _________________ 
do Microsoft PowerPoint, é utilizado para adicionar um slide 
à apresentação. 
 
a) Revisão 
b) Página Inicial 
c) Ajuda 
d) Design 
e) Transições 
 

13) É possível que o navegador de internet Google Chrome 
realize tarefas como: 
 
I. Preencher formulários automaticamente. 
II. Partilhar a localização. 
III. Sincronizar palavras-passe entre dispositivos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

14) No Windows 10, sobre a Lixeira, analisar os itens abaixo: 
 
I. Arquivos de pen-drives e de cartões SD também são 

armazenados na Lixeira ao serem excluídos.  
II. A Lixeira permite restaurar arquivos individualmente, mas 

não permite a remoção definitiva de arquivos 
individualmente.  

III. Para excluir todos os itens, basta clicar com o botão 
direito do mouse em “esvaziar lixeira”.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

15) Considerando-se a Cartilha de Segurança para Internet, 
sobre alguns indícios que podem demonstrar a utilização 
indevida de identidade por golpistas, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Receber o retorno de e-mails que foram enviados.  
II. Notificações de acesso, na conta de e-mail ou perfil na 

rede social, em horários ou locais em que estava 
acessando. 

III. Analisar o extrato da conta bancária ou do cartão de 
crédito e perceber transações estranhas. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
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LEGISLAÇÃO GERAL 
 
16) Segundo a Constituição Federal, constitui um dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
 
a) Erradicação da pobreza e da marginalização e redução das 

desigualdades sociais e regionais. 
b) Cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade. 
c) Valorização do trabalho e da livre iniciativa. 
d) Prevalência dos direitos humanos. 
e) Solução pacífica dos conflitos. 
 

17) Em conformidade a com Lei Municipal nº 2.215/1991, 
sobre as férias, analisar a sentença abaixo: 
 
As férias serão reduzidas a 15 dias quando o servidor contar, 
no período aquisitivo, mais de 15 faltas não justificadas 
(1ª parte). O servidor que contar até 10 faltas não 
justificadas ao trabalho, no período aquisitivo, não terá 
prejuízo às suas férias (2ª parte). Não terá direito a férias o 
servidor que, durante o período de aquisição, permanecer 
em gozo de licença para tratamento de interesse particular 
por mais de 06 meses (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª e 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª e 3ª parte. 
d) Correta somente em sua 1ª e 3ª parte. 
e) Totalmente incorreta.  
 

18) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. A investidura em cargo público de provimento efetivo 

depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos de 
comissão, declarados em Lei, de livre nomeação e 
exoneração. 

II. Aquele que houver sido condenado por furto, roubo, 
abuso de confiança, falência fraudulenta ou falsidade 
ideológica poderá ser nomeado para cargo público 
municipal desde que tenha logrado aprovação em 
concurso público. 

III. Os cargos públicos municipais serão providos por 
nomeação, promoção, reintegração, reversão e 
aproveitamento. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
  
  

NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
19) De acordo com a NR 06 - Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), NÃO cabe ao empregador, quanto ao EPI: 
 
a) Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. 
b) Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão 

nacional competente em matéria de segurança e saúde 
no trabalho. 

c) Substituir imediatamente, quando danificado ou 
extraviado. 

d) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção 
periódica. 

e) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
 

20) Em conformidade com a NR 01 - Disposições Gerais, 
cabe ao trabalhador: 
 
I. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 

segurança e saúde no trabalho, exceto as ordens de 
serviço expedidas pelo empregador.  

II. Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR. 
III. Colaborar com a organização na aplicação das NR. 
IV. Usar o equipamento de proteção individual fornecido 

pelo empregado. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) De acordo com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, analisar a sentença abaixo: 
 
O Poder Público deve adotar mecanismos de incentivo à 
produção, à edição, à difusão, à distribuição e à 
comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive 
em publicações da administração pública ou financiadas com 
recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com 
deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à 
comunicação (1ª parte). Nos editais de compras de livros, 
inclusive para o abastecimento ou a atualização de acervos 
de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação 
e de bibliotecas públicas, o Poder Público deverá adotar 
cláusulas de impedimento à participação de editoras que 
não ofertem sua produção também em formatos acessíveis 
(2ª parte). Consideram-se formatos acessíveis os arquivos 
digitais que possam ser reconhecidos e acessados 
por softwares leitores de telas ou outras tecnologias 
assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com 
voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes 
contrastes e impressão em Braille (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

22) Quando as crianças chegam ao momento de 
escolaridade em que, já alfabetizadas e com conhecimentos 
suficientes sobre a linguagem escrita, experimentam novos 
desafios de leitura, ainda necessitam do mediador de 
leitura. Sobre esse assunto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O mediador deve buscar selecionar o que há de melhor 

e oferecer uma variedade de textos e gêneros literários 
até que as crianças definam suas preferências e 
adquiram autonomia.  

