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PROVA OBJETIVA
ORIENTAÇÕES
• A Prova Objetiva possui 50 (cinquenta)
questões, que deverão ser respondidas no
período máximo de quatro horas.
• O tempo de duração das provas abrange a
assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas do Caderno de Questões da
Prova Objetiva para a Folha de Respostas.
• Não será permitido ao candidato ausentarse em definitivo da sala de provas antes de
decorrida 1 (uma) hora do início das provas.
• O candidato somente poderá levar o seu
Caderno de Questões da Prova Objetiva e
deixar em definitivo a sala de realização das
provas nos últimos 120 (cento e vinte) minutos que antecederem ao término das provas.

de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas,
oralmente ou por escrito, assim como não
será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios.
• Durante o período de realização das provas, não será permitido também o uso de
óculos escuros, boné, chapéu, gorro ou similares, sendo o candidato comunicado a respeito e solicitada a retirada do objeto.
• Findo o horário limite para a realização
das provas, o candidato deverá entregar as
folhas de resposta da prova, devidamente
preenchidas e assinadas, ao Fiscal de Sala.

• Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante consentimento prévio, acompanhado de
um fiscal, ou sob a fiscalização da equipe de
aplicação de provas.

• O candidato não poderá amassar, molhar,
dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha de Respostas, sob pena de
arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do
candidato.

• Será proibido, durante a realização das
provas, fazer uso ou portar, mesmo que
desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora,
walkman, tablets, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. A organização deste Concurso
Público não se responsabilizará pela guarda
destes e de outros equipamentos trazidos pelos candidatos.

• Ao transferir as respostas para a Folha de
Respostas, use apenas caneta esferográfica
azul ou preta; preencha toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão (conforme exemplo
a seguir); assinale somente uma alternativa
em cada questão. Sua resposta NÃO será
computada se houver marcação de mais de
uma alternativa, questões não assinaladas ou
questões rasuradas.

• Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie
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       SONETO DE FIDELIDADE

De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.
Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.
E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama
Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.
Estoril, outubro de 1939

(Vinicius de Moraes. Poema presente no livro Poemas,
Sonetos e Baladas, 1946)

Considere as afirmações a seguir:
I – No último terceto do soneto, composto por decassílabos, para conseguir efeito poético, Vinicius
de Moraes faz uso da figura de linguagem conhecida como “paradoxo”;
II – “Dedicar-me a meu amor será, para mim, mais
importante do que qualquer outra coisa. Esse cuidado será eterno, e se dará com tamanha intensidade e com tanto carinho que, mesmo que eu encontre possibilidades mais atraentes, o fascínio por
meu amor continuará sendo maior” é uma paráfrase possível para o primeiro quarteto do poema;
III – Nos versos “Que não seja imortal, posto que
é chama / Mas que seja infinito enquanto dure”,
Vinicius de Moraes contraria a norma-padrão da
Língua Portuguesa ao usar “posto que” com valor
explicativo ou causal: as gramáticas tradicionais
atribuem à expressão “posto que” valor exclusivamente concessivo. Esse tipo de licença poética
aponta para uma valorização, por parte de Vinicius, da língua viva em detrimento da estrita verificação da gramática normativa;
IV – Pode ser afirmado que a ideia central do poema
consiste na defesa do caráter imperecível do amor,
que deve ser cultivado e mantido ainda que pareça
estar prestes a apagar-se, como uma “chama”.
Estão corretas apenas as assertivas:
(A) I, II, III e IV
(B) I, II e III
2

(C) I e II
(D) III e IV
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Assinale a alternativa que apresenta falha de
paralelismo sintático:
(A) Trata-se de questões extremamente complexas,
para as quais necessito de ajuda na resolução.
(B) Às vezes, não me importo em fazer as vezes
de coordenador e organizar o serviço em meu
departamento.
(C) Gostei e concordo com todas as propostas que o
candidato apresentou sobre a área de educação.
(D) Admiro-o imensamente; é um homem por
cujo respeito faço questão de zelar.
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Assinale a alternativa cujo termo entre parênteses completa adequadamente a lacuna.
(A) ____________ a ordem foi sendo restabelecida, o clima no setor melhorou. (conquanto)
(B) __________ eu seja um servidor dedicado,
devo confessar que às vezes o cansaço me afeta. (conquanto)
(C) Ele correu para o trabalho, ___________ estava atrasado. (conquanto)
(D) Se você, __________, vir o responsável pelo
setor de RH, diga-lhe que já enviei os documentos que estavam pendentes. (conquanto)
O texto a seguir é referência para as questões
04 e 05.
Dietas vegetarianas: moda ou
tendência alimentar para o futuro?
Daniela Alves Minuzzo e Tatiana El-Bacha

