
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2. Este caderno contém 40 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16h30min, desde que permaneça na sala até esse horário.

7. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE PROVA.
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a
08.

Sua excelência, o leitor
      Os livros vivem fechados, capa contra capa, esmagados
na estante, às vezes durante décadas – é preciso arrancá-los
de lá e abri-los para ver o que têm dentro [...]. Já o jornal são
folhas  escancaradas  ao  mundo,  que  gritam  para  ser  lidas
desde a primeira página. As mãos do texto puxam o leitor
pelo colarinho em cada linha, porque tudo é feito diretamente
para ele. O jornal do dia sabe que tem vida curta e ofegante
e  depende  desse  arisco,  indócil,  que  segura  as  páginas
amassando-as, dobrando-as, às vezes indiferente, passando
adiante, largando no chão cadernos inteiros, às vezes recor-
tando com a tesoura alguma coisa que o agrada ou o anún-
cio classificado. Súbito diz em voz alta,  ao ler uma notícia
grave, "Que absurdo!", como quem conversa. O jornal se re-
talha entre dois, três, quatro leitores, cada um com um cader-
no, já de olho no outro, enquanto bebem café. Nas salas de
espera, o jornal é cruelmente dilacerado. Ao contrário do es-
critor, que se esconde, o cronista vive numa agitada reunião
social entre textos ─ todos falam em voz alta ao mesmo tem-
po, disputam ávidos o olhar do leitor, que logo vira a página,
e silenciamos no papel. Renascemos amanhã. 

TEZZA, Cristóvão. Disponível em:
<http://revistalingua.uol.com.br/textos/98/a-cronica-da-leitura>. 
Acesso em: 19 fev. 2014. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O autor ressalta a importância do leitor, que fica evidente
na expressão

(A) colarinho. 

(B) sua excelência. 

(C) reunião social. 

(D) indiferente. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto é estruturado com base na

(A) narração de uma história ficcional. 

(B) enumeração de dados estatísticos. 

(C) comparação de meios de escrita. 

(D) citação de autoridade sobre o tema.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o autor, o livro

(A) atrai o leitor a cada linha. 

(B) tem vida breve e ansiosa. 

(C) pode ser dividido nas salas de espera. 

(D) precisa ser aberto para ser lido. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual das expressões abaixo está empregada em sentido
figurado?

(A) “gritam para ser lidas” 

(B) “capa contra capa” 

(C) “logo viram a página” 

(D) “enquanto bebem café”

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra “décadas” é acentuada com base na mesma re-
gra que determina a acentuação de

(A) arrancá-los. 

(B) indócil. 

(C) súbito. 

(D) café. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na palavra “puxam”, a letra “x” produz o mesmo som pro-
duzido por

(A) “ch”, em “acham”.

(B) “j”, em “ajam”.

(C) “sç”, em “nasçam”.

(D) “x”, em “aproximam”.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão “Que Absurdo!” foi destacada por meio de as-
pas para indicar que é a voz

(A) do cronista, autor do texto em questão.

(B) de escritores de livros.

(C) dos cronistas de jornais.

(D) de possíveis leitores de jornais.  

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra “todos”, destacada no texto, refere-se aos 

(A) livros.

(B) escritores.

(C) textos.

(D) leitores.

lingua_portuguesa_fundamental



UFG/CS                                                                                      CONCURSO PÚBLICO                                                                             IF GOIANO/2014

Leia o texto a seguir, para responder às questões 09 e 10.

Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=propaganda+sobre+leitura>. 
Acesso em: 19 fev. 2014.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o texto “Anatomia do leitor”, os livros

(A) desempenham a função das mãos.

(B) fazem parte do corpo do leitor.

(C) distorcem o sentido da visão.

(D) corrompem a mente curiosa.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos enunciados em que foi usada nesse texto, a palavra
“para” estabelece uma relação de sentido que indica

(A) consequência.

(B) finalidade.

(C) causa.

(D) localização.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao montar sua barraca, um feirante vende três espigas de
milho por R$ 3,90. No final da feira, ele passa a vender
sete espigas de milho por R$ 5,60. Nessas condições, o
cliente que compra desse feirante sete espigas de milho
no final da feira economiza, em reais, 

(A) 1,30 

(B) 1,70 

(C) 3,50 

(D) 4,50 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o quadro a seguir.