(---) O leitor infantil deve ter um tratamento especial e 
diferenciado na biblioteca, pois carrega um potencial de 
leitura que, quando bem trabalhado, se estende por 
toda a vida.  

(---) O conforto deve ser visto como uma estratégia para 
manter o leitor por mais tempo: basta ter um espaço 
confortável, a disposição do ambiente pouco importa.  

(---) O acervo deve ser bem variado: desde revistas em 
quadrinhos até coleções clássicas.  

 
a) C - C - C - C. 
b) E - E - E - E. 
c) C - E - C - E. 
d) C - C - E - C. 
e) E - C - E - C. 
 

23) Em relação ao perfil do mediador na biblioteca escolar, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Precisa conhecer seu produto: o livro.  
II. Deve estar bem informado e buscar a solução dos 

problemas que impedem o leitor de encontrar a leitura.  
III. Precisa possuir sensibilidade para a criação de um 

ambiente adequado e prazeroso ao seu público.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

24) De acordo com Corte et al., poucos sistemas de 
automação de bibliotecas utilizam o MARC puro, integral, 
embora muitos registros e sistemas sejam compatíveis com 
ele. Considerando que existem diferentes níveis de 
compatibilidade, Crawford apresenta as diferenças possíveis 
entre os registros MARC. Sobre essas diferenças, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Identidade. 
(2) Reversibilidade. 
(3) Convertibilidade. 
 
(---) Compatibilidade precisa.  
(---) Compatibilidade completa.  
(---) Compatibilidade unidirecional.  
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 2 - 1. 
e) 3 - 1 - 2. 
 

25) Em relação às noções de catalogação, classificação e 
indexação, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Catalogação é a técnica que estuda a forma de registro da 

unidade documentária.  
b) Classificação pode ser compreendida enquanto processo 

e operação. 
c) Classificar obras em bibliotecas ou em sistemas de 

informação é separá-las em classes e determinar seu 
lugar físico nas estantes, conforme determinado sistema 
de classificação. 

d) Indexação é a operação que consiste em descrever e 
caracterizar um documento, com o auxílio da 
representação dos conceitos neles contidos. 

e) O documento eletrônico é um tipo de documento, e não 
um formato.  
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26) Sobre os alunos com necessidades educativas especiais, 
o informe Warnock distinguiu três principais formas de 
integração: física, social e funcional. Sobre esse assunto, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Integração física. 
(2) Integração social. 
(3) Integração funcional. 
 
(---) Ocorre quando as classes ou unidades de educação 

especial são inseridas na escola regular, mas continuam 
mantendo uma organização independente, embora 
possam compartilhar alguns lugares, como o pátio ou o 
refeitório.  

(---) É considerada a forma mais completa de integração, os 
alunos com necessidades educativas especiais 
participam, em tempo parcial ou completo, das classes 
de ensino comum e incorporam-se à dinâmica da escola.  

(---) Supõe a existência de unidades ou classes especiais na 
escola regular, em que os alunos escolarizados nelas 
realizam algumas atividades em comum com os demais 
colegas, como jogos e atividade extraescolares.  

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 1 - 3 - 2. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 1 - 2. 
e) 3 - 2 - 1. 
 

27) É CORRETO afirmar que o planejamento opera 
economicamente, pois ele: 
 
I. Reduz custos, pela ênfase em operações eficientes e 

compatíveis com as condições existentes. 
II. Substitui atividades coordenadas, por um esforço de 

grupo, pelas atividades fragmentárias.  
III. Substitui o fluxo uniforme por um fluxo desigual de 

trabalho.  
IV. Substitui julgamentos bruscos e irrefletidos por decisões 

premeditadas. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

28) A Ciência da Informação é a área do conhecimento que 
engloba: 
 
a) Arquivologia, biblioteconomia e museologia. 
b) Biblioteconomia e auxiliar de biblioteca. 
c) Biblioteconomia, auxiliar de biblioteca e museologia. 
d) Arquivologia, biblioteconomia e psicologia. 
e) Apenas museologia e biblioteconomia. 
 

29) Segundo Knobel in Outeiral, as características da 
adolescência normal por meio de uma série de 
manifestações de conduta, que constituem a Síndrome da 
Adolescência normal, são descritas, entre outros, como: 
 
I. Tendência grupal, ou seja, a fragilidade egoica determina a 

procura de outras identidades similares que, unidas, 
transmitem ao ego uma vivência de “poder” pelo grupo. 

