
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2019 

Edital 020/2019 

PROVA OBJETIVA 

BIBLIOTECÁRIO 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do  prédio depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG  

 

23-03-2019 - Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às ques-
tões de 01 a 04.  

No passado, prevaleceu por longas décadas a 
noção de que os indivíduos constituíam o elemento 
básico na construção dos blocos organizacionais e da 
dinâmica organizacional. O tempo, a experiência e os 
resultados serviram para descartar essa noção míope 
e errônea, e as organizações mais avançadas passa-
ram a redesenhar os seus processos organizacionais, 
construídos sobre e ao redor de indivíduos, para r e-
modelá-los inteiramente no nível de grupos de traba-
lho. Um grande número de organizações está cam i-
nhando rápido e definitivamente nessa direção: a 
ideia é sair do nível do átomo ou da molécula e pas-
sar a selecionar grupos e – e não mais indivíduos –, 
para treinar, remunerar, promover, l iderar e motivar, 
e uma enorme extensão de atividades organizacionais 
no sentido de uti l izar não mais as pessoas de mane i-
ra confinada e isolada, mas grupos de trabalho atu-
ando coesa e conjuntamente. Chegou, portanto, a 
hora de levar os grupos a sério.  

Um grupo pode ser definido como um conjunto de 
dois ou mais indivíduos que estabe lecem contatos 
pessoais, significativos e propositais, uns com os 
outros, em uma base de continuidade, para alcançar 
um ou mais objetivos comuns. Nesse sentido, um 
grupo é muito mais que um simples conjunto de pes-
soas, pois seus membros se consideram mutuamente 
dependentes e interagem uns com os outros regular-
mente para o alcance de objetivos no decorrer do 
tempo. Todas as pessoas pertencem a vários grupos, 
dentro e fora de organizações. Por outro lado, os 
administradores estão participando e l iderando as 
atividades de muitos e diferentes grupos em suas 
organizações. 

(CHIAVENATO, Idalberto . Administração geral  e públ ica.  4 ed. 
Barueri :  Manole,  2016. p .  376. )  

01. Segundo o primeiro parágrafo,  

(A) a importância do indivíduo isolado, atualmen-
te, está sendo melhor tratado em detrimento 
do grupo. 

(B) apenas as organizações de grande porte pe r-
ceberam que o trabalho com grupos de pes-
soas é mais relevante para as organizações.  

(C) embora grupos de trabalho não possuam uma 
organização adequada entre indivíduos, con-
seguem trabalhar conjuntamente para deter-
minado fim. 

(D) procura-se, no âmbito das organizações, ho-
je, sair da ideia de indivíduo para a concep-
ção de grupos de trabalho.  

02. De acordo com o segundo parágrafo,  

(A) administradores, no cotidiano das empresas, 
têm que l idar com variadas situações relacio-
nadas aos grupos de trabalho.  

(B) um grupo é basicamente um aglomerado de 
pessoas, sem vínculo específico.  

(C) as pessoas costumam pertencer a grupos 
únicos e específicos, gerando confl itos nas 
organizações. 

(D) um grupo não está caracterizado diretamente 
com a continuidade ou objetivo comum. Em 
outros termos, basta que duas ou mais pes-
soas estejam juntas para ser definida uma re-
lação de grupo.  

03. Analise os trechos transcritos a seguir e assinale 
a alternativa que apresenta uma palavra destaca-
da que foi empregada em sentido próprio.  

(A) O tempo, a experiência e os resultados serv i-
ram para descartar essa noção míope  e er-
rônea...  

(B) ...as organizações mais avançadas passaram 
a redesenhar  os seus processos organizac i-
onais...  

(C) Um grupo pode ser definido como um con-
junto de dois ou mais indivíduos que estabe-
lecem contatos pessoais...  

(D) ...a ideia é sair do nível do átomo  ou da mo-
lécula e passar a selecionar grupos...  

04. Assinale a alternativa que apresenta um pleonas-
mo. 

(A) Eu que era branca e l inda, eis -me medonha e 
escura. 

(B) [...] e disse que, se lhe não queríamos mais 
nada, que podíamos ir à nossa vida. 

(C) Parece que o tempo vai piorar.  
(D) Nós é que sabemos viver.  

05. Marque a alternativa em que foram respeitadas as 
normas gramaticais vigentes em relação ao em-
prego do sinal indicativo de crase. 

(A) A medida que procurava resolver os proble-
mas, mais se afundava neles.  

