
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Processo Seletivo Nº 003/2019 

Edital 125/2019 

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  

 

13-10-2019 - Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o trecho do l ivro A urgência do pre-
sente , de Israel Klabin, para responder às questões 
de 01 a 05.  

O Amazonas é um rio de vários nomes: nasce no 
Peru como Vilcanota, vai  serpenteando a mata e mu-
da para Ucaiali, Urubamba e Marañon. No Peru, os 
quéchuas, povo descendentes dos Incas, se referem 
ao Amazonas como “deus que fala”, tão forte é o 
estrondo das águas em seus despenhadeiros.  

O maior rio do mundo em extensão e em vazão 
de água contribui com cerca de um quinto da desca r-
ga mundial das águas continentais nos oceanos. Es-
se volume de água é tão grande que interfere nas 
condições de temperatura e salinidade dos oceanos 
por centenas de quilômetros, afetando o sistema cl i-
mático regional. [... ]  

Existe um estado de equilíbrio dinâmico entre a 
vegetação e o clima na Amazônia. A atmosfera ama-
zônica contém imensas quantidades de vapor d´água, 
e metade desse vapor é proveniente da evapotransp i-
ração; a outra metade vem do Oceano Atlân tico. O 
fluxo de vapor segue, assim, o ano inteiro na direção 
Leste-Oeste. 

A floresta recicla o vapor d´água, aumenta o seu 
tempo de permanência na região. Quanto mais água 
disponível, mais vegetação pode se desenvolver. 
Quando a floresta é derrubada, rompe-se esse dese-
quilíbrio, e boa parte do vapor d´água escapa do 
sistema. O clima torna-se mais seco, e a quantidade 
de chuva diminui. Qualquer interferência humana 
deve levar em conta esse fato fundamental. A flore s-
ta não é simples consequência do clima, mas o atual 
equilíbrio do clima é modelado pela floresta.  

Por sua localização equatorial, a duração do dia 
e a quantidade de energia solar permanecem prat i-
camente constantes durante todo o ano. Uma cara c-
terística importante do cl ima da Amazônia é, porta n-
to, a isotermia. Há apenas uma pequena variação de 
temperatura ao longo do ano.  

A alta umidade faz com que os processos de de-
composição sejam acelerados. As folhas e árvores 
que caem e os animais que morrem são rapidamente 
decompostos por micro-organismos ao estado bruto 
de nutrientes inorgânicos, voltando a ser aproveit a-
dos pela vegetação que cresce. É vida alimentando 
vida. 

A Amazônia depende da floresta em pé. Tudo é 
um mecanismo interl igado: composição do solo, ba-
lanço hídrico-energético e, consequentemente , o 
clima. A Amazônia nunca poderá ser celeiro do mun-
do por causa da baixa ferti l idade do seu solo e pela 
rápida degradação do equilíbrio ecológico após a 
destruição da floresta.  

(KLABIN,  Is rael .  A urgência do presente :  biograf ia da crise 
ambiental .  Rio de Janeiro: Elsevier,  2011.  p .  103-105)  

01. Segundo o texto,  

(A) embora o rio Amazonas receba vários no-
mes, ele é conhecido, na maioria dos lugares 
por onde passa, por “deus que fala”.  

(B) cerca de 60% do vapor que compõe a atmos-
fera amazônica é proveniente da evapo-
transpiração.  

(C) as características da floresta amazônica são 
consequências diretas do clima da região.  

(D) a isotermia no clima da Amazônia está rel a-
cionada a localização equatorial da floresta.  

02. “A Amazônia nunca poderá ser celeiro do mundo”. 
Uma das característ icas da floresta, conforme 
apresentado no texto, que justif ica essa afirm a-
ção está descrita em:  

(A) O fluxo de vapor segue o ano inteiro na dire-
ção Leste-Oeste.  

(B) A floresta aumenta tempo de permanência de 
vapores na região.  

