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PROVA ESCRITA OBJETIVA
CADERNO DE QUESTÕES
NÚMERO DE QUESTÕES: 30

Seleção Pública - 2019

Prefeitura Municipal de Granja - CE

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura
deste caderno de questões.
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja
algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído
apenas nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta
esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO
DO CANDIDATO.
3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua
resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão, esta será anulada.
4. Se você deixar todos os campos em branco do cartão resposta em branco, sua prova objetiva
será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO.
5. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser
substituído.
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras
A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação
em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. O tempo disponível para esta prova é de três horas.
8. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as
marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
9. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM
FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a
LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto,
o candidato será eliminado.
10. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da
aplicação das provas.
11. Você será excluído do exame caso:
a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer
espécie.
b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE
QUESTÕES e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA.
c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA.
d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem
acompanhar o fiscal à coordenação.
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PROVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS

mecânica com o auxílio de uma turbina a vapor, e,
posteriormente, eletricidade, por meio de um gerador.

Quase todas as fontes de energia – hidráulica,
biomassa, eólica, combustíveis fósseis e energia dos
oceanos – são formas indiretas de energia solar. Além
disso, a radiação solar pode ser utilizada diretamente
como fonte de energia térmica, para aquecimento de
fluidos e ambientes e para geração de potência
mecânica ou elétrica. Pode ainda ser convertida
diretamente em energia elétrica, por meio de efeitos
sobre determinados materiais, entre os quais se
destacam o termoelétrico e o fotovoltaico.

calor para aquecimento de ambientes, denominado
aquecimento solar passivo, decorre da penetração ou
da

reduzindo-se,

radiação
com

solar

isso,

as

nas

edificações,

necessidades

elétrica ocorre pelos efeitos da radiação (calor e luz)
sobre determinados materiais, particularmente os
semicondutores. Entre esses, destacam-se os efeitos
termoelétrico e fotovoltaico. O primeiro caracterizase pelo surgimento de uma diferença de potencial,
provocada pela junção de dois metais, em condições
específicas. No segundo, os fótons contidos na luz
solar são convertidos em energia elétrica, por meio do
uso de células solares.
Entre os vários processos de aproveitamento da

O aproveitamento da iluminação natural e do

absorção

A conversão direta da energia