(B) Todos foram pontuais: chegaram à uma hora 
e quinze minutos da tarde.  

(C) O perito irá à casa em que ocorreu o famige-
rado crime.  

(D) O promotor não se referiu a sua avaliação 
sobre o caso, mas à minha. 

06. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que a preposição “com” em destaque exprime 
ideia de modo.  

(A) Ele cortou o pão com a faca.  
(B) Dancei com Marlit.  
(C) Everaldo cortou o pão com a Rosa.  
(D) Estudamos com prazer todos os dias.  
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07. Foi empregado corretamente o pronome destaca-
do no período: 

(A) Embora o aguardasse durante muitos anos, 
sua chegada foi marcada por extrema felic i-
dade. 

(B) Se referiu aos amigos com bastante indigna-
ção. 

(C) O homem sabia sobre o seu destino, se es-
quivando dos passos errados que poderia 
dar.  

(D) No momento da separação, a jovem ainda d i-
zia que nunca esqueceria -lhe  aquele sorriso.  

08. Assinale o par de frases que sofre alteração de 
sentido com a mudança da regência.  

(A) O rei abdicou o trono. / O rei abdicou do tro-
no. 

(B) A noite antecede o amanhecer. / A noite an-
tecede ao amanhecer.  

(C) Ele sempre aspirou um ar l impo. / Ele sempre 
aspirou a um ar l impo.  

(D) Acredito que Deus existe. / Acredito na exi s-
tência de Deus.  

MATEMÁTICA 

09. Sobre um círculo com diâmetro de 22 cm, foram 
realizadas as seguintes afirmações: 

I. Se pi for igual a 3,14, então a área do círculo será 
superior a 200 cm 2.  

II. Se pi for igual a 3,14, então o comprimento da 
circunferência será exatamente 138,16 cm.  

III. Se pi for igual a 3,14, então a área do círculo será 
exatamente 0,37994 dm 2.  

Estão corretas as afirmações 

(A) I e III.  
(B) II e III.  
(C) I e II.  
(D) I, II e II I.  

10. Com base na figura a seguir, determine o valor de 
X. 

 

(A) 41. 
(B) 22. 
(C) 13. 
(D) 17. 

11. Para vencer uma certa partida, um jogador prec i-
sa obter um número maior que 3 no lançamento 
do dado. Sabendo-se que o dado não é tendenci-

oso, estando assim submetido ao acaso, a proba-
bil idade deste jogador alcançar o seu objetivo se-
rá de: 

(A) 1/2. 
(B) 2/3. 
(C) 1/3. 
(D) 4/5. 

Instrução: O gráfico a seguir apresenta a quantidade 
alunos matriculados, conforme o grau de escolarid a-
de. Analise-o para responder às questões 12 e 13.  

 

12. Conforme o gráfico, é correto afirmar que  

(A) o número de matrículas em 2017 no Ensino 
Fundamental ultrapassou 6.000.  

(B) ocorreu um aumento de 25% de matrículas 
na Pré-escola no período entre 2012 e 2016.  

(C) havia, em 2015, 1850 alunos matriculados no 
Ensino Médio.  

(D) a diferença de matriculados no Ensino Fun-
damental em 2012 e 2017 equivale a 10% da 
soma de todas as matrículas da Pré-escola 
nos períodos analisados.  

13. Proporcionalmente, a quantidade de alunos matr i-
culados no Ensino Médio em relação à Pré-
escola, em 2017, é de aproximadamente:  

(A) 1,50. 
(B) 1,42. 
(C) 1,38. 
(D) 1,57. 

14. Um investidor A aplicou R$ 1.400,00, a juros sim-
ples, com uma taxa de 2% ao mês, durante 2 me-
ses. Pelo mesmo tempo, um investidor B aplicou a 
mesma quantia com uma taxa quadrimestral  de 
8,243%. Considerando-se apenas estas informa-
ções, é correto afi rmar que 

(A) o investidor A obteve maior retorno finance i-
ro. 

(B) o investidor B obteve menor retorno finance i-
ro. 

(C) ambos obtiveram o mesmo retorno financeiro.  
(D) o investidor B acumulou exatamente R$ 

1.500,00 no período. 
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15. Pedro possui l ivros grandes (G), com 90 páginas, 
e l ivros pequenos (P), com 70 páginas. Sabendo -
se que a soma de todas as páginas equivale a 
1.540 e que Pedro possui 20 l ivros, a quantidade 
de cada tamanho é de:  

(A) 2 G e 18 P.  
(B) 9 G e 11 P.  
(C) 15 G e 5 P.  
(D) 7 G e 13 P.  

