
 

1 

 

 Estado de Santa Catarina 

Município de Anchieta – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“ATENDENTE DE BIBLIOTECA” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Assinale a alternativa incorreta. Para que uma biblioteca se torne verdadeiramente pública, faz-

se necessário assumir as seguintes funções: 

A) Educativa. 

B) Cultural. 

C) Recreativa. 

D) Comercial.  

 

02. Sobre as funções válidas presentes na questão anterior, podemos afirmar: 

I- Encontram-se inter-relacionadas; 

II- É aconselhável trabalhá-las isoladamente. 

A) Ambos estão corretos. 

B) Apenas I está correto. 

C) Apenas II está correto. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

03. A __________________ do trabalho na biblioteca deve estar voltada para a ________________________ das 

informações e não para desenvolver exclusivamente o acesso dos usuários ao suporte dessas 

informações. Desenvolver essa função implica na prestação de serviço junto à informação que visa 

satisfazer a necessidade _______________________ da comunidade. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

A) Retenção – Incorporação – Mediada.  

B) Imersão – Avaliação – Mediana. 

C) Ênfase – Disseminação – Imediata. 

D) Ambiguidade – Aquisição – Remota. 

 

04. Sobre a organização da informação: 

I- Engloba os processos necessários sob o ponto de vista informacional à construção e gestão de sistemas 

documentários; 

II- Nela, localizamos a representação descritiva que se ocupa dos registros de informação dos sistemas 

e dos pontos de acesso, no que tange aos aspectos de descrição esdrúxula. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas I está correto. 

B) Apenas II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 
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D) Ambos estão incorretos. 

 

05. É o espaço de incentivo à leitura e acesso ao livro. Criados em comunidades, fábricas, hospitais, 

presídios e instituições em geral: 

A) Biblioteca escolar. 

B) Biblioteca temática. 

C) Pontos de leitura. 

D) Biblioteca especializada. 

  

06. Tradicionalmente, não faz parte da estrutura da biblioteca: 

A) Setor de audiovisual. 

B) Hemeroteca. 

C) Atendimento ao público. 

D) Setor de obras irrelevantes. 

 

07. A representação _____________________ é uma ferramenta de ________________________ da informação que 

identifica as condições de _______________________ nas bibliotecas. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

A) Factual – Manejo – Regulagem.  

B) Temática – Recuperação – Acesso. 

C) Teórica – Desenvolvimento – Descarte. 

D) Prática – Aquisição – Manutenção. 

 

08. É um dever do profissional da biblioteca: 

A) Dignificar a profissão tendo em vista o exercício de suas atividades. 

B) Desafiar os ditames da iniciativa privada. 

C) Respeitar, quando conveniente, as normas estabelecidas para o exercício da profissão. 

D) Colaborar sem escrúpulos para benefício do empregador. 

 

09. (1) Controle bibliográfico é, de modo geral, o arranjo de procedimentos e técnicas que visam 

organizar e preservar determinado conjunto de suportes de informação para torná-los acessíveis, de 

forma eficiente. (2) O termo “suporte de informação” traduz uma infinidade de objetos. 

Sobre o trecho acima: 

A) Está completamente correto. 

B) Está completamente incorreto. 

C) Apenas a primeira frase está correta; 
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D) Apenas a última frase está correta. 

 

10. Para ligar o computador, é necessário ligar primeiramente: 

A) O CVB. 

B) A PTY. 

C) A CPU. 

D) O COD.  

 

11. Não é um instrumento de controle bibliográfico: 

A) Depósito legal. 

B) Catalogação. 

C) Sistema de identificação exotérica de documentos. 

D) Padronização da descrição bibliográfica. 

 

12. A conduta na biblioteca não: 

A) Deve ser pautada por princípios. 

B) Contempla apreço. 

C) Contempla solidariamente. 

D) Deve ser dissonante com os postulados da classe. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 



 

5 

 

 

13. Sobre o Texto, é incorreto afirmar que: 

A) A Escócia não é a primeira nação a introduzir um preço mínimo para as bebidas alcoólicas, 

isto já ocorre em muitos lugares, inclusive no Brasil. 

B) Impor um preço mínimo por unidade de álcool não viola a legislação comercial da União 

Europeia, afirmou a Suprema Corte britânica. 

C)  Um aumento nos impostos das bebidas não traria o mesmo retorno, pois o vendedor teria 

alguma margem de reduzir o preço. Sendo assim, os magistrados concluíram que uma medida 

mais eficaz é introduzir um preço mínimo visando encarecer o álcool mais barato. 

D) Só irão conseguir um objetivo legítimo com esta tomada de decisão, ou seja, introduzir um 

preço mínimo para as bebidas alcoólicas, afirmou o tribunal. 

 

14. Assinale a alternativa que é acentuada pela mesma regra gramatical de acentuação da palavra 

“mínimo” (linha 2): 

A) “britânica” (linha 3). 

B) “país” (linha 9). 

C) “legislação” (linha 11). 
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D) “já” (linha 19). 

 

15. A palavra “mínimo” (linha 2) pertence à mesma classe gramatical que a palavra sublinhada na 

seguinte alternativa: 

A) Ela dança e canta simultaneamente. 

B) Havia dois entrevistadores engraçados. 

C) Ele jamais desconfiou de nossa honestidade. 

D) Jamais encontraremos bons argumentos. 

 

16. Todas as alternativas abaixo estão corretas com base no uso do acento grave indicador de crase, 

exceto: 

A) Hoje não irei à festa com você. 

B) “Estava à toa na vida, o meu amor me chamou...” (Chico Buarque). 

C) À noite chegou ao nosso rancho. 

D) À espera de João nós ficamos várias horas. 

 

17. Todas as alternativas estão corretas com base no emprego do “mau” e do “mal”, exceto: 

A) É um mal percurso este que você pensa em seguir e podemos ficar em apuros se algo sair 

errado. 

B) O mal de Alzheimer é uma doença que atinge a memória das pessoas. 

C) A comida do restaurante era muito mau feita. 

D) Não seja um mau menino, isto refletirá em seu futuro. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Constituído por um conjunto de corpos celestes que se encontram em seu campo gravítico, 

inclusive pelo astro Sol que o nomeia, o Sistema Solar é formado por:  

A) 6 (seis) planetas. 

B) 8 (oito) planetas.  

C) 10 (dez) planetas. 

D) 12 (doze) planetas. 

 

19. A América do Sul é formada por doze países e um território dependente, o continente sul 

americano é banhado pelos oceanos: 

A) Oceano Pacífico e Oceano Índico. 

B) Oceano Índico e Oceano Atlântico. 
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C) Oceano Ártico e Oceano Índico. 

D) Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. 

 

20. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a Lei Orgânica de Anchieta - SC, compete privativamente 

à Câmera Municipal: 

A) Eleger os membros de sua Mesa Diretora.  

B) Elaborar e aprovar o Regimento Interno, com a maioria absoluta de seus membros.  

C) Autorizar o Prefeito a se ausentar do Município, do Estado e do País, por 90 (noventa) dias.  

D) Constituir Comissões Técnicas e Especiais, assegurando tanto quanto possível, a 

representação proporcional dos partidos e blocos parlamentares.  

 