Adotar uma alimentação saudável é a base para a
manutenção da saúde e a prevenção de doenças. Essa
prática inclui hábitos que deveriam ser seguidos por
todas as pessoas, como: higienizar adequadamente
os alimentos e ingeri-los dentro do prazo de validade; consumir majoritariamente alimentos frescos e
com poucos conservantes; experimentar novos alimentos e preparar refeições coloridas; ingerir diariamente frutas e verduras. Por outro lado, há exemplos
mais específicos associados à alimentação saudável,
como a dieta vegetariana. Sim, adotar uma alimentação vegetariana é uma prática saudável, desde que
seja feita com conhecimento e planejamento.
A alimentação vegetariana, de forma genérica, é
aquela que exclui carnes (bovina, suína, aves, peixes
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etc.) de sua composição. As dietas vegetarianas mais
estritas, como a alimentação vegana, excluem todos
os produtos de origem animal, como carnes, ovos,
laticínios e mel. Os indivíduos que ingerem produtos de origem vegetal e animal, incluindo carnes, são
chamados onívoros. Entre a dieta onívora e a vegetariana mais estrita, existe uma gama de variações
de alimentação vegetariana, sendo a mais comum a
ovo-lacto-vegetariana, que exclui carnes, mas mantém a ingestão de ovos e laticínios. [...]
Apesar dos diversos benefícios já conhecidos, algumas preocupações perturbam quem escolhe adotar uma alimentação vegetariana. Talvez a mais disseminada seja a crença social que ainda persiste de
que uma dieta bem balanceada deve incluir algum
alimento de origem animal. Embora adotar uma
alimentação vegetariana seja um hábito saudável,
quando se exclui um tipo de alimento da dieta cotidiana, é preciso fazê-lo de forma consciente e planejada, para que as mudanças nos hábitos alimentares
não tenham impacto negativo sobre a saúde.
Nesse aspecto, uma das principais questões a serem discutidas é: as proteínas de origem vegetal têm
a mesma qualidade das de origem animal? Para responder essa pergunta, precisamos esclarecer alguns
pontos. Nós ingerimos proteínas em nossa dieta porque precisamos de alguns aminoácidos, os menores
constituintes das proteínas. Alguns desses aminoácidos, chamados de essenciais, não são produzidos
pelo nosso organismo e, portanto, precisam ser obtidos por meio da alimentação. Eles estão presentes
tanto em produtos de origem animal quanto vegetal.
As proteínas de origem animal têm quantidades
apropriadas de todos os aminoácidos essenciais, já
a maior parte das proteínas de origem vegetal apresenta algum aminoácido essencial cuja quantidade é
limitada. No entanto, a simples combinação de dois
ou mais alimentos de origem vegetal que tenham
aminoácidos essenciais complementares soluciona
esse problema. A combinação clássica de arroz e
feijão da dieta brasileira é ideal. Para uma maior variedade na alimentação, o arroz pode ser substituído
por outros cereais, como milho, quinoa e trigo em
grão, e o feijão (todos os tipos), por outras leguminosas, como grão-de-bico, lentilha e amendoim. A soja
é o único alimento de origem vegetal com quantidades adequadas de todos os aminoácidos essenciais.
E talvez por isso seja o mais usado para substituir
as carnes por aqueles que adotam uma alimentação
vegetariana.
Portanto, a resposta para a pergunta inicial é sim,
as proteínas vegetais têm a mesma qualidade das
proteínas de origem animal, desde que esses aspec-

tos sejam levados em consideração e que as refeições
sejam planejadas e diversificadas. Uma alimentação
vegetariana é adequada em termos de proteína para
todos os grupos populacionais, incluindo crianças,
adolescentes e gestantes. Até os atletas, que também
têm maior necessidade de ingestão de todos os nutrientes, podem ter uma alimentação saudável e adequada por meio de práticas vegetarianas.
Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/revistach/2016/334/dietas-vegetarianas-moda-ou-tendenciaalimentar-para-o-futuro>
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Considerando as informações contidas no texto, classifique como verdadeiras (V) ou falsas (F)
as seguintes afirmativas sobre dietas vegetarianas.
(   ) Adotar a alimentação vegetariana é uma prática
saudável, não necessitando conhecimento e planejamento, pois basta excluir o consumo de carnes.
(   ) Uma das variações existentes entre as dietas
onívora e vegetariana estrita é a ovo-lacto-vegetariana, que exclui carnes, mas mantém a ingestão
de ovos e laticínios.
(    ) A ingestão de proteínas é necessária porque
precisamos de alguns aminoácidos. Alguns deles
são chamados essenciais e não são produzidos em
nosso organismo, por isso precisam ser obtidos por
meio da alimentação, estando presentes em produtos de origem vegetal.
(    ) É possível uma maior variedade na alimentação substituindo, por exemplo, o arroz por outros
cereais e o feijão por outras leguminosas.
(    ) As pessoas que adotam uma alimentação vegetariana substituem a carne pela soja, possivelmente em razão de ela ser o único alimento de
origem vegetal que contém todos os aminoácidos
essenciais em quantidades adequadas.
Assinale a opção que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:
(A) V – F – V – F – F
(B) F – V – F – V – V
(C) F – V – F – F – V
(D) V – V – F – V – F
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No fragmento “Nós ingerimos proteínas em
nossa dieta porque precisamos de alguns aminoácidos, os menores constituintes das proteínas”, a
palavra grifada trata-se de uma:
(A) Conjunção aditiva
(B) Conjunção alternativa
(C) Conjunção explicativa
(D) Conjunção conclusiva
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Leia atentamente as afirmações a seguir:
I) A variação linguística envolve a aceitação de
mudanças na linguagem, percebidas em diferentes
situações comunicacionais.
II) O emprego da norma padrão da Língua Portuguesa é obrigatório em todos os diálogos estabelecidos entre os falantes.
III) Ao redigir um contrato de trabalho, recomenda-se evitar o registro coloquial da língua, sob
pena de acarretar imprecisões no documento.
Estão corretas as declarações:
(A) I e III
(B) I e II
(C) I, II e III
(D) Apenas a III