(C) Baixa ferti l idade do seu solo.  
(D) A alta umidade faz com que os processos de 

decomposição sejam acelerados.  

03. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que admite a transposição para a voz passiva.  

(A) “A Amazônia depende da floresta em pé”.  
(B) “A floresta recicla o vapor d´água”.  
(C) “A floresta não é  simples consequência do 

clima”.  
(D) “Há apenas uma pequena variação de tempe-

ratura ao longo do ano”.  

04. Depreende-se do texto que o termo “isotermia”, 
conforme o contexto empregado, significa:  

(A) temperatura com grande variação.  
(B) temperatura baixa o ano todo, sem exceção. 
(C) temperatura exclusivamente alta e clima se-

co. 
(D) temperatura que se mantém ao longo de um 

período. 

05. Marque a alternativa que substituição da conjun-
ção “mas” (em destaque no quarto parágrafo) não  
altera o sentido original.  

(A) pois o atual equilíbrio do clima é modelado 
pela floresta.  

(B) uma vez que o atual equilíbrio do clima é 
modelado pela floresta.  

(C) Logo, o atual equilíbrio do clima é modelado 
pela floresta.  

(D) todavia o atual equilíbrio do clima é modela-
do pela floresta.  

MATEMÁTICA 
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06. Determine o valor da expressão  
(-5)0 + (-12) :  (-4) - 16. 

(A) -12. 
(B) -14. 
(C) -9. 
(D) 15. 

07. Todos os lados de um quadrado foram reduzidos 
em 12 % e obteve-se uma área igual a 484 cm 2. 
Logo, é correto afirmar que a área original deste 
quadrado, antes da redução, era igual a (cm 2):  

(A) 542. 
(B) 550. 
(C) 625. 
(D) 600. 

08. Analise a figura a seguir:  

 

A área do retângulo destacado equivale (cm 2) a:  

(A) 6.000. 
(B) 3.600. 
(C) 5.200.  
(D) 4.800. 

09. Na sala da professora Helena há 12 meninas e 18 
meninos. Ao sortear-se um aluno para ir  à lousa, 
a probabil idade de ser uma menina será de:  

(A) 12/18. 
(B) 18/12. 
(C) 12/30. 
(D) 6/4. 

10. O gráfico a seguir apresenta informações sobre o 
número de membros em relação a faixa etária de 
uma certa associação de moradores.  

 

(A) O número total de membros é igual a 35.  
(B) A diferença de membros na faixa etária dos 

18 a 29 e acima de 50 anos é superior a 10.  
(C) Mais de 50% dos membros da associação 

são maiores de 40 anos.  
(D) Cinquenta membros da associação estão na 

faixa etária entre 18 a 39 anos.  

CONHECIMENTOS GERAIS 

11. Vítima de câncer no estômago, faleceu, em 2018, 
aos 49 anos, na cidade de São Paulo, o cantor de 
funk Wagner Domingues Costa, era conhecido 
como 

(A) Mr. Catra.  
(B) Buchecha. 
(C) Mc. Guimê. 
(D) Mc. Sapão. 

12. No final do ano passado, a aviação brasileira 
passava por uma crise, destacando-se a empresa 
Avianca, que entrou com pedido de recuperação 
judicial. Em meio a esse cenário, o presidente M i-
chel Temer 

(A) sancionou lei orçamentária l iberando verbas 
exclusivamente públicas para o setor.  

(B) decretou estado de emergência, isentando 
empresas do setor de obrigações trabalhi s-
tas. 

(C) assinou medida provisória que l iberava es-
trangeiros para assumirem o controle de 
companhias aéreas no país até 100% do ca-
pital. 

(D) restringiu, contrariando o futuro governo, a 
aplicação de capital de empresas estrange i-
ras no setor de aviação até o l imite de 20%.  

