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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.

Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(15 questões)
2. Assinale a alternativa correta.

Texto

a. (

Até as décadas de 50 e 60 do século passado,a economia de Fraiburgo se baseava na indústria extrativa de
madeira. Nessa época nasceram os primeiros plantios
de macieiras e, depois de longos anos de pesquisas
e experiências, obtiveram-se as variedades que mais
se adaptaram ao clima do lugar: Gala e Fuji, além de
híbridos dessas espécies, melhoradas geneticamente.

b.
c.
d.

e.
1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o
texto.
1. A expressão “Nessa época” remete às décadas
de 50 e 60 do século passado.
2. As expressões “Até” e “além de” implicam ideia
de exclusão.
3. A expressão “depois de longos anos de pesquisas e experiências” implica ideia de tempo.
4. O se, em “se baseava” e “se adaptaram”, é pronome relativo.

3. Complete as lacunas abaixo, quando correto, com à.
1. Dirijo-me    Vossa Senhoria a fim de solicitar-lhe apoio para meu projeto.
2. Já pagaste    jovem que trabalhou nas
macieiras?
3. Uma    uma as maçãs foram colhidas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

) No texto, a palavra híbrido refere-se à maçã
procriada de várias espécies distintas.
( ) A regra de acentuação gráfica de décadas e
híbridos é a mesma de indústria e espécies.
( X ) As palavras Até e além são acentuadas graficamente por serem oxítonas.
( ) No pretérito perfeito do indicativo, a forma
verbal de “obtiveram-se as variedades” fica
obtinha.
( ) As formas verbais (se) baseava e nasceram
encontram-se no pretérito mais que perfeito do indicativo, tempo que indica uma
ação acabada, antes de outra ação também
concluída.

4. Daqui    duas horas chegaremos ao pomar.
5. Vamos    casa dos Frey?
Assinale a alternativa que indica todas as frases completadas com à.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Levam à apenas as frases 2 e 4.
Levam à apenas as frases 2 e 5.
Levam à apenas as frases 3 e 4.
Levam à apenas as frases 1, 3 e 4.
Levam à apenas as frases 3, 4 e 5.
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4. Analise o texto abaixo:
“As lavouras, os pomares em festa, /as indústrias que
apontam o sol, / mal recordam a antiga floresta /que
tombou sob o novo arrebol.” (Do Hino de Fraiburgo)
Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O antônimo de mal [recordam] é bom.
b. ( ) Nesse fragmento, as vírgulas separam vocativos.
c. ( ) A palavra arrebol indica a hora em que o sol
está escondido por nuvens.
d. ( X ) A expressão “novo arrebol” significa novo
amanhecer.
e. ( ) A expressão “as indústrias que apontam o sol”
significa que diferentes indústrias surgem
diariamente na região de Fraiburgo.

5. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( ) É para eu vim ajudar na colheita de maçãs?
b. ( ) José? Vi-lhe ontem provando as delícias de
nossos pomares.
c. ( X ) Elas mesmas verificaram as fotografias que
seguiram anexas aos documentos solicitados.
d. ( ) Sua Excelência, o prefeito municipal, desejaríeis conhecer o plano diretor que planejamos
para a cidade?
e. ( ) Revolução Farroupilha, Guerra do Paraguai e
Revolução Federalista constitui movimentos
históricos importante para nossa terra.

Temas Atuais

5 questões

6. No início do século XX, a região onde está situada
a cidade de Fraiburgo viveu um conflito de largas
proporções que teve, entre suas causas, a miséria, os
interesses político-econômicos e o messianismo.
Assinale a alternativa que indica o fato histórico a que
estamos nos referindo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Revolução Praieira
Guerra dos Canudos
Guerra dos Emboabas
Guerra do Contestado
Revolução Farroupilha
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7. O acidente nuclear em Fukushima, no Japão, despertou uma onda contra a energia nuclear. Os que se
opõem à instalação de usinas nucleares lembram que
esse não foi o primeiro desastre nuclear da História.
Assinale a alternativa que faz referência a outro acidente nuclear de grandes proporções, considerado o
pior acidente nuclear da história.
a. (
b.
c.

d.

e.

) Um vazamento de urânio em uma instalação
nuclear inglesa, perto de Erwin (Tennessee).
( X ) A explosão de um reator da usina ucraniana
Chernobyl (também se escreve Tchernobil).
( ) O pior acidente nuclear da história ocorreu
após a explosão de um reator da usina russa
de Stalingrado, na antiga União Soviética.
( ) O derretimento de um reator em uma usina
em Three Mile Island, na França, provocado
por um terremoto, seguido de uma grande
inundação.
( ) A explosão, em junho de 2010, de um reator
na usina nuclear de Tricastin, no Alaska, causada pela queda de um meteorito.