7

“No periodo de espera da execução, seus seguidores iam visita-lo diariamente; Socrates dizia
não ter medo da morte e, serenamente concebeu
uma brilhante teoria sobre a imortalidade da alma
que se encontra consignada no dialogo de Platão
(...) denominado Fédon, uma das mais estupendas paginas da literatura. Este decidiu segui-lo.”
CORTELLA, Mario Sergio. A escola e o conhecimento.
Cortez: São Paulo, 1998. p. 78. (Adaptado).

Indique qual alternativa apresenta os pares de palavras do excerto que devem ser acentuadas.
(A) dialogo e segui-lo
(B) socrates e estupendas
(C) serenamente e paginas
(D) periodo e visita-lo.
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Tendo em vista a modalidade padrão da Língua Portuguesa, a concordância verbal estabelece
a conformidade de número e gênero entre o verbo
e os elementos a que ele estiver relacionado em
uma frase. Nos casos a seguir, uma das alternativas
foi grafada de modo inadequado. Assinale-a:
(A) As montanhas parecem sumir diante de nossos
olhos.
(B) O ministro viajou em missão diplomática para
o Estados Unidos.
(C) Tristeza e angústia podem ser sintomas do
quadro depressivo.
(D) Um ou outro participará do evento na semana
que vem.
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Leia o texto a seguir e escolha a alternativa
que preencha corretamente a sequência de lacunas.
4

Armazenamento de dados em nuvem (cloud storage) utiliza __________________ espalhados
geograficamente. Exemplos de serviços de armazenamento em nuvem são: Dropbox, que pode
ser acessado na forma de ______________ e
______________; Google Drive, que além do armazenamento em nuvem também disponibiliza
______________________; Cloud Drive, serviço disponibilizado pela  _________________ que
oferece uma conta gratuita com espaço limitado
de armazenamento e OneDrive, serviço disponibilizado pela  _________________.
(A) múltiplos serviços, servidores, clientes, acesso
às redes sociais, Microsoft, Google
(B) múltiplos servidores, navegadores, aplicativos, edições compartilhadas de documentos,
Amazon, Microsoft
(C) múltiplos serviços, navegadores, aplicativos, edições compartilhadas de documentos,
Apple, Microsoft
(D) múltiplos servidores, servidores, clientes,
aplicativos de redes sociais, Google, Amazon

10 Assinale

a alternativa que apresenta uma
afirmação incorreta com relação a Sistemas
Operacionais:
(A) O Sistema Operacional é um programa, ou um
conjunto de programas, cuja função é gerenciar os recursos do sistema. Dentre suas tarefas podemos destacar o escalonamento de processos, gerenciamento de memória, criação do
sistema de arquivos e fornecimento de uma
interface entre o computador e o usuário.
(B) Um arquivo é um conjunto de bytes, normalmente armazenado em um disposto não volátil, como o disco rígido.
(C) O Linux é um sistema operacional multiusuário e permite conexão remota com SSH.
(D) Sistemas Operacionais Monousuários permitem que vários usuários utilizem o sistema ao
mesmo tempo.

11 No fim do século XX e início do século XXI

a informática tornou-se fundamental para garantir
comunicações ágeis, padronizadas e efetivas entre
os diversos setores de organizações públicas e privadas. Um recurso bastante utilizado entre os técnicos administrativos são as teclas de atalho que
tanto no ambiente Windows quanto no Linux são
responsáveis por agilizar as tarefas que são executadas no sistema operacional. Sobre as teclas de
Cargo: Bibliotecário - Documentalista - Edital n. 864/2015

atalho no ambiente Linux Ubuntu 14.04 e Windows 7 Professional é CORRETO afirmar que:
(A) uma das formas de abrir o menu Iniciar no
Windows 7 é utilizar a combinação de teclas
CTRL + ESC, assim como é possível maximizar uma janela no Linux utilizando a combinação de teclas CTRL + ALT + X.
(B) No Linux é possível configurar novas teclas
atalho acessando “Configurações do Sistema”
e clicando sobre o ícone “Entrada de Texto”
selecionar a aba “Teclas de Atalho”.
(C) Para abrir a janela de “Ajuda e Suporte do
Windows” utiliza-se a combinação de teclas
+ F11.
(logotipo do Windows)
(D) No Windows a combinação de teclas (logotipo
do Windows) + L é utilizada para “Bloquear
o computador ou mudar de usuário”, assim como
no Linux são utilizadas a combinação de teclas
CTRL + ALT + L para realizar a mesma tarefa.