Em janeiro  do  ano  passado,  o  esforço  fiscal  somou R$
26,28 bilhões. 

Disponível  em:  <www.g1.globo.com/economia/>.  Acesso  em:  28  fev.
2014 

De acordo com a informação, o algarismo 8 representa,
em reais,

(A) 80 000 000 

(B) 800 000 000 

(C) 8 000 000 000 

(D) 800 000 000 000 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir  apresenta as temperaturas máximas e
mínimas registradas em algumas cidades num determina-
do dia.

Cidade Temperatura
máxima

Temperatura 
mínima

Belo Horizonte 29,5 ºC 20,2 ºC
Brasília 31,0 ºC 23,7 ºC
Rio de Janeiro 37,3 ºC 21,7 ºC
São Paulo 26,1 ºC 18,9 ºC

Disponível  em:  <www.estadão.com.br/tempo/>.  Acesso  em:  4  mar.  2014.
(Adaptado). 

Considere a variação de temperatura ocorrida em cada ci-
dade. Ao ordenar as cidades em ordem crescente segun-
do a variação de temperatura obtém-se:

(A) Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília

(B) São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro 

(C) Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo 

(D) Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O capital de uma empresa é constituído da seguinte for-
ma: 1/3 de ações negociadas na bolsa de valores, 1/4 de
acionistas minoritários e R$ 400 milhões do fundador da
empresa. Nestas condições, o capital desta empresa, em
milhões de reais, é 

(A) 33 

(B) 57 

(C) 400 

(D) 960 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela 1 a seguir apresenta os critérios de classificação
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A tabela 2
apresenta o IDH de alguns países.

Tabela 1
Valor do IDH Classificação

De 0 a 0,499 Baixo
De 0,500 a 0,799 Médio
De 0,800 a 1,000 Alto

Disponível em: <http://idhmundial.no.comunidades.net/>. Acesso em: 29 mai.
2013. (Adaptado). 

Tabela 2
Países IDH

Argélia 0,698
Camarões 0,433
Mianmar 0,483
Namíbia 0,625
Polônia 0,813
Portugal 0,809
Tanzânia 0,466

Disponível em: <http://www.infoescola.com/geografia/idh-2011/>.  Acesso em:
29 mai. 2013. (Adaptado).

De acordo com essas informações,  os  países que pos-
suem IDH médio são:

(A) Polônia e Portugal.

(B) Camarões e Tanzânia. 

(C) Argélia e Namíbia. 

(D) Mianmar e Nicarágua. 
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Portas de entrada e saída de dados são interfaces físicas
presentes em computadores que permitem o envio e rece-
bimento de dados de componentes externos. Quais tipos
de portas são exemplos de tecnologias utilizadas em com-
putadores pessoais para entrada e saída de dados?

(A) Portas dinâmica, sequencial e RDM. 

(B) Portas geral, radial e HDT. 

(C) Portas principal, secundária e WSX. 

(D) Portas serial, paralela e USB.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As famílias  de Sistemas  Operacionais  Linux e Windows
oferecem funções para cópia de arquivos. Ao copiar um
arquivo de um diretório para outro diretório é criada uma
duplicata do arquivo original, que pode ser modificada in-
dependentemente do arquivo original. Nos Sistemas Ope-
racionais Windows, uma maneira de copiar e colar arqui-
vos usando as janelas do Explorador de Arquivos é

(A) manter pressionado o botão esquerdo do mouse, ar-
rastar o arquivo para o novo local, soltar o botão do
mouse e selecionar a opção “Confirma”. 

(B) manter pressionado o botão direito do mouse, arras-
tar  o  arquivo  para  o  novo local,  soltar  o  botão  do
mouse e selecionar a opção “Copiar Aqui”. 

(C) usar os atalhos do teclado Ctrl+C (Copiar) e Ctrl+X
(Colar). 