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

16. Assinale a alternativa que apresenta o ano de 
escolha do hino oficial de Tarumã.  

(A) 1983. 
(B) 1996. 
(C) 1994. 
(D) 1998. 

17. “A cor ________, presente na bandeira do mun i-
cípio de Tarumã, representa a audácia dos pione i-
ros colonizadores da região, que enfrentaram o 
sertão inóspito”. Completa corretamente a lacuna 
deixada no texto a cor:  

(A) Branca. 
(B) Azul. 
(C) Preta. 
(D) Vermelha. 

18. A Lei 776/2007 dispõe sobre feriado municipal do 
dia do padroeiro do município de Tarumã. Portan-
to, a partir daquele ano, ficou instituído feriado 
municipal o dia 

(A) 30 de dezembro. 
(B) 30 de outubro. 
(C) 30 de novembro. 
(D) 30 de setembro.  

19. Com base em dados históricos, é correto afirmar 
que Tarumã alcançou a emancipação político -
administrativa em 

(A) 2007. 
(B) 1990. 
(C) 1984. 
(D) 1993. 

20. Sobre os dados estatísticos de Tarumã em rela-
ção à Educação entre 2010 a 2017 (conforme o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –  
IBGE), marque a alternativa correta.  

(A) Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede 
pública da cidade tiveram a pior média em re-
lação a outros municípios do Estado de São 
Paulo no IDEB. 

(B) Em 2010, foi registrada uma taxa de escola-
rização de 99% para a faixa etária de 6 a 14 
anos de idade.  

(C) O município contava, em 2015, com mais de 
200 professores de ensino fundamental atu-
ando exclusivamente na rede municipal.  

(D) Em 2017, os índices de evasão escolares fo-
ram considerados alarmantes e institui -se 
uma política educacional voltada para reduzir 
estes números.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta um dos deveres do bibliotecário.  

(A) violar o sigilo profissional, quando portador 
de informações confidenciais.  

(B) assinar trabalhos ou quaisquer documentos 
executados por terceiros, ou elaborados por 
leigos, alheios a sua orientação, supervisão 
e fiscalização. 

(C) uti l izar a influência política em benefício pró-
prio. 

(D) contribuir para o desenvolvimento da socie-
dade e respeitar os princípios legais que re-
gem o país.  

22. O bibliotecário deve 

(A) ser leal e solidário com os colegas de profis-
são, mesmo diante de erros que venham a in-
fringir a ética e as disposições legais que re-
gem o exercício da profissão.  

(B) respeitar as atividades de seus colegas e de 
outros profissionais.  

(C) realizar críticas e/ou denúncias contra outro 
profissional sem dispor dos elementos com-
probatórios.  

(D) respeitar a propriedade intelectual exclus i-
vamente dos colegas de profissão ou pesso-
as próximas. 

23. Avalie os itens a seguir:  

I. A ação do infrator não ter sido fundamental para a 
ocorrência da infração.  

II. O infrator ter agido com dolo ou má-fé e praticado 
fraudes. 

III. Ter o infrator sofrido coação para a prática do 
ato, em defesa de prerrogativa profissional.  

São considerados atenuantes em caso de infra-
ções ético-disciplinares o que foi descrito nos 
itens: 

(A) I, II e II I.  
(B) I e II.  
(C) II e III.  
(D) I e III.  

24. Sobre o exercício da profissão de Bibliotecário , 
marque a alternativa correta.  
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(A) Será permitido o exercício da profissão por 
bacharéis em biblioteconomia, ou caráter de 
nível médio, ainda por pessoas, sem forma-
ção, mas com grande conhecimento no as-
sunto. 

(B) Para o provimento e o exercício de cargos 
técnicos de Bibliotecários, Documentalistas e 
Técnicos de Documentação, na administra-
ção pública federal, estadual ou municipal, 
autárquica, paraestatal,  nas empresas de 
economia mista ou nas concessionárias de 
serviços públicos, é obrigatória a apresenta-
ção de diploma de Bacharel em Biblioteco-
nomia, respeitados os direitos dos atuais 
ocupantes. 

(C) Não será permitido o exercício da profissão 
aos bibliotecários portadores de diplomas de 
instituições estrangeiras , mesmo que apre-
sentem os seus diplomas revalidados no Bra-
sil. 