8. Um grupo extremamente atuante tem causado
grande apreensão a governos e grandes corporações em muitos países. Afirma ter atacado os bancos
de dados da Sony, da CIA, do Senado Americano
e, seu braço brasileiro, sites de importantes órgãos
governamentais.
Assinale a alternativa que identifica tal grupo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

LulzSec
Mobile_day
Estrela polar
Sendero Luminoso
Vanguarda popular revolucionária
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9. Leia a notícia:

Noções de Informática

“Mais de 100 membros do Taleban (ou Talibã), armados
com lançadores de foguetes e outras armas sofisticadas, atacaram o posto no Waziristão do Sul […]”. O tiroteio durou mais de três horas, segundo as fontes.

11. Assinale a alternativa correta a respeito da formatação de textos no Microsoft Word 2007.

“Oito soldados foram mortos e outros dez ficaram feridos no ataque. Mais de dez talibãs também morreram
na retaliação”, afirmou um funcionário do setor de
segurança em Peshawar. Outra fonte em Wana, principal cidade do distrito tribal, confirmou o incidente e o
número de mortos. As informações são da Dow Jones.
O Estado de São Paulo, 9/6/2011. Disponível em: http://www.
estadao.com.br/noticias/internacional - Acesso em 3/7/2011.

O Taleban ou Taliban é um grupo fundamentalista e
nacionalista que explora a pobreza e a presença de
forças estrangeiras no país para comandar uma violenta guerrilha contra o governo.
Assinale a alternativa que indica os países onde esse
grupo atua.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

a. (

) O botão
permite modificar a cor dos
caracteres do texto selecionado.

b. (

) O botão
texto.

permite inserir símbolos no

c. ( X ) O botão
permite classificar em ordem
alfabética ou numérica o texto selecionado.
d. (

) A combinação de teclas Ctrl +  formata o
texto selecionado como sobrescrito.

e. (

) A combinação de teclas Ctrl + S formata o
texto selecionado como subscrito.

12. Analise as afirmativas abaixo:
1. Ao enviar uma mensagem de correio eletrônico a partir de um certo endereço, é possível
determinar que respostas a esta mensagem
sejam enviadas para outro endereço.
2. Arquivos contendo documentos de texto,
planilhas eletrônicas, imagens e programas
podem ser enviados como anexos em mensagens de correio eletrônico.
3. Cookies são informações mantidas no servidor
Web a respeito de um usuário, que podem ser
recuperadas quando o usuário acessar novamente o mesmo servidor.
4. O navegador Web pode ser configurado para
não registrar os sites que foram acessados
no computador, garantindo o anonimato do
usuário ao navegar na Web.

Irlanda e Islândia
Índia e Bangladesh
Uzbequistão e Malta
Afeganistão e Paquistão
Mongólia e região Autônoma do Tibet

10. O Supremo Tribunal Federal (STF) tomou recentemente decisão relacionada aos direitos dos homossexuais que causou grande repercussão.
Essa decisão do STF:
a. ( ) Impede a formação de casais do mesmo sexo.
b. ( ) Torna ilegal a aquisição de bens e direitos por
casais do mesmo sexo.
c. ( ) Determina a obrigatoriedade, a todos os
casais homossexuais, de registro de união
estável.
d. ( ) Proíbe a extensão a casais do mesmo sexo do
regime jurídico de uniões estáveis.
e. ( X ) Estende para casais do mesmo sexo o regime
jurídico de uniões estáveis.

3 questões

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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13. Considere a seguinte planilha do Microsoft Excel:

Assinale a alternativa que indica corretamente o
resultado produzido pela fórmula:
=SOMA(A1:B5)-MÁXIMO(A1:A5)-MÍNIMO(B1:B5)
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

30
50
380
420
430

Legislação

2 questões

14. De acordo com a Lei Complementar nº 012/97,
que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Municipais de Fraiburgo, é correto afirmar:
a. ( ) As férias dos servidores nunca poderão ser
interrompidas.
b. ( ) Os servidores ocupantes de cargos comissionados farão jus ao adicional de serviços
extraordinários.
c. ( ) O trabalho em condições de periculosidade
ou atividades penosas assegura ao servidor
um adicional de 20% (vinte por cento) sobre
seu vencimento básico.
d. ( ) O adicional por tempo de serviço é devido
à razão de 5% (cinco por cento) por ano
de serviço público efetivo no município de
Fraiburgo, incidente sobre o vencimento.
e. ( X ) O adicional de insalubridade ou periculosidade somente será devido quando reconhecidas as condições de periculosidade ou insalubridade por perícia técnica ou por comissão
designada para avaliação das condições de
trabalho.
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15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Fraiburgo, não é condição de elegibilidade para o
mandato de vereador:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

a filiação partidária.
a idade mínima de 21 anos.
o pleno exercício dos direitos políticos.
o domicílio eleitoral na circunscrição.
o alistamento eleitoral.
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Conhecimentos Específicos