12 O Microsoft Ofﬁce 2007 é uma suíte de aplicativos de escritório, utilizado para realizar diversas tarefas, dentre elas destacam-se a edição de
textos através do Word, a edição de planilhas eletrônicas por meio do Excel e criação de apresentações utilizando o PowerPoint. Observe as figuras
a seguir e responda:
(I)

(II)

(III)

Assinale a afirmativa que contém a alternativa
CORRETA:
(A) A figura III apresenta o grupo de ferramentas
“Criar” do Microsoft Word que pertence à guia
Revisão
(B) A figura I apresenta o grupo de ferramentas
“Edição” do Microsoft Excel, que pertence à
guia “Início”
(C) A figura II apresenta o grupo de ferramentas
“Animações” do Microsoft PowerPoint, que
pertence à guia “Apresentação de Slides”
(D) A figura I apresenta o grupo de ferramentas
“Edição” do Microsoft Word, que pertence à
guia “Início”

13 um documento muito importante foi prote-

gido por senha, e essa foi esquecida. O conteúdo
é RECuPERÁVEL ou IRRECuPERÁVEL, e por
quais razões?
(A) RECuPERÁVEL, através do método de força bruta computacional, no qual todas as senhas possíveis são testadas. O tempo necessário para recuperar o conteúdo do arquivo
vai depender do nível de segurança utilizado,
da senha escolhida e do poder computacional
disponível para recuperação por força bruta,
podendo levar horas, dias, meses ou até anos.
(B) RECuPERÁVEL, usando uma senha padrão
que recupera todos os documentos, fornecida
pelo fabricante do software que instaurou a
proteção por senha.
(C) IRRECuPERÁVEL, nem mesmo o fabricante
do software que instaurou a proteção por senha é capaz de recuperar o conteúdo do documento.
(D) IRRECuPERÁVEL. Sem lembrar a senha, é
impossível o acesso ao conteúdo.

14 Com relação ao gerenciamento de arquivos e

pastas, sistemas operacionais Linux possuem uma
estrutura de diretórios organizada de forma hierárquica. Analise a seguinte linha de comando:
# cp /home/ifsp/documento.txt
backup/documento.bak

/home/ifsp/

Assinale a alternativa que contém a afirmação
CORRETA sobre o que acontecerá após executar
a linha de comando no sistema operacional Linux.
(A) uma cópia do arquivo documento.txt será
criada em /home/ifsp/backup com o nome de
documento.bak.
(B) O conteúdo do arquivo documento.txt será copiado para o arquivo documento.bak já existente em /home/ifsp/backup.
(C) uma cópia de backup do arquivo documento.
txt será criada em /home/ifsp/backup com a
permissão de “somente leitura” apenas para
visualização em caso de perda do documento
original.
(D) A linha de comando apresenta erro. O correto seria: # cp from /home/ifsp/documento.txt
to /home/ifsp/backup/documento.bak. Nesse
caso, o arquivo documento.txt seria removido
do diretório original e armazenado no diretório destino com novo nome.
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15 Veja o seguinte trecho de uma planilha MS

Excel:

Se inserirmos na célula B14 exatamente o seguinte
conteúdo:           
SOMA(B1;B4:B7)
Qual será o resultado?
(A) 115
(B) um outro valor numérico menor que 115
(C) um outro valor numérico maior que 115
(D) nenhuma das anteriores

16 Considere as proposições a seguir:

I- Todo estudante de Línguas é aplicado;
II- Nenhum estudante de Matemática estuda Línguas;
III- Alguns estudantes de Línguas estudam Matemática;
IV- Todos os estudantes de Matemática estudam
Línguas;
V- Ao menos um estudante de Matemática estuda
Línguas.
A negação da proposição II é a proposição:
(A) III
(B) I
(C) V
(D) IV

17 Em uma empresa trabalham 280 funcioná-

rios com formações diversificadas. Entre eles, 90
possuem alguma formação de nível superior, 130
possuem algum nível técnico e 60 possuem ambas
as certificações: superior e técnico. Dessa forma é
correto afirmar que:
(A) Possuem nível superior ou técnico 200 funcionários.
(B) 80 funcionários possuem somente nível técnico.
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(C) 40 funcionários possuem somente nível superior.
(D) 120 funcionários não possuem nenhuma das
qualificações indicadas.

18 Antônio não quis comemorar seu aniversário sozinho. Para tanto, convidou os 13 melhores
amigos que tinha para comemorar data tão especial. Admitindo-se que ninguém recusou o convite
de Antônio. Entre as afirmações a seguir, assinale a
única que é necessariamente verdadeira.
(A) Pelo menos duas das pessoas reunidas fazem
aniversário no mesmo mês.
(B) Pelo menos três das pessoas reunidas nasceram em agosto.
(C) Pelo menos sete das pessoas reunidas nasceram em dias pares.
(D) Pelo menos duas das pessoas reunidas nasceram em dias ímpares.
19 Alguns pesquisadores resolveram, em seu
trabalho de campo, comparar as massas de três animais: uma arara, uma raposa e uma lebre. Fizeram
as pesagens da seguinte forma: primeiro pesaram
a arara e a lebre juntas e obtiveram 6 kg; depois,
pesaram a raposa e a lebre juntas e obtiveram 13,5
kg; e, por último, pesaram a arara e a raposa juntas
e obtiveram 10,5 kg. Dessa forma, a massa dos três
animais somados em kg, é:
(A) 13
(B) 14
(C) 15
(D) 16
20 Na Língua Portuguesa é comum dizermos

“não vi ninguém” ou “não tinha nada ali” – o que
está correto segundo o ponto de vista do nosso
idioma, de nossa fala decorrente do cotidiano. No
entanto, essa estrutura não pode ser considerada
quando se está buscando analisar logicamente uma
situação. Dizer que não existe nenhuma sala vazia
na escola equivale a dizer que:
(A) Pelo menos uma sala está vazia na escola.
(B) Pelo menos uma sala não está vazia na escola.
(C) Todas as salas estão vazias na escola.
(D) Nenhuma sala está vazia na escola.