(D) Será permitido o exercício da profissão aos 
diplomados por escolas ou cursos cujos es-
tudos hajam sido feitos através de corres-
pondência, cursos intensivos, cursos de fé-
rias etc.  

25. Sobre o Conselho Federal de Biblioteconomia e 
pelos Conselhos regionais de Biblioteconomia, é 
correto afirmar que 

(A) são dotados de personalidade jurídica de d i-
reito público, autonomia administrativa e pa-
trimonial.  

(B) podem ser criados por l ivre iniciativa, sem 
prévia lei.  

(C) são dotados de personalidade jurídica de d i-
reito público, mas sem autonomia administra-
tiva e patrimonial .  

(D) são dotados de personalidade jurídica de d i-
reito privado, autonomia l imitada administra-
tiva e patrimonial estatal .  

26. O Conselho Federal de Biblioteconomia é consti-
tuído de brasileiros natos ou naturalizados  e com-
posto por, dentre outros,  

(A) três (3) conselheiros federais efetivos e dois 
(2) suplentes, escolhidos em assembleia 
constituída por delegados-eleitores de cada 
Conselho Regional de Biblioteconomia.  

(B) cinco (5) conselheiros federais efetivos, re-
presentantes da Congregação das Escolas de 
Biblioteconomia do Distrito Federal.  

(C) um Presidente, nomeado pelo Presidente da 
República e escolhido dentre os nomes cons-
tantes da l ista tríplice organizada pelos 
membros do Conselho.  

(D) nove (9) estudantes de biblioteconomia de d i-
ferentes regiões do país.  

27. Dentre as alternativas que se seguem, assinale 
aquela que apresenta uma atribuição dos Conse-
lhos Regionais de Biblioteconomias.  

(A) Administração e direção de bibliotecas.  
(B) Apresentar sugestões ao Conselho Federal 

de Biblioteconomia.  
(C) A organização e direção dos serviços de do-

cumentação. 
(D) A execução dos serviços de classificação e 

catalogação de manuscritos e de l ivros raros 
e preciosos. 

28. Constitui renda do Conselho Federal de Bibliote-
conomia, dentre outras:  

(A) 1/5 da taxa de expedição da carteira profiss i-
onal. 

(B) 1/6 da anuidade de revogação do registro.  
(C) subvenções dos governos.  
(D) 1/2 da renda de certidões.  

29. Lei que instituiu a Polí tica Nacional do Livro prevê 
como uma de suas diretrizes:  

(A) assegurar ao cidadão o pleno exercício do d i-
reito de acesso e uso do l ivro.  

(B) propiciar os meios para fazer do Brasil um 
centro editorial de pequeno porte.  

(C) restringir e burocratizar a circulação de l ivro 
no País.  

(D) assegurar às pessoas com deficiência visual 
incentivo financeiro para a publicação de 
seus próprios l ivros.  

30. Em relação a universalização das bibliotecas nas 
instituições de ensino do País, é correto afirmar 
que 

(A) apenas as instituições de ensino públicas de 
todos os sistemas de ensino do país deverão 
contar com bibliotecas. 

(B) as privadas apenas deverão contar com b i-
bliotecas. 

(C) as instituições de ensino públicas e privadas 
de todos os sistemas de ensino do país deve-
rão contar com bibliotecas.  

(D) todas as instituições, públicas e privadas, 
mesmo que não diretamente l igadas ao ens i-
no, deverão contar com bibliotecas.  

31. Acerca da NBR 5892:1989, analise os itens e as-
sinale a alternativa correta.  

I. Esta Norma fixa as condições exigíveis para ind i-
cação da data de um documento ou acontecimen-
to. 

II. Quando por extenso, a indicação dos milênios se 
faz ordinalmente, e a dos séculos, cardinalmente.  

III. Os dias e meses e anos são sempre indicados por 
dois dígitos.  
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(A) I, II e II I estão corretos.  
(B) Apenas I está correto.  
(C) Apenas I e II I estão corretos.  
(D) Apenas I e II  estão corretos.  

32. De acordo com a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), o ISBN é composto de dez díg i-
tos distribuídos em quatro segmentos. Os dígitos 
do primeiro segmento dizem respeito  

(A) ao identif icador de editora.  
(B) ao identif icador de grupo, área geográfica ou 

área idiomática.  
(C) ao dígito de controle.  
(D) ao identif icador de título.  

33. Assinale a alternativa que apresenta a correta 
ordenação alfabética dos títulos, tendo como base 
a NBR 6033.  

(A) 8° mandamento; 8 homens e um segredo; 
Alice no país das maravilhas.  