13. Em agosto de 2019, a Organização Mundial da 
Saúde fez um alerta para o maior surto global de 
____________ desde 2006. O número foi quase 
três vezes maior do que o do mesmo período de 
2018 – na ocasião, foram 129.239 infecções. 
Completa corretamente a lacuna:  

(A) sarampo. 
(B) catapora.  
(C) rubéola.  
(D) Sífi l is.  

14. Em meados de 2018, dois países disputavam uma 
guerra econômica amplamente divulgada na mí-
dia. O fato ocasionou diversos apelos da maioria 
dos líderes do G20 reunidos, na ocasião, na Ar-
gentina, levando, assim, a uma trégua. Os dois 
países referidos na informação são:  

(A) Brasil e Estados Unidos.  
(B) Estados Unidos e China.  
(C) China e Coreia do Sul.  
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(D) China e Paraguai.  

15. “Mais de US$ 150 bilhões. Essa é a fortuna do 
CEO e fundador da Amazon, ________. Com o 
montante, ele se tornou a pessoa mais rica do 
mundo dos últimos tempos –  desde 1982, quando 
a Forbes  lançou sua primeira l ista de bil ionários” 
(Fonte: Adaptado). Completa corretamente a l a-
cuna deixada no texto:  

(A) Bill Gates. 
(B) Mark Zuckerberg.  
(C) Jeff Bezos.  
(D) Mike Krieger.  

CONHECIMENTO DE TARUMÃ 

16. Marque a alternativa que  apresenta a quantidade 
atual de vereadores que compõe a Câmara Mun i-
cipal de Tarumã.  

(A) 9. 
(B) 8. 
(C) 7. 
(D) 6. 

17. Em junho de 2019, a Prefeitura Municipal de Ta-
rumã, através da lei municipal número 1362/2019 
institui mais um instrumento de comunicação e 
participação do cidadão no aperfeiçoamento dos 
serviços prestados pelo poder executivo à soci e-
dade. Este canal denomina-se: 

(A) Acesso a biblioteca on-line. 
(B) e-Bolsa. 
(C) e-OUV – Sistema de Ouvidoria.  
(D) Procon. 

18. Sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico 
de Tarumã –  CMDE, assinale a alternativa corre-
ta. 

(A) Foi constituído informalmente, sem a neces-
sidade de lei específica.  

(B) Foi criado em 28 de março de 2018.  
(C) Realiza reuniões semestrais e abertas à pa r-

ticipação da sociedade.  
(D) Seus membros são escolhidos e nomeados 

diretamente pelo Prefeito.  

19. A prefeitura de Tarumã, em janeiro de 2019, em 
uma ação conjunta da secretaria da Saúde com a 
secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e 
Serviços Urbanos, além das equipes da Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica, realizou uma campa-
nha focada na captura noturna de 

(A) morcegos. 
(B) ratos.  
(C) escorpiões. 
(D) cobras. 

20. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta a data de instituição dos símbolos 
municipais de Tarumã, a saber: o brasão, a ban-
deira e o hino.  

(A) 7 de setembro de 1992.  
(B) 1º de setembro de 1993. 
(C) 21 de agosto de 1994. 
(D) 10 de outubro de 1995. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Acerca da Lei Rouanet, lei de incentivo à cultura, 
analise os itens e assinale a alternativa correta.  

I. É baseada na polí tica de incentivos.  

II. O autor capta os recursos que são ofertados atra-
vés de doações ou patrocínio de pessoas ou em-
presas. 

III. Os doadores ou patrocinadores podem deduzir 
até 100% do valor investido no seu imposto de 
renda. 

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

22. Os objetivos de uma biblioteca digital podem ser 
diversos, dentre eles,  

(A) constituir-se como uma ferramenta de apoio 
à exclusão cultural e digital.  

(B) contribuir na garantia da democratização de 
informação como geradora de oportunidades.  

(C) contribuir para a proposição de políticas pú-
blicas voltadas à educação que desconside-
rem as novas especificidades de ensino.  

(D) criar oportunidades de decréscimo pessoal e 
social através do acesso à cultura digital,  
fortalecendo a cidadania.  