(D) usar os atalhos do teclado Ctrl+X (Copiar) e Ctrl+V
(Colar). 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LibreOffice é um conjunto de ferramentas de software livre
e de código aberto para automação de escritório que inclui
editor de texto (Writer), planilha eletrônica (Calc) e editor
de apresentações (Impress). Em todas essas ferramentas,
quando se está editando um arquivo que contém um docu-
mento do LibreOffice, o comando 

(A) Ctrl+N salva todas as edições feitas  no documento
em um novo arquivo. 

(B) Ctrl+Q desfaz todas as edições feitas no documento,
enviando-as para um novo arquivo. 

(C) Ctrl+S salva todas as edições feitas no documento,
no mesmo arquivo.

(D) Ctrl+Z desfaz todas as mudanças efetuadas no docu-
mento durante a atual sessão de edição. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas linhas 2 a 20 de uma planilha foram lançados na colu-
na A nomes de alunos e nas colunas de B a D as notas
das suas avaliações. Na coluna E, deve aparecer a média
aritmética das notas e, na coluna F, o texto “aprovado” ou
“reprovado”, de acordo com a média. Sabendo-se que a
média para aprovação é 5, qual a fórmula de cálculo que
deve ser associada ao conteúdo de F na linha 10 da plani-
lha?  

(A) =SE (E10 >= 5;“aprovado”;”reprovado”) 

(B) =SE (E10 >= 5 THEN “aprovado” ELSE ”reprovado”) 

(C) =SE (10E >= 5;“aprovado”;”reprovado”) 

(D) =SE (10E >= 5 THEN “aprovado” ELSE ”reprovado”) 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um computador é tipicamente composto de dispositivos de
hardware para processamento, entrada e saída de dados.
São exemplos de dispositivos de entrada de dados: 

(A) Unidade Central de Processamento e placa de som 

(B) monitor de vídeo e unidade de disco rígido 

(C) memória primária e placa de rede 

(D) teclado e leitor de código de barras 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo ROCHA (2010), citando o Ministério do Trabalho
e Emprego (2009), compete ao auxiliar de biblioteca a se-
guinte atividade técnico-administrativa:

(A) realizar a venda de publicações e materiais correlatos.

(B) fazer a seleção de acervo.

(C) gerenciar o inventário de bens patrimoniais não biblio-
gráficos.

(D) avaliar o regimento interno da biblioteca. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maior ou menor aproximação do usuário com a bibliote-
ca será determinada 

(A) pelo horário de atendimento. 

(B) pela boa integração atendente e usuário. 

(C) pela escolha do dirigente. 

(D) pela localização da biblioteca. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A invenção da imprensa se deu no século:

(A) XVII. 

(B) XV. 

(C) XVIII. 

(D) XVI.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O papiro, o pergaminho e o papel são materiais de registros
subjetivos da escrita. O pergaminho foi utilizado sobretudo
na

(A) Antiguidade. 

(B) Idade Moderna. 

(C) Idade da Pedra. 

(D) Idade Média. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conjunto de informações sobre acervo, serviços presta-
dos, usuários e recursos humanos, físicos, materiais e fi-
nanceiros, ordenados de modo a mostrar a situação da bi-
blioteca em um dado período, é considerado

(A) relatório. 

(B) programa. 

(C) projeto. 

(D) diagnóstico. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É o instrumento legal aprovado pela direção da instituição a
que a biblioteca se vincula e no qual são discriminados ob-
jetivos, produtos e serviços, atribuições, horários de funcio-
namento, normas, bem como direitos e deveres dos usuá-
rios. Esse instrumento é chamado de:

(A) portaria. 

(B) normativa. 

(C) regulamento. 

(D) registro. 
 
▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Vergueiro (1989), é o processo que permite o des-
locamento definitivo da coleção para locais de menor aces-
so, onde os materiais serão acomodados mais compacta-
mente a fim de que, embora conservados fisicamente, ocu-
pem o menor espaço possível. Esse processo denomina-
se:

(A) descarte. 

(B) permuta. 

(C) comutação. 

(D) remanejamento. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Tamaro (2008),  os dois elementos mais impor-
tantes na formação de uma coleção digital são:

(A) relevância e diversidade digital. 

(B) custos e qualidade dos recursos digitais. 

(C) diversidade e gestão da coleção digital. 