(B) A história sem fim, II mundos; O olhar de 
Cleópatra.  

(C) 1 prato por dia; 1° amor; A estrela perdida.  
(D) Zumba: ritmo quente; 1 doce apenas; 1° dia 

de trabalho.  

34. “Indicações, observações ou aditamentos ao texto 
feitos pelo autor, tradutor ou editor, podendo ta m-
bém aparecer na margem esquerda ou direita  da 
mancha gráfica” (NBR 10520:2002). A definição 
apresentada refere-se a 

(A) notas de rodapé.  
(B) citação da citação.  
(C) notas de referência.  
(D) notas explicativas.  

35.  De acordo com a norma Vancouver, autor/editor 
com nome denominando classificação de família 
(jr, sr, 2nd, 3rd, 4th...)  

(A) coloque as classificações de família antes 
das iniciais, sem pontuação e converta nume-
rais romanos para ordinais.  

(B) coloque as classificações de família depois 
das iniciais, sem pontuação e converta nume-
rais romanos para ordinais.  

(C) coloque as classificações de família depois 
das iniciais, com pontuação e converta nume-
rais romanos para ordinais.  

(D) coloque as classificações de família depois 
das iniciais, sem pontuação e mantenha n u-
merais romanos.  

36. Assinale a correta Classificação Decimal Dewey 
(CDD) para o l ivro Poemas antológicos de Solano 
Trindade, poeta brasileiro, publicado em 2007.  

(A) CDD 824.92.  
(B) CDD 839.31.  

(C) CDD 842.914.  
(D) CDD 869.1B. 

37. A tabela 3TB aplica-se 

(A) a obras l i terárias escrita por mais de um au-
tor.  

(B) a obras l i terárias escrita por apenas um au-
tor.  

(C) a obras l i terárias escri ta sobre um autor.  
(D) às classes 700.4, 791.4, à sequência 808 -

809 dos esquemas. 

38. Acerca do tópico Traduções no AACR’2, analise 
os itens e assinale a alternativa correta.  

I. Se o conteúdo l inguístico de uma coletânea ou 
seleção de obras de uma pessoa for diferente do 
original, acrescente o nome da língua ao título c o-
letivo. 

II. Se o termo Seleções  for acrescentado ao título 
coletivo, anteponha o nome da língua a este te r-
mo. 

(A) I e II estão corretos.  
(B) I e II estão incorretos.  
(C) Apenas I está correto. 
(D) Apenas II está correto.  

39. Sobre indexação, assinale a alternativa correta.  

(A) A indexação é uma técnica de análise de 
conteúdo que condensa a informação signif i-
cativa de um documento.  

(B) A indexação não está diretamente relaciona-
da com a descrição física do documento.  

(C) A indexação pode ser realizada apenas em 
documentos, no seu todo.  

(D) Os conceitos dos documentos não podem ser 
representados por termos selecionados atra-
vés da l inguagem natural ou por símbolos.  

40. A orientação da AACR’2 para Estrutura das En-
tradas é, entre outras,  

(A) os cabeçalhos de nomes e/ou títulos unifo r-
mes atribuídos a uma descrição devem ser 
diferenciados dos dados descritivos, exclus i-
vamente colocando em linhas separadas 
acima da descrição.  

(B) os cabeçalhos de nomes e/ou títulos unifo r-
mes atribuídos a uma descrição devem ser 
diferenciados dos dados descritivos, exclus i-
vamente separando da descrição por um pon-
to e dois espaços. 

(C) os cabeçalhos de nomes e/ou títulos unifo r-
mes atribuídos a uma descrição devem ser 
diferenciados dos dados descritivos colocan-
do em linhas separadas acima da descrição 
ou separando da descrição por um ponto e 
dois espaços. 
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(D) os cabeçalhos de nomes e/ou títulos unifo r-
mes atribuídos a uma descrição devem ser 
diferenciados dos dados descritivos colocan-
do ponto e vírgula. 

41. No sistema de classificação Dewey sobre o núme-
ro 152.384 (legislação médica brasileira) é correto 
afirmar que 

(A) 150 refere-se à psicologia.  
(B) 150 refere-se à expressão corporal.  
(C) 38 refere-se à psicologia.  
(D) 38 refere-se à expressão corporal.  