(15 questões)

16. A literatura especializada menciona uma variedade de critérios para a seleção de materiais de informação, muitas vezes repetitivos e até mesmo contraditórios, destinados ao julgamento dos materiais
a serem selecionados e que irão compor o acervo de
uma unidade de informação (Vergueiro, 2010).

18. Para Cunha e Cavalcanti (2008), é um serviço de
difusão automática, selecionada, permanente e personalizada de informações correntes, relativas a assuntos
específicos.

Entre vários critérios que o bibliotecário deve observar,
os que abordam o conteúdo do documento são:

a.
b.
c.
d.
e.

a. ( X ) Autoridade; precisão; imparcialidade; atualidade; cobertura/tratamento.
b. ( ) Autoridade; imparcialidade; relevância; custo;
estilo.
c. ( ) Conveniência; idioma; relevância/interesse;
estilo.
d. ( ) Imparcialidade; conveniência; relevância/interesse; contribuição potencial; custos.
e. ( ) Características físicas; aspectos especiais; contribuição potencial; custos.

17. Segundo Cunha e Cavalcanti (2008), é o planejamento para aquisição de material bibliográfico de
acordo com o interesse do usuário. Pode incluir a avaliação sistemática do tamanho e da utilidade do acervo
em relação aos objetivos da biblioteca, dos usuários e
da organização à qual a biblioteca está subordinada.
Esta afirmação refere-se à (ao):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Planejamento estratégico.
Desenvolvimento de coleções.
Seleção de materiais de informação.
Estudo da qualidade dos serviços.
Planejamento organizacional.

Este serviço chama-se:
( )
( )
( )
( )
(X)

Atendimento ao usuário.
Comutação bibliográfica.
Recuperação da informação.
Busca retrospectiva da informação.
Disseminação seletiva da informação.

19. Organizar e reunir livros e outros materiais que
compõem o acervo de uma biblioteca de acordo com
os assuntos de que tratam é função da:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Indexação.
Automação.
Classificação.
Catalogação.
Catalogação descritiva.

20. Na elaboração da referência, segundo a
NBR 6023/2002, como também na catalogação de
livros, quando não for possível identificar nenhuma
data de publicação, copyright, impressão, entre outras,
deve-se:
a. ( ) indicar a expressão s.d. entre colchetes.
b. ( X ) indicar uma data aproximada entre colchetes.
c. ( ) indicar a expressão sine nomine, abreviada,
entre colchetes [s.n.].
d. ( ) indicar a expressão sine loco, abreviada, entre
colchetes [s.l].
e. ( ) indicar uma data aproximada entre
parênteses.
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21. De acordo com a NBR 6023/2002 – Informação e
documentação – Referências – Elaboração, analise a
referência abaixo:
XAVIER, Rodolfo Coutinho Moreira; COSTA, Rubenildo
Oliveira da. Relações mútuas entre informação e
conhecimento: o mesmo conceito? Ci. Inf., Brasília,
v. 39, n. 2, p.75-83, maio/ago., 2010. Disponível em:
<http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/
view/1757/1368>. Acesso em: 11 jun. 2011.
Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O título do periódico não deve ser destacado
e sim o título do artigo.
b. ( ) Quando se tratar de obras consultadas online,
não se deve indicar as informações sobre o
endereço eletrônico e a data de acesso ao
documento.
c. ( ) Os sobrenomes dos autores sempre devem
ser transcritos em letra minúscula e na ordem
direta.
d. ( X ) A referência apresentada é de um artigo de
periódico escrito por dois autores e publicado
em um periódico eletrônico.
e. ( ) A numeração do volume, numeração do fascículo, as informações de períodos e datas
de sua publicação não estão corretamente
informadas.

22. É o meio de comunicação que veicula mensagens
sobre os registros do conhecimento, de um ou vários
acervos, reais ou ciberespaciais, apresentando-as
com uma sintaxe e semântica próprias e reunindo os
registros do conhecimento por semelhanças, para os
usuários desses acervos.
Esta definição se refere a:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Catálogos.
Bases de dados.
Serviços de referência.
Sistemas de classificação.
Fontes de informação.
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23. De acordo com o Código de Catalogação AngloAmericano – AACR2, revisão 2002, capítulo 21, o
ponto de acesso principal de um livro que é uma coletânea de vários autores, sob a responsabilidade de um
organizador, coordenador etc, é o:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Subtítulo.
Título principal.
Organizador, coordenador etc.
Primeiro autor citado na folha de rosto.
Organizador e o primeiro autor citado.

