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PORTUGUÊS
01. Leia o texto:
“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência”
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995).
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma
terra de contrastes:
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e
predomínio de atividades rurais.
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e
tecnológicos para explorá-los.
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de
Terceiro Mundo.
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão
de fronteiras terrestres e de costa.
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países
temperados.

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal
entre parênteses não completa corretamente a frase:
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem.
(Existem).
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem)
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem)
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem)
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito.
(Faltam)

03. Assinale o período que apresenta clareza:
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos
Transportes, e esse fato abalou a opinião pública.
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o
autor do libro de Geografia.
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no
motor.
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos.
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas
tarefas.

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada:
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”

d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por
meio de drogas injetáveis.”

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo....
..... com milhões de juízes.....
.... e nenhum réu!
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado.
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de
vista em relação aos usuários da internet:
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos
e) transmitem posições infundadas sobre o caso.

CONHECIMENTOS GERAIS
06.

O Brasão e a Bandeira de Rio
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957.
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971.
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953.
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970.
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972

Negrinho

foram

instituídos

pela

(Fonte:

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial:
a) Gripe espanhola e câncer
b) Peste negra e Covid 19
c) Varíola e hipertensão
d) Cólera e Colesterol
e) Asma e Gripe Espanhola

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo:
a) China, Brasil, Estados Unidos e México.
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia.
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil.
d) China, Índia, México e Indonésia.
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe

10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense –
Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos
em (Fonte: www.quiriri.com.br):
a) 28 de setembro de 1997.
b) 17 de setembro de 1999.
c) 06 de abril de 2005.
d) 24 de outubro de 1995.
e) 09 de fevereiro de 1999

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Levando em consideração a tipologia das bibliotecas, pode-se afirmar que NÃO são
características da Biblioteca Pública:
a)
b)
c)
d)

Inclui no acervo todo tipo de material (sem restrições de assuntos ou de materiais)
Ser subvencionada pelo poder público (federal, estadual ou municipal)
Destinar-se a toda coletividade, ao contrário de outras que têm funções mais específicas
Surgir a partir de iniciativa da comunidade e ser por ela gerida, contando com a participação de
voluntários
e) Centro local de informação, disponibilizando prontamente para os usuários todo tipo de
conhecimento.
12. “É um conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a reversão de danos físicos
ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo e do uso, intervindo de modo a
não comprometer sua integridade e seu caráter histórico” (CASSARES, 2000).
A afirmação acima se refere à:
a)
b)
c)
d)
e)

Conservação
Restauração
Preservação
Higienização
Abrasão

13. Marque a opção que preenche CORRETAMENTE as lacunas da sentença abaixo:
Segundo a NBR 10520 da ABNT, as citações diretas, no texto, com mais de ______ linhas,
devem ser destacadas com recuo de ____ cm da margem esquerda, com letra menor que a
do texto utilizado e _____ as aspas.
a)
b)
c)
d)
e)

três ; três ; com
quatro ; três ; sem
três ; dois ; sem
três ; quatro ; sem
quatro ; quatro ; com

14. Assinale a alternativa CORRETA a qual se refere a sentença: “Ação de descrever e
identificar um documento de acordo com o seu assunto”.
a)
b)
c)
d)
e)

Catalogação
Classificação
Indexação
Notação
Nenhuma das alternativas

15. Segundo a Unesco, “biblioteca é uma coleção organizada de vários tipos de documentos,
aliada a um conjunto de serviços destinados a facilitar a utilização desses documentos,
com a finalidade de oferecer informações, propiciar a pesquisa e concorrer para a educação
e o lazer”.
“No percurso entre biblioteca tradicional e biblioteca digital, são usadas tanto fontes de
informação eletrônicas quanto em papel.”
O enunciado acima se refere a qual tipo de Biblioteca:
a)
b)
c)
d)
e)

Biblioteca especializada
Biblioteca especial
Biblioteca híbrida
Biblioteca técnica
Biblioteca seletiva

16. “Prometo tudo fazer para preservar o cunho liberal e humanista da profissão de
Bibliotecário, fundamentado na liberdade de investigação científica e na dignidade da
pessoa humana". É a íntegra do texto do juramento profissional que foi aprovado na
Resolução CFB 06/1966. As afirmativas abaixo destacam algumas Resoluções do Sistema
CFB-CRB que são relativas a assuntos diversos. Assinale a afirmativa que realiza a
associação correta:
I. A Resolução CFB 325/1986 normaliza o processo de registro provisório de bibliotecários nos
Conselhos Regionais de Biblioteconomia.
II. O Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário brasileiro, que fixa as normas orientadoras de
conduta no exercício de suas atividades profissionais, foi aprovado pela Resolução CFB
207/2018.
III. A Resolução CFB 346/1988 foi a responsável por normalizar os processos de transferência de
registro e de registro secundário de profissional.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a alternativa I está correta
As alternativas I, II e III estão corretas
A alternativa I e II estão corretas
Somente a alternativa III está correta
As alternativas I e III estão corretas