21 Um

professor pretende distribuir 20 brindes (numerados de 1 a 20) entre os 15 alunos de
sua classe. Ele afirma que todos os brindes serão
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sorteados aos alunos, bem como todos os alunos
receberão ao menos um brinde. Sendo assim, é
possível indicar que o máximo de brindes que um
mesmo aluno poderá receber será de:
(A) 1
(B) 2
(C) 5
(D) 6

22 É sabido que o setor de Gestão de Pessoas

de determinado Órgão participou de duas capacitações ao longo do mês. Um grupo de 10 servidores participou de um curso sobre o uso do sistema
SIGEPE; e, um grupo de 15 servidores participou
de um curso relacionado à folha de pagamento.
Assim, considerando que existem apenas 22 servidores na gestão de pessoas desse Órgão, indique
quantos servidores participaram ou do primeiro ou
do segundo curso.
(A) 3
(B) 19
(C) 22
(D) 25

23 A respeito da Lei 11.892, de 29 de dezembro

de 2008, que institui a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, assinale a alternativa correta:
(A) A administração dos Institutos Federais terá
como órgãos superiores o Colégio de Administração e o Conselho Superior.
(B) A Reitoria, como órgão de administração central, não poderá ser instalada em espaço físico
distinto de qualquer dos campi que integram o
Instituto Federal.
(C) A relação dos campi que integrarão cada um
dos Institutos Federais criados nos termos da
mencionada Lei será estabelecida em ato do
Ministro de Estado da Educação.
(D) O Colégio Pedro II é instituição federal de ensino, pluricurricular e multicampi, vinculada
ao Ministério da Fazenda e especializada na
oferta de Educação Básica e de licenciaturas.

24 Considerando o disposto no Decreto 1.171, de
22 de junho de 1994, assinale a resposta correta:
(A) É dever fundamental do servidor público
abster-se, de forma absoluta, de exercer sua

função, poder ou autoridade com finalidade
estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei.
(B) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de demissão e sua fundamentação constará do respectivo parecer,
assinado por todos os seus integrantes, com
ciência do faltoso.
(C) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica
e fundacional ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão
de Ética, encarregada de orientar e aconselhar
sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível
de suspensão.
(D) Para fins de apuração do comprometimento
ético, entende-se por servidor público todo
aquele que, por força de lei, contrato ou de
qualquer ato jurídico, preste serviços, sempre
de natureza permanente, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou
indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas,
as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em
qualquer setor onde prevaleça o interesse do
Estado.

25 Para os efeitos do Decreto 5.825, de 29 de

junho de 2006, aplica-se o seguinte conceito:
(A) Avaliação de desempenho: instrumento gerencial que permite ao servidor avaliar o seu próprio desempenho, mediante critérios subjetivos.
(B) Dimensionamento: processo de identificação
e análise tão somente quantitativa da força de
trabalho necessária ao cumprimento dos objetivos institucionais, considerando as inovações
tecnológicas e modernização dos processos de
trabalho no âmbito da IFE.
(C) Força de trabalho: conjunto formado pelos
materiais utilizados no desenvolvimento de
tarefas burocráticas.
(D) Desempenho: execução de atividades e cumprimento de metas previamente pactuadas entre o ocupante da carreira e a IFE, com vistas
ao alcance de objetivos institucionais.
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26 De acordo com a Lei n. 11.091, de 12 de ja-

neiro de 2005, é possível afirmar que:
(A) A liberação do servidor para a realização de
cursos de Mestrado e Doutorado não está condicionada ao resultado favorável na avaliação
de desempenho, já que é seu direito aprimorar
seus conhecimentos.
(B) O desenvolvimento do servidor na carreira
dar-se-á, exclusivamente, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, Progressão por
Capacitação Profissional ou Progressão por
Mérito Profissional.
(C) Será instituído Incentivo à Qualificação ao
servidor que possuir educação formal igual ou
superior à exigida para o cargo de que é titular.
(D) A lei em análise cria a Comissão Regional de
Supervisão do Plano de Carreira, vinculada ao
Ministério da Educação, com a finalidade de
acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do Plano de Carreira.