23. O Plano Nacional de Livro e Leitura (PNLL), de 
2005, trata-se de diretrizes básicas para assegu-
rar, dentre outros,  

(A) absolutismo do acesso.  
(B) fomento à leitura e à formação de mediado-

res. 
(C) desvalorização institucional da leitura e i n-

cremento de seu valor simbólico.  
(D) encolhimento da economia do l ivro.  

24. A Agência Brasileira do ISBN, com função de 
atribuir o número de identif icação aos l ivros ed i-
tados no Brasil, é, no momento,  

(A) a Biblioteca da USP.  
(B) a Biblioteca Nacional.  
(C) a Biblioteca do Rio de Janeiro.  
(D) a Biblioteca de Brasíl ia.  
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25. O ISBN é composto por:  

(A) 6 dígitos.  
(B) 8 dígitos.  
(C) 10 dígitos.  
(D) 12 dígitos.  

26. Analise os itens acerca do ISSN e assinale a a l-
ternativa correta.  

I. Um ISSN é formado de oito dígitos, em números 
arábicos de 0 a 8.  

II. O ISSN tem um significado intrínseco que identif i-
ca língua, país ou editor.  

III. Os ISSNs são construídos e distribuídos pela 
Biblioteca Nacional.  

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

27. Após permanecerem guardados enrolados por 
muito tempo, os objetos de papel como mapas, 
cartazes e documentos, frequentemente ficam 
ressecados, rígidos e quebradiços. Dessa forma, 
desenrolá-los pode ser perigoso. Assim, uma 
possível solução para o problema, é:  

(A) a umidificação prévia desses papéis ao de-
senrolá-los. 

(B) o esfriamento desses papéis em uma câma-
ra. 

(C) o aquecimento desses papéis.  
(D) a submersão desses papéis em álcool 70.  

28. Ao expressar os conceitos por termos de index a-
ção, o indexador deve, dentre outros, observar a 
seguinte prática:  

(A) criar novos descritores, a fim de expandir a 
l inguagem existente.  

(B) usar os descritores cabíveis já existentes na 
l inguagem de indexação uti l izada.  

(C) consultar qualquer dicionário da área.  
(D) nunca uti l izar tabelas de classificação.  

29. Assinale a alternativa que apresenta as principais 
etapas da indexação.  

(A) seleção e indexadores.  
(B) análise documental e tradução.  
(C) análise documental e seleção.  
(D) seleção e tradução.  

30. __________ é aquela que envolve a atribuição de 
termos a partir de uma fonte que não é o próprio 
documento. Esse tipo de indexação representa-se 
a substância da análise conceitual mediante o 
emprego de termos extraídos de um vocabulário 
controlado. A al ternativa que completa de forma 
correta a lacuna é:  

(A) indexação derivativa.  
(B) indexação seletiva.  
(C) indexação por atribuição.  
(D) indexação de citação.  

31. Segundo Brasil iano, fontes primárias  são fatos 
vindos diretamente da fonte e não adulterados. É 
uma informação que não pode ser mudada, alte-
rada ou disfarçada por opiniões ou seleções. As-
sinale a alternativa que apresenta uma fonte pr i-
mária. 

(A) Legislação. 
(B) Biografia.  
(C) Dicionários.  
(D) Manuais. 

32. De acordo com a NBR 6023, as patentes possuem 
como elementos essenciais:  

(A) entidade responsável e/ou autor, título, n ú-
mero da patente e datas (do período de re-
gistro).  

(B) autor(es), t ítulo do trabalho apresentado, se-
guido da expressão In:, nome do evento, 
numeração do evento (se houver), ano e l o-
cal (cidade) de realização, título do docu-
mento (anais, atas, tópico temático etc.), l o-
cal, editora, data de publicação e página 
inicial e final da parte referenciada.  