42. Cumprem a finalidade de possuir e  preservar todo 
o material bibliográfico publicado no país. No r-
malmente, são também detentoras de coleções de 
l ivros raros e obras com características especiais. 
A definição supracitada refere-se à 

(A) Biblioteca universitária.  
(B) Biblioteca pública.  
(C) Biblioteca escolar.  
(D) Biblioteca nacional.  

43. Antes que o l ivro esteja disponível para consulta 
numa biblioteca, ele passa por uma série de seto-
res ou etapas. De um modo geral, os setores pri n-
cipais são: Seleção, Aquisição e Registro; Pro-
cessamento técnico; Serviço de referência; 
Secretaria e Direção. Acerca da seleção é correto 
afirmar que 

(A) não serve também para definir a demanda 
quanto aos materiais bibliográficos a serem 
adquiridos.  

(B) pode ser feita através de consultas aos usuá-
rios, indicação dos dirigentes, responsáveis,  
professores, especialistas, etc.  

(C) não pode ser feita pela escolha de acervos 
apropriados para incorporação ou l ivros ind i-
cados nas bibliografias básicas das discipl i-
nas lecionadas, no caso de bibliotecas esco-
lares ou universitárias.  

(D) não determina a qualidade, a pertinência e a 
eficácia do acervo que se quer formar.  

44. Assinale a alternativa que apresenta um periód i-
co. 

(A) Revista.  
(B) Monografia.  
(C) Livro. 
(D) Tese. 

45. Texto ou documento elaborado pelo autor, a fim 
de complementar sua argumentação, sem prejuízo 
da unidade nuclear do trabalho. A definição refe-
re-se ao 

(A) caderno. 
(B) apêndice. 

(C) anexo. 
(D) agradecimento.  

46. Assinale a alternativa que apresenta um proced i-
mento considerado necessário para a formação e 
desenvolvimento de coleções.  

(A) pedido de doação.  
(B) restauração.  
(C) catalogação. 
(D) aquisição. 

47. Acerca do processo de indexação manual, analise 
os itens e assinale a alternativa correta.  

I. Os conceitos são extraídos por um processo de 
análise intelectual.  

II. A compreensão do conteúdo do documento é rea-
l izada através da leitura completa do texto ou do 
título, do resumo e de outras partes que compõem 
um documento. 

(A) I e II estão corretos.  
(B) I e II estão incorretos.  
(C) Apenas I está correto.  
(D) Apenas II está correto.  

48. Em implementação de redes locais de computado-
res, podem ser identif icadas quatro topologias f í-
sicas básicas: barramento, anel, malha e estrela. 
No padrão tipo malha,  

(A) todas as estações ficam ligadas ao mesmo 
meio de transmissão (conexão multiponto),  
um único cabo (backbone) onde os nós são 
l igados através de conectores (transcepto-
res).  

(B) cada dispositivo possui uma conexão ponto a 
ponto dedicada com outros dois dispositivos 
conectados lado a lado, e fazendo uso de 
uma comunicação com transmissão unidirec i-
onal (simplex).  

(C) as estações estão l igadas através de uma 
conexão ponto a ponto dedicada (segmentos  
de cabos) a um nó central (hub ou switch)  
controlador, pelo qual passam todas as men-
sagens, não havendo tráfego direto entre os 
dispositivos. 

(D) cada dispositivo possui um link ponto a ponto 
dedicado com transmissão bidirecional (du-
plex) entre cada um dos demais dispositivos.  

49. Conexão discada através de um modem e uma 
linha telefônica. Era a maneira mais popular de 
acesso da década de 90, mas, hoje, encontra -se 
em desuso. Essa tecnologia de acesso à internet 
denomina-se: 

(A) Dial-Up. 
(B) ISDN. 
(C) ADSL. 
(D) PLC. 
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50. Leia o texto a seguir e responda à questão.  

Os equipamentos roteadores possuem um softwa-
re denominado ______ que converte informações dos 
IPs privados para um ou mais IPs de internet e vice -
versa. O _______ monta uma tabela de endereços de 
origem e destino para intercambiar os pacotes, permi-
tindo assim comparti lharmos um ou poucos endereços 
de internet em uma rede privada com um número i n-
determinado de máquinas.  

(COSTA, Renato da. In formática para concursos .  Ni terói :  Impe-
tus,  2016. p.487).  

Com base nas informações apresentadas, marque 
a alternativa que completa corretamente as lac u-
nas deixadas no texto.  

(A) IPv6. 
(B) NAT. 
(C) ICMP. 
(D) UDP. 

 



 

 

 