27 Sobre a estrutura organizacional dos Institu-

tos Federais, constante na Lei 11.892/2008, considere as afirmativas:
I. Os Institutos Federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por 1 (um) Reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores;
II. Poderão ser nomeados Pró-Reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da Carreira docente
ou de cargo efetivo de qualquer nível da Carreira
dos técnico-administrativos do Plano de Carreira
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação;
III. Os campi serão dirigidos por Diretores-Gerais,
nomeados pelo Reitor para mandato de 4 (quatro)
anos, permitida uma recondução, após processo
de consulta à comunidade do respectivo campus,
atribuindo-se o peso de 1/2 (um meio) para a manifestação do corpo docente, de 1/4 (um quarto) para
a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/4 (um quarto) para a manifestação do
corpo discente;
IV. A administração dos Institutos Federais terá
como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e
o Conselho Superior.
Estão corretas as afirmativas:
(A) I, II e IV
(B) I e IV
(C) II e III
(D) II, III e IV
8

28 O Código de Ética Profissional do Servidor

Público Civil do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto 11.071, de 22 de junho de 1994,
enumera um rol de Regras Deontológicas. O termo
deontologia foi criado no ano de 1834, pelo filósofo inglês Jeremy Benthan, para referir-se ao ramo
da ética cujo objeto de estudo são os fundamentos
do dever e as normas morais. Com base na referida legislação, indique a alternativa que apresenta
corretamente uma das regras deontológicas
elencadas no respectivo decreto citado.
(A) O trabalho desenvolvido pelo servidor público
perante a comunidade deve ser entendido como
acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que,
como cidadão, integrante da sociedade, o êxito
desse trabalho pode ser considerado como seu
maior patrimônio.
(B) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a
consciência dos princípios morais são primados
menores que devem nortear o servidor público,
seja no exercício do cargo ou função, ou fora
dele, já que refletirá o exercício da vocação do
próprio poder estatal.
(C) A função pública deve ser tida como exercício
profissional e, portanto, não se integra na vida
particular de cada servidor público. Assim, os
fatos e atos verificados na conduta do dia a dia
em sua vida privada não poderão acrescer ou
diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
(D) Toda ausência justificada do servidor de seu
local de trabalho é fator de desmoralização do
serviço público, o que quase sempre conduz à
desordem nas relações humanas.

29 Em se tratando das disposições estabelecidas

no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil
da União (Lei n. 8.112/90) considere as seguintes
afirmações:
I- Ao servidor é permitido recusar fé a documentos
públicos;
II- Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou
função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;
III- O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições;
IV- Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta
dias, interpoladamente, durante o período de doze
meses;
V- O prazo de prescrição começa a correr da data
em que o fato se tornou conhecido;
Cargo: Bibliotecário - Documentalista - Edital n. 864/2015

VI- A abertura de sindicância ou a instauração de
processo disciplinar não interrompe a prescrição, até
a decisão final proferida por autoridade competente.

II- Alocar recursos: pessoas, tempo e dinheiro;
III- Compreender como e quanto os cientistas se
comunicam.

Assim, das alternativas propostas,
(A) Estão corretas a I, a II e a IV
(B) Estão corretas a II, a IV e a V
(C) Estão corretas a III, a IV e a VI
(D) Estão corretas a IV, a V e VI

Os tipos de métodos quantitativos que permitem as
ações destacadas acima são, respectivamente:
(A) Infometria, bibliometria e cienciometria
(B) Cienciometria, infometria e bibliometria
(C) Cienciometria, bibliometria e infometria
(D) Bibliometria, infometria e cienciometria

30 Conforme disposto no Decreto n. 5.825/06,

que estabelece as diretrizes para elaboração do
Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação, o Programa de Capacitação e
Aperfeiçoamento terá por objetivo:
I- Contribuir para o desenvolvimento do servidor,
como profissional e cidadão;
II- Capacitar o servidor para o desenvolvimento de
ações de gestão pública;
III- Capacitar o servidor para o exercício de atividades de forma articulada com a função social da IFE;
IV- Aferir o mérito para progressão;
V- Propiciar condições favoráveis à melhoria dos
processos de trabalho.
Assim, das alternativas propostas,
(A) Estão corretas a II, a III e a V
(B) Estão corretas a I, a IV e a V
(C) Estão corretas a I, a II e a III
(D) Estão corretas a III a IV e V

31 Indicar a natureza da informação contida no
documento original; sugerir a conveniência de se
obter o documento para um estudo intensivo; proporcionar ao leitor um meio rápido de se manter
informado em sua área de interesse e guiar o leitor
para uma leitura mais inteligente do trabalho original, destacando seus aspectos mais significativos,
segundo Iglesias Maturana (1992) são objetivos:
(A) Dos resumos
(B) Das resenhas
(C) Dos vocabulários controlados
(D) Dos índices
32 A partir das formas de medição voltadas
para avaliar a ciência e os fluxos da informação,
é possível:
I- Melhorar a eficiência da recuperação, medindo-se,
por exemplo a relevância e revocação dos sistemas
de informação;