(C) nome do evento, numeração (se houver), ano 
e local (cidade) de realização. Em seguida, 
deve-se mencionar o título do documento 
(anais, atas, tópico temático etc.),  seguido 
dos dados de local de publicação, editora e 
data da publicação. 

(D) autor(es) (se houver), tí tulo, título do jornal, 
local de publicação, data de publicação, se-
ção, caderno ou parte do jornal e a pagina-
ção correspondente. Quando não houver se-
ção, caderno ou parte, a paginação do artigo 
ou matéria precede a data.  

33. Analise os itens acerca da NBR 6023 e assinale a 
alternativa correta.  

I. Em documentos traduzidos, é obrigatório indicar a 
fonte da tradução, quando mencionada. 

II. Podem-se indicar as i lustrações de qualquer natu-
reza pela abreviatura i l .;  para i lustrações color i-
das, usar i l . color.  

III. Em listas de referências, pode-se indicar a altura 
do documento em milímetros e, em caso de fo r-
matos excepcionais, também a largura.  

(A) I, II e II I estão corretos.  
(B) Apenas I e II  estão corretos.  
(C) Apenas II está correto.  
(D) Apenas I está correto.  
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34. São obras intelectuais protegidas as criações do 
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas 
em qualquer suporte, tangível ou intangível, c o-
nhecido ou que se invente no futuro, tais como:  

(A) programas de computadores.  
(B) os esquemas, planos ou regras para realizar 

atos mentais, jogos ou negócios. 
(C) os formulários em branco para serem preen-

chidos por qualquer tipo de informação, cien-
tíf ica ou não, e suas instruções.  

(D) os textos de tratados ou convenções, leis, 
decretos, regulamentos, decisões judiciais e 
demais atos oficiais.  

35. É direito moral do autor, dentre outros,  

(A) o de modificar a obra, antes ou depois de 
uti l izada. 

(B) o de reivindicar, até um ano depois, a autoria 
da obra.  

(C) o de não conservar sua obra inédita.  
(D) o de ter acesso a exemplar único e raro da 

obra, quando se encontre i legitimamente em 
poder de outrem. 

36. Quanto a sua extensão, os resumos de trabalho 
acadêmico devem ter:  

(A) de 100 a 250 palavras. 
(B) de 150 a 250 palavras. 
(C) de 150 a 500 palavras. 
(D) de 50 a 100 palavras. 

37. Fundamental, pois determina a qualidade, a pert i-
nência e a eficácia do acervo que se quer formar. 
Além de definir a demanda quanto aos materiais 
bibliográficos a serem adquiridos. Pode ser feita 
através de consultas aos usuários, indicação dos 
dirigentes, responsáveis, professores, especiali s-
tas, dentre outros. Também pode ser fei ta pela 
escolha de acervos apropriados para incorpora-
ção ou l ivros indicados nas bibliografias básicas 
das disciplinas lecionadas, no caso de bibliotecas 
escolares ou universitárias. O excerto trata:  

(A) da aquisição. 
(B) da seleção. 
(C) do registro.  
(D) da pertinência.  

38. Analise a alternativa que apresenta uma public a-
ção que receba ISBN.  

(A) Anais.  
(B) Calendários.  
(C) Carti lhas de informações.  
(D) Software educacional ou instrutivo.  

39. Na classificação decimal de Dewey 003, 030 e 
110, referem-se, respectivamente, à:  

(A) sistemas, enciclopédias gerais e metafísica.  

(B) l i teratura infanto-juvenil,  enciclopédias ge-
rais e sistemas. 

(C) metafísica, museus e sistemas.  
(D) sistemas, psicologia e autoajuda. 

40. Analise os itens acerca do ISBN e do ISNN e as-
sinale a alternativa correta.  

I. O ISBN é o código aceito internacionalmente para 
individualizar o título de uma publicação seriada.  

II. O ISSN é composto por oito dígitos distribuídos 
em dois grupos de quatro dígitos cada, l igados 
por hífen e precedido sempre por um espaço e a 
sigla ISSN. 