II. Necessidade de intelectualizar e fantasiar, ou seja, as 
mudanças corporais, que são vividas como verdadeiros 
“lutos” por perdas da identidade, do corpo e dos pais da 
infância, debilitam o ego, especialmente nas fases iniciais 
da adolescência. 

III. Contradições sucessivas em todas as manifestações de 
conduta, em que os desejos e os gostos dos adolescentes 
são totalmente imprevisíveis. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

30) Assinalar alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Jornais e revistas podem ser trabalhados de várias formas e, 
até mesmo, atendendo a demandas específicas de indivíduos 
e grupos. Diante da explosão informacional, muitas 
instituições utilizam tais publicações para a confecção de 
_______________, isto é, uma seleção e organização de 
notícias e artigos publicados, recortados, reproduzidos de 
acordo com os interesses e colocados à disposição da 
comunidade. O resultado é uma compilação preciosa de 
opiniões, ideias e pensamentos, muitas vezes díspares, 
acerca do tema pesquisado, resultando em uma pasta, 
organizada e disponibilizada pelo cientista da informação. 
 
a) tesauros 
b) índices de assunto 
c) índices remissivos 
d) clippings 
e) insights 
 



 
 
 

7  www.objetivas.com.br 
 

31) Em relação ao marketing em bibliotecas, analisar a 
sentença abaixo: 
 

O marketing em unidades de informação [bibliotecas] pode 
ser entendido como uma filosofia de gestão administrativa, 
na qual todos os esforços convergem em promover, com a 
máxima eficiência possível, a satisfação de quem precisa e 
de quem utiliza produtos e serviços de informação. É o ato de 
intercâmbio de bens e satisfação de necessidades (1ª parte). 
No contexto das bibliotecas, assim como nas organizações 
sociais não governamentais, o que está em jogo é apenas o 
retorno financeiro sobre o investimento nas estratégias do 
marketing comercial (2ª parte). As organizações que utilizam 
as mídias sociais como ferramentas para a implementação 
de suas estratégias de marketing estão presenciando a 
possibilidade de se manterem tecnologicamente atualizadas 
e mais próximas de seus públicos, como os nativos digitais, 
que estão vivenciando cada vez mais o uso da internet por 
meio de dispositivos móveis (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 
 

32) A escolha da forma de restauração de uma obra varia de 
acordo com o grau de danificação que ela apresenta e do 
agente causador dessa danificação. No caso da eliminação 
de acidez pelo uso de um produto químico alcalino, esse 
processo é chamado de: 
 

a) Fumigação. 
b) Migração ácida. 
c) Abrasão. 
d) Neutralização. 
e) Recuperação. 
 
 

33) Para que os alunos que frequentam a biblioteca escolar 
possam ter uma boa formação como leitores: 
 

I. Os textos selecionados devem tratar de assuntos que os 
alunos desconheçam, que não façam parte de suas 
conversas e com vocabulário que não seja relativamente 
conhecido.  

II. É essencial colocar, diante dos alunos, textos criativos que 
os levem a sentir o prazer da leitura. 

III. A leitura é completa quando o leitor é capaz de viver o 
texto, quando ele consegue entrar no imaginário do 
autor, refazendo o percurso da criança. 

IV. Todo bom leitor é um coautor, pois recria o texto de 
acordo com suas vivências e constrói uma visão mais 
ampla de mundo. 

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 

34) A leitura é um dos principais elementos para o 
crescimento intelectual do indivíduo; pode-se dizer que é 
pela formação do leitor que se constrói a cidadania e é 
promovida a capacidade de discernimento, a criatividade, a 
lógica e a pesquisa. Sobre o ato de ler, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Saber ler implica aprender apenas a decodificar sinais 

gráficos e juntar letras. Saber ler é simplesmente decifrar.  
II. Ler é um processo em que o leitor é instigado a 

desenvolver a construção de significados com base nos 
conhecimentos já incorporados no seu repertório.  

III. As pessoas que identificam as letras, mas não são capazes 
de dar significados a elas, isto é, não compreendem o que 
leem, são chamadas de analfabetas funcionais.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

35) De acordo com a NBR 6023, a referência pode aparecer: 
 
I. No rodapé. 
II. No fim de textos, partes ou seções. 
III. No título principal. 
IV. Em lista de referências. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

36) Segundo a NBR 6027, sobre o sumário, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A palavra sumário, independentemente do idioma, deve 

ser centralizada e com o mesmo tipo de fonte utilizada 
para as seções primárias. 

(---) Os elementos pré-textuais deverão constar no sumário. 
(---) A paginação deve ser apresentada à margem direita, por 

exemplo, constando o número das páginas inicial e final 
separadas por hífen (9-43).  