(D) serviço das bibliotecas digitais e idoneidade. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Unesco, excluída a capa, o livro tem um
número de páginas, sempre superior a:

(A) 20 

(B) 30 

(C) 40 

(D) 50 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conjunto de informações cuja finalidade é individualizar
um volume entre muitos reunidos na estante, constituído
pelo código de classificação e pela notação de autor, é de-
nominado

(A) sistema bibliográfico. 

(B) ficha catalográfica. 

(C) número de chamada. 

(D) registro numérico. 
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após as etapas do procedimento técnico, o livro é prepara-
do para o empréstimo. Essa atividade de preparo consiste
em:

(A) fotocopiar sua folha de rosto e encaminhá-lo para a
circulação. 

(B) inserir  a  fita  magnética e encaminhá-lo para o em-
préstimo. 

(C) anotar os dados do registro e ordená-lo na prateleira. 

(D) colar o bolso na última página e ordená-lo na estante.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observando-se o número de classificação e notação de
autor, qual é a ordem de arquivamento dos livros nas es-
tantes?

(A) 025.414  SIL/cat,  025.44  SIL/int,  025.04  SIL/cat,
025.44 SIL/cat 2. ed. 

(B) 025.04  SIL/cat,  025.414  SIL/cat,  025.44  SIL/cat  2.
ed., 025.44 SIL/int 

(C) 025.04 SIL/cat, 025.44 SIL/int, 025.44 SIL/cat 2. ed.,
025.414 SIL/cat 

(D) 025.44 SIL/cat 2. ed., 025.44 SIL/int, 025.414 SIL/cat,
025.04 SIL/cat 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A seção que executa os serviços fins da biblioteca e aten-
de diretamente o usuário é de

(A) circulação. 

(B) reprografia. 

(C) referência. 

(D) reserva. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O auxiliar de biblioteca é solicitado por um estudante/usu-
ário para ajudá-lo a elaborar uma estratégia de busca que
amplie a sua pesquisa, visando recuperar o termo “arte”
(raiz), com diferentes terminações. Qual será o caractere a
ser utilizado nesta estratégia:

(A) ? (interrogação). 

(B) * (asterisco). 

(C) + (adição). 

(D) $ (cifrão). 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Impedir os danos e estragos nos materiais bibliográficos e
adotar medidas antecipadas de correção é um procedimento
da

(A) restauração. 

(B) encadernação. 

(C) preservação. 

(D) digitação. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A preservação digital é um conjunto de cuidados e proce-
dimentos que asseguram ao documento digital a sua aces-
sibilidade e sua integridade por meio da preservação físi-
ca, mas, atualmente, ainda encontra a seguinte desvanta-
gem:

(A) falta de legislação nacional e apoio. 

(B) capacidade reduzida dos atuais sistemas eletrônicos. 

(C) falta de conservação física do suporte. 

(D) alto custo no investimento. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É o produto elaborado a partir da catalogação, o qual pos-
sibilita à comunidade usuária a busca e o acesso por títu-
lo, autor e assunto para recuperar a informação e localizar
documentos. Esse produto é denominado

(A) homepage. 

(B) arquivo. 

(C) diretório. 

(D) catálogo. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A coleção de documentos disponíveis por meio eletrônico
para utilização simultânea de um mesmo documento por
diversos usuários, cuja organização, estrutura e apresen-
tação que suportam o relacionamento dos usuários com
os objetos de informação, é chamada de

(A) biblioteca digital. 

(B) revista eletrônica. 

(C) base periódica. 

(D) repositório institucional. 
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Art. 12, Seção III, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de
1990,  determina  os  prazos  de  validade  dos  concursos
para o acesso aos serviços das autarquias e das funda-
ções públicas federais. O prazo estabelecido é de

(A) dois anos, podendo ser prorrogado por duas vezes,
por igual período. 

(B) até um ano, podendo ser prorrogado uma única vez,
por igual período.

(C) até  dois  anos,  podendo  ser  prorrogado  uma única
vez, por igual período.

(D) um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por
igual período.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a  Lei  n.  8.112,  de  11  de  dezembro  de
1990, que dispõe sobre o registro jurídico dos servidores
públicos civis da União, a estabilidade será adquirida após
o efetivo exercício no cargo por

(A) 3 anos. 

(B) 5 anos. 

(C) 1 ano. 

(D) 2 anos. 
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