III. O ISBN é um sistema que identif ica numericamen-
te os l ivros segundo o tí tulo, o autor, o país e a 
editora, individualizando-os inclusive por edição.  

(A) I, II e II I estão corretos.  
(B) Apenas I e II  estão corretos  
(C) Apenas III está correto.  
(D) Nenhum está correto.  

41. Segundo a CDD, a classificação adequada de 
uma obra depende, em primeiro lugar,  

(A) do assunto.  
(B) do lugar.  
(C) do autor. 
(D) do título. 

42. Assinale a alternativa correta acerca da index a-
ção. 

(A) Indexar é o ato de incluir o registro de  um 
documento num arquivo de informação.  

(B) É completamente diferente de análise docu-
mentária.  

(C) Não faz parte de seu processo a extração de 
conceitos. 

(D) A linguagem de indexação é aquela cujo ob-
jetivo é transformar os conteúdos dos docu-
mentos. 

43. Linguagem documentária alfabética, controlada, 
pós-coordenada e combinatória. Essa definição 
refere-se à tipologia de l inguagem documentária 
denominada 

(A) Sistema de classificação.  
(B) Tesauros.  
(C) Cabeçalhos de assunto.  
(D) CDD. 

44. Acerca da armazenagem e manuseio de l ivros, 
analise os itens e assinale a alternativa correta.  

I. Deve-se manter uma boa circulação de ar nas 
áreas de armazenagem.  

II. Os livros não devem ultrapassar as margens das 
prateleiras.  
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III. Os livros devem ficar inclinados nas prateleiras.  

(A) I, II e II I estão corretos.  
(B) Apenas I está correto.  
(C) Apenas III está incorreto.  
(D) Apenas II está incorreto.  

45. Uma política de aquisição deve determinar, entre 
outro,  

(A) os tipos de publicações.  
(B) os preços mínimos. 
(C) os tipos de capas.  
(D) os tamanhos. 

46. O Código de Catalogação Anglo-Americano é 
conhecido pela sigla: 

(A) CCAA. 
(B) AACC. 
(C) AACR2. 
(D) AACC2. 

47. De acordo com o código de ética dos bibliotec á-
rios, é dever dos bibliotecários, dentre outros,  

(A) nunca informar ao CRB no qual está regi s-
trado quando assumir e deixar cargo ou fun-
ção. 

(B) observar os ditames da ciência e da técni ca. 
(C) manter sigiloso o número de registro de seu 

respectivo CRB. 
(D) patrocinar o exercício i legal da profissão, 

conforme a legislação em vigor.  

48. Acerca da biblioteca escolar, analise os itens e 
assinale a alternativa correta.  

I. considera-se biblioteca escolar a coleção de l i-
vros, materiais videográficos e documentos regi s-
trados em qualquer suporte destinados a consu l-
ta, pesquisa, estudo ou leitura.  

II. Será obrigatório um acervo de l ivros na biblioteca 
de, no mínimo, um título para cada aluno matric u-
lado. 

III. Segundo a lei nº12.244/2010, apenas as institu i-
ções de ensino públicas contarão com bibliotecas.  

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

49. As bibliotecas públicas caracterizam-se por, den-
tre outros,  

(A) destinar-se especificamente as pessoas de 
baixa renda.  

(B) possuir um tipo específico de material.  
(C) ser subvencionada pelo poder público (fede-

ral, estadual ou municipal).  
(D) ser gerida pela comunidade.  

50. “Voltada a um campo específico do conhecimento. 
Seu acervo e seus serviços atendem às necess i-
dades de informação e pesquisa de usuários inte-
ressados em uma ou mais áreas específicas do 
conhecimento. É vinculada a uma instituição pú-
blica, ou privada”. Essa definição refere -se à bi-
blioteca: 

(A) escolar. 
(B) nacional. 
(C) universitária.  
(D) especializada. 

 



 

 

 