33 A ABNT NBR 14724:2011 - Informação
e documentação - Trabalhos acadêmicos – apresenta algumas alterações em relação à sua antecessora – a ABNT NBR 14724:2005), dentre elas:
(A) A obrigatoriedade de inclusão de glossário em
todos os trabalhos acadêmicos.
(B) Que os dados de catalogação na publicação
(ou ficha catalográfica), devem ser inseridos
no anverso da folha de rosto.
(C) A definição do resumo em língua estrangeira
como elemento opcional.
(D) A recomendação que os elementos textuais e
pós-textuais sejam digitados ou datilografados
no anverso e verso das folhas, e a possibilidade de utilização de papel reciclável para a
impressão do trabalho.
34 De acordo com Grogan (1995), o processo

de referência possui sequência lógica das etapas
decisórias encadeadas que constitui o processo
normal de referência.
Assinale a alternativa em que essas etapas estão na
ordem correta:
(A) A necessidade da informação; o problema; a
questão inicial; a questão negociada; a estratégia de busca; o processo de busca; a resposta;
a solução.
(B) O problema; a necessidade da informação; a
questão inicial; a questão negociada; a estratégia de busca; o processo de busca; a solução;
a resposta.
(C) O problema; a necessidade da informação; a
questão inicial; a questão negociada; o processo de busca; a estratégia de busca; a resposta;
a solução.
(D) O problema; a necessidade da informação; a
questão inicial; a questão negociada; a estratégia de busca; o processo de busca; a resposta;
a solução.
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35 O cabeçalho de responsabilidade ou de as-

sunto, conforme as regras e recomendações para
entidades coletivas brasileiras é:
(A) Brasil. DNER.
(B) Brasil. Ministério dos Transportes. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
(C) Brasil. Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem. Ministério dos Transportes.
(D) Brasil. Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem.

36 De acordo com Vergueiro (2010) os critérios

de seleção podem ter três enfoques distintos:
I– Critérios que abordam o conteúdo dos documentos;
II– Critérios que abordam a adequação ao usuário;
III– Critérios relativos a aspectos adicionais do
documento.
Assinale a alternativa que apresenta apenas os critérios corretos e que abordem o conteúdo dos
documentos.
(A) Autoridade; imparcialidade; atualidade; precisão; cobertura/tratamento.
(B) Autoridade; imparcialidade; idioma; precisão;
relevância/interesse.
(C) Autoridade; precisão; imparcialidade; atualidade; cobertura/relevância.
(D) Autoridade; atualidade; imparcialidade; cobertura/tratamento; idioma.

37 Assinale a referência a seguir que está de

acordo com a NBR 6023:2002.
(A) SOUZA, Maria Naires Alves de; FARIAS,
Karla Meneses. Bibliotecário de referência
e a competência informacional. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA,
DOCUMENTAÇÃO
E
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 24., 2011,
Maceió. Anais eletrônicos… Disponível
em: <http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/
riufc/10377/1/2011_eve_mnadesousa.pdf>.
Acesso em: 15 dez. 2012.
(B) CURY, Maria Catarina; RIBEIRO, Maria
Solange Pereira; OLIVEIRA, Nirlei Maria.
Bibliotecário universitário. Informação &
Sociedade, João Pessoa, v. 11, n. 1, p. 86-98,
jan./jun. 2001.
(C) SOUZA, Francisco das Chagas de. A formação acadêmica de bibliotecários e cientistas
da informação e sua visibilidade, identidade
10

e reconhecimento social no Brasil. João Pessoa, Inf. & Soc., v. 16, n.1, 2006,  p. 32-46.
Disponível em: <http://fundamentos1.files.
wordpress.com/2009/11/souza-a-formacao-academica-debibliotecarios.pdf>. Acesso em:
05 mar. 2013.
(D) BARRETO, Aldo de Albuquerque. A oferta e
a demanda da informação: condições técnicas,
econômicas e políticas. Ci. Inf., Brasília, v.
28, n. 2, p.168-142, maio/ago. 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ci/v28n2/
28n2a09.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2013

38 De acordo com o Código de Ética Profissional

do Bibliotecário (Resolução  CFB n. 42 de 11 de janeiro de 2002), o Bibliotecário deve, em relação aos
usuários e clientes, observar as seguintes condutas:
I- Aplicar todo zelo e recursos ao seu alcance no
atendimento ao público, não se recusando a prestar
assistência profissional, salvo por relevante motivo;
II- Tratar os usuários e clientes com respeito e urbanidade;
III- Ser solidário, sem conivência com erros que
venham a infringir a ética e as normas que regulam
a profissão;
IV- Orientar a técnica da pesquisa e a normalização do trabalho intelectual de acordo com suas
competências.
Estão corretas as alternativas:
(A) I, II e III
(B) I e IV
(C) I, II e IV
(D) II, III e IV

39 A Classificação Decimal de Dewey possui

sete tabelas auxiliares. Qual tabela auxiliar deve
ser utilizada para compor as classificações que
abordem raças, nacionalidades e etnias?
(A) 2
(B) 4
(C) 5
(D) 7

40 É um vocabulário controlado da National Li-

brary of Medicine (NLM) e que indexa artigos de
milhares de periódicos biomédicos para a base de
dados MEDLINE/Pubmed, bem como a catalogação de livros, documentos e audiovisuais adquiridos pela biblioteca. Trata-se de:
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(A) Blackwell Thesaurus
(B) OVID Thesaurus
(C) MLA Thesaurus
(D) MesH Thesaurus