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) C - E - E. 
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37) Considerando-se a NBR 6028, sobre as definições 
relativas ao resumo, numerar a 2ª coluna de acordo com a 
1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Palavra-chave. 
(2) Resumo crítico. 
(3) Resumo indicativo. 
(4) Resumo informativo. 
 
(---) Informa apenas os pontos principais do documento, não 

apresentando dados qualitativos, quantitativos etc. De 
modo geral, não dispensa a consulta ao original. 

(---) Resumo redigido por especialistas com análise crítica de 
um documento. Também chamado de resenha. Quando 
analisa apenas uma determinada edição entre várias, 
denomina-se recensão. 

(---) É representativa do conteúdo do documento, escolhida, 
preferentemente, em vocabulário controlado. 

(---) Informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e 
conclusões do documento, de tal forma que este possa, 
inclusive, dispensar a consulta ao original. 

 
a) 3 - 2 - 1 - 4. 
b) 4 - 1 - 2 - 3. 
c) 2 - 4 - 1 - 3. 
d) 2 - 3 - 1 - 4. 
e) 4 - 3 - 2 - 1. 
 

38) De acordo com a NBR 6029/2002, os livros contêm 
elementos materiais relativos à sua estrutura física, além 
dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. 
Considerando essa divisão, numere a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Materiais de estrutura física. 
(2) Elementos pré-textuais.  
(3) Elementos textuais. 
(4) Elementos pós-textuais. 
 
(---) Introdução, fontes bibliográficas e notas.  
(---) Folha de rosto, folha de guarda e sumário. 
(---) Orelhas, miolo e lombada. 
(---) Glossário, anexo e colofão. 
 
a) 1 - 4 - 3 - 2. 
b) 4 - 3 - 2 - 1. 
c) 3 - 2 - 1 - 4. 
d) 2 - 1 - 4 - 3. 
e) 3 - 4 - 1 - 2. 
 

39) De acordo com a NBR 10520, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A ___________ é a transcrição textual de parte da obra do 
autor consultado. 
 
a) citação indireta 
b) citação indireta longa 
c) citação de citação 
d) nota de referência 
e) citação direta 
 

40) Segundo a NBR 10520 - Informação e Documentação - 
Citações em Documentos - Apresentação, as citações 
diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser 
destacadas com recuo de quantos centímetros da margem 
esquerda? 
 
a) 6cm 
b) 3cm 
c) 5cm 
d) 4cm 
e) 2cm 
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PROVA DISSERTATIVA - FOLHA DE RASCUNHO 
ORIENTAÇÕES: 

A Folha Oficial da Prova Dissertativa não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que a 
identifique em outro local que não o apropriado (Canhoto de Identificação do Candidato). Assim, a detecção de qualquer 
marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da Prova Dissertativa. 
Caso seja necessária assinatura, o candidato deverá utilizar apenas a palavra “Assinatura”. Ao texto que contenha outra 
assinatura, será atribuída nota zero, por se tratar de identificação do candidato em local indevido. 

O candidato receberá nota zero na Prova Dissertativa em casos de não obedecer ao teor técnico proposto ou de não 
haver texto na Folha Oficial de Texto. A Prova Dissertativa que não obedecer ao tema proposto será anulada. Provas a lápis 
ou com letra ilegível poderão ser anuladas. A Folha Oficial de Redação deve ser preenchida com bastante atenção, pois não 
poderá ser substituída, sendo o candidato o único responsável pela sua entrega.  

Utilize este espaço para rascunho e passe-o a limpo na Folha Oficial de Texto. 
 

 

A leitura nos possibilita acesso à informação e ao conhecimento; é por meio deste ato que o sujeito conhece seus 
direitos e deveres, assimila situações, reflete sobre sua realidade social, interage com seus semelhantes, adquire senso crítico 
e analítico, mantém-se informado (atualizado) e encontra respostas para suas dúvidas. Além disso, ler pode vir a ser uma 
prática prazerosa. Assim, uma biblioteca, seja ela pública, privada, universitária ou escolar, é de suma importância em uma 
comunidade ou cidade.  

https://bibliotecasma.org/a-importancia-da-leitura-... - adaptado. 

Considerando-se os aspectos apresentados no texto acima e seu conhecimento sobre a temática, escreva uma 
dissertação de no mínimo 25 e no máximo 30 linhas sobre a importância da biblioteca na escola. 
 

____________________________________________________________________ 
(título opcional) 

 

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.  


	Monitor de Biblioteca
	Monitor de Biblioteca_M2
	RASCUNHO - Prova Dissertativa - Monitor de Biblioteca