17. Em relação à Classificação Decimal de Dewey – CDD, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
( ) Divide o conhecimento humano em dez grandes classes principais
( ) Foi criada tendo por base a CDU
( ) Individualiza os autores dentro do mesmo número de classificação
( ) As notações sob a sequência 810 a 889 da CDD listam as diversas literaturas conforme a
língua (Literatures of specific languages and language families)
A sequência está correta em
a) F, V, V. F
b) V, V, F, V
c) V, F, F, V
d) V, V, F, F
e) F, F, V, V

18. O AACR2 estabelece três níveis de descrições, especificando os elementos mínimos que
devem ser registrados pelas bibliotecas, considerando o nível adotado. Nesse sentido,
assinale a alternativa que contém elementos mínimos SOMENTE do primeiro nível de
descrição.
a) Título principal / primeira indicação de responsabilidade, se diferir do cabeçalho da entrada
principal em forma ou número, ou se não houver cabeçalho de entrada principal. – Indicação
de edição. – Detalhes específicos do material (ou do tipo de publicação). – Primeiro editor etc.,
data de publicação etc. – Extensão do item. – Nota(s). – Número normalizado.
b) Título [designação geral do material] = Título equivalente : outras informações sobre o título /
Primeira indicação de responsabilidade ; cada uma das indicações subsequente de
responsabilidade. – Indicação de edição. – Detalhes específicos do material (ou do tipo de
publicação). – Primeiro editor etc., data de publicação etc. – Extensão do item. – Nota(s). –
Número normalizado.
c) Título principal / primeira indicação de responsabilidade, se diferir do cabeçalho da entrada
principal em forma ou número, ou se não houver cabeçalho de entrada principal. – Indicação
de edição. – Detalhes específicos do material (ou do tipo de publicação). Primeiro lugar de
publicação etc., primeiro editor etc., data de publicação etc. – Extensão do item : outros
detalhes físicos : dimensões. – (Título principal da série / indicação de responsabilidade
relativa à série, ISSN da série ; numeração dentro da série. Título da subsérie, ISSN da
subsérie ; numeração dentro da subsérie). – Nota(s). – Número normalizado.
d) Título [designação geral do material] = Título equivalente : outras informações sobre o título /
Primeira indicação de responsabilidade ; cada uma das indicações subsequente de
responsabilidade. – Indicação de edição. – Detalhes específicos do material (ou do tipo de
publicação). – Primeiro editor etc., data de publicação etc. – Extensão do item. – Nota(s). –
Número normalizado.
e) Nenhuma das alternativas.

19. Utilizando as informações abaixo, assinale a alternativa que segue corretamente as
recomendações da NBR 6023, apresentando na referência APENAS OS ELEMENTOS
ESSENCIAIS:
Autor(es): R. A. G. B. Consoli e Ricardo L. O.
Título: Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil
Local de publicação: Rio de Janeiro
Editor: Editora Fiocruz
Ano de publicação: 1994
Número de páginas: 228 p.
ISBN: 85-85676-03-5
Endereço eletrônico:
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/2708/1/Rotraut_Consoli_Oliveira.pdf
Data de acesso: 18/10/2021
a) CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de importância sanitária no
Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. 228 p. Disponível em:
http://www.fiocruz.br/editora/media/05-PMISB.pdf. Acesso em: 18 de out. de 2021.
b) CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de importância sanitária no
Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. ISBN: 85-85676-03-5. Disponível em:
http://www.fiocruz.br/editora/media/05-PMISB.pdf. Acesso em: 18 out. 2021.
c) CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de importância sanitária no
Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. Disponível em:
http://www.fiocruz.br/editora/media/05-PMISB.pdf. Acesso em: 18 out. 2021.
d) CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de importância sanitária no
Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. Disponível:
http://www.fiocruz.br/editora/media/05-PMISB.pdf. Acesso em: 18/10/2021.
e) CONSOLI, R. A. G. B. e OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de importância sanitária
no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. Disponível em:
http://www.fiocruz.br/editora/media/05-PMISB.pdf. Acesso em: 18 out. 2021.

20. Em relação à Política de Desenvolvimento de coleções, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Estabelece normas para seleção e aquisição de material informacional
b) O descarte dos materiais é realizado sem o auxílio de profissionais da área de interesse dos
materiais a serem descartados
c) Estabelece diretrizes para o recebimento de doações
d) Permite o crescimento racional e equilibrado do acervo em todos os campos do conhecimento
e) Define e implementa critérios para o desenvolvimento da coleção de objetos informacionais