24. Buscar uma informação, muitas vezes pode produzir um resultado que, nem sempre, é específico e
preciso. Nos sistemas de recuperação da informação,
entre as técnicas de busca, destaca-se a utilização da
pesquisa baseada na lógica booleana e sua teoria.
Assinale a alternativa que apresenta alguns dos operadores booleanos mais utilizados e que podem ser
combinados na formulação da busca:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

AND, NOT e WITH (E, NÃO, COM).
AND, HOW e OR (E, COMO, OU).
AND, OR e NOT (E, OU, NÃO).
AND, HOW e NOT (E, COMO, NÃO).
AND, WITH e OR (E, COM, OU).

25. É o conhecimento das características de seus
usuários reais e potenciais e serve para que se possa
organizar uma biblioteca adequada a essas características e oferecer serviços que atendam às necessidades
informacionais dos usuários. Envolve entrevista e/ou
observações, levantamento de grupos e o estudo de
mecanismos de uso.
Essa afirmação se refere à(ao):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Serviço de referência.
Pesquisa de campo.
Pesquisa organizacional.
Estudo de usuário.
Estudo de caso.
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26. Os processos de identificação, localização, acesso,
interpretação e avaliação da informação são cruciais
em qualquer área.
Sobre as fontes de informação terciárias, pode-se
afirmar:
a. ( ) São aquelas relacionadas com informações
originais e podem ser produto da pesquisa
científica – artigos científicos, dissertações,
teses, patentes, relatórios de pesquisa, entre
outras.
b. ( ) Apresentam a informação filtrada e organizada de acordo com um arranjo definido,
dependendo de sua finalidade. Podem-se citar
como exemplo as enciclopédias, os dicionários, os manuais, os livros-texto, entre outros.
c. ( ) Têm a função de facilitar o uso do conhecimento disperso nas fontes primárias, tais
como as enciclopédias, os dicionários, as tabelas, os manuais.
d. ( ) Por serem produzidas com a interferência
direta do autor da pesquisa, por sua natureza,
são dispersas e desorganizadas do ponto de
vista da produção, da divulgação e do controle.
e. ( X ) São aquelas fontes que têm a função de guiar
o usuário para outras fontes de informação.
São exemplos: as bibliografias, os periódicos
de indexação e resumos, os catálogos coletivos, os guias de literatura, diretórios, entre
outros.

27. Desenvolvido e mantido pela Library of Congress
(Biblioteca do Congresso Americano) é um formato
bibliográfico que padroniza a representação descritiva
automatizada dos acervos bibliográficos e tem sido
considerado um padrão internacional.
Assinale a alternativa a que se refere esta afirmativa:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

XML
PERGAMUM
DUBLIN CORE
MARC21
MICROISIS

28. Os diversos serviços oferecidos pelas bibliotecas
podem ser divididos em serviços-meio e serviços-fim.
Assinale aqueles que pertencem à categoria de
serviços-meio:
a. ( X ) Seleção, aquisição, catalogação, classificação e
indexação.
b. ( ) Atendimento ao usuário, empréstimo e comutação bibliográfica.
c. ( ) Catalogação, indexação, atendimento ao usuário e serviço de referência
d. ( ) Seleção, catalogação, classificação, comutação
e empréstimo
e. ( ) Indexação, serviço de referência e atendimento ao usuário.

29. O Código de Ética Profissional tem por objetivo
fixar normas de conduta para as pessoas físicas e
jurídicas que exerçam as atividades profissionais em
Biblioteconomia.
Esse código é aprovado pelo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Congresso Nacional.
Ministério da Educação.
Conselho Federal de Biblioteconomia.
Conselho Regional de Biblioteconomia
Conselho Federal de Educação.

30. É um instrumento onde estão registrados todos
os detalhes estruturais da biblioteca. Verdadeiro auxiliar administrativo, nele aparecem a indicação dos
serviços que devem ser prestados, a informação sobre
as políticas adotadas, a determinação da relação entre
as diversas tarefas e os diversos setores de trabalho,
facilitando a execução dos diferentes serviços.
Essa afirmação refere-se ao:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Projeto.
Formulário.
Organograma.
Plano de atividades.
Manual de serviços.

Página 9

Página
em Branco.
(rascunho)

.

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • http://www.fepese.org.br