41 De acordo com a NBR 6023/2002 (Referên-

cias - Elaboração) da ABNT, assinale a alternativa
correta que apresenta todos os elementos essenciais na referência de trabalho apresentado em
evento:
(A) Autor (es), título do trabalho apresentado, título do documento (anais, atas, tópico temático, etc), seguido da expressão In.:, nome do
evento, numeração do evento (se houver), ano
e local (cidade) de realização, local, editora,
data de publicação e página inicial e final da
parte referenciada.
(B) Autor (es), título do trabalho apresentado, seguido da expressão In.:, nome do evento, ano
e local (cidade), numeração do evento (se houver), título do documento (anais, atas, tópico temático, etc), local, editora, data de publicação e
página inicial e final da parte referenciada.
(C) Autor (es), título do trabalho apresentado, seguido da expressão In.:, nome do evento, numeração do evento (se houver), ano e local
(cidade) de realização, título do documento
(anais, atas, tópico temático, etc), local, editora, data de publicação e página inicial e final
da parte referenciada.
(D) Autor (es), título do trabalho apresentado, seguido da expressão In.:, numeração do evento (se
houver), nome do evento, ano e local (cidade) de
realização, título do documento (anais, atas, tópico temático, etc), local, editora, data de publicação e página inicial e final da parte referenciada.

43 A Resolução CFB n. 42, de 11 de janeiro de

2002, dispõe sobre o Código de Ética do Conselho Federal de Biblioteconomia. De acordo com o
Código de ética profissional do Bibliotecário, Art.
12, não se permite ao profissional de Biblioteconomia, no desempenho de suas funções as seguintes
afirmativas, exceto:
(A) Deixar de comunicar aos órgãos competentes
as infrações legais e éticas que forem de seu
conhecimento.
(B) Permitir a utilização de seu nome e de seu registro a qualquer instituição pública ou privada onde não exerça, pessoal ou efetivamente,
função inerente à profissão.
(C) Utilizar a influência política em benefício próprio.
(D) Evitar, no exercício de posição hierárquica,
denegrir a imagem de profissionais subordinados e outros colegas de profissão.

44 Desenvolvido para possibilitar a criação de

repositórios digitais com funções de armazenamento, gerenciamento, preservação e visibilidade
da produção intelectual, permitindo sua adoção
por outras instituições em forma consorciada federada. O sistema foi criado de forma a ser facilmente adaptado e permite o gerenciamento da produção científica em qualquer tipo de material digital,
dando-lhe maior visibilidade e garantindo a sua
acessibilidade ao longo do tempo. Essa descrição
corresponde ao:
(A) SciELO
(B) VPN
(C) EndNote
(D) DSpace

45 A Biblioteca Digital Brasileira de Teses

42 Qual serviço de informação para a pesquisa
permite o acesso remoto ao conteúdo assinado via
Comunidade Acadêmica Federada (CAFe)?
(A) Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT).
(B) Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).
(C) Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes).
(D) Diretório de Políticas de Acesso Aberto das
Revistas Científicas Brasileiras (Diadorim).

e
Dissertações (BDTD) tem por objetivo integrar,
em um único portal, os sistemas de informação de
teses e dissertações existentes no país e disponibilizar para os usuários um catálogo nacional em texto
integral, possibilitando uma forma única de busca
e acesso a esses documentos. Para instituições que
já possuem um repositório de teses e dissertações
usando tecnologia própria, o IBICT apoia tecnicamente a implementação de que protocolo?
(A) OAI-PMH
(B) OAI-TEDE
(C) OAI-XML
(D) OAI-Dublin Core
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46 No formato Marc 21 os campos correspon-

dentes ao autor principal, lugar de publicação,
ISBN e assunto são, respectivamente:
(A) 90, 260, 100, 700
(B) 20, 90, 260, 650
(C) 100, 260, 20, 650
(D) 100, 260, 20, 700

47 “Um sistema de recuperação da informação
tenderá a não ser usado quando for mais penoso e
incômodo para o cliente ter a informação do que
não tê-la.” Esse conceito abordado por Grogan
(2001) trata-se da aplicação específica de uma lei
chamada:
(A) Lei de Zipf
(B) Lei de Lotka
(C) Lei de Bradford
(D) Lei de Mooers
48 Segundo

Lancaster (2004) existem fatores
que influem na qualidade da indexação, que podem ser ligados ao indexador, ao vocabulário, ao
documento, ao processo e ao ambiente. Qual alternativa mostra corretamente apenas os fatores ligados ao “processo”?
(A) Tipo de indexação, regras e instruções, produtividade exigida, exaustividade da indexação.
(B) Ambiguidade, complexidade, tipo de indexação, iluminação.
(C) Disponibilidade de instrumentos auxiliares,
concentração, complexidade.
(D) Ruído, experiência, sintaxe.

49 Os Requisitos Funcionais para Registro Bi-

bliográficos (FRBR), são:
(A) Um novo código de catalogação
(B) Um novo código de classificação
(C) Um modelo conceitual do tipo entidade-relacionamento
(D) Uma nova forma de indexação

50 É

uma expressão usada para designar documentos não convencionais e semipublicados,
produzidos no âmbito governamental, acadêmico,
comercial e industrial. Estamos falando sobre:
(A) Posprint
(B) Literatura Cinzenta
(C) Literatura Branca
(D) Preprint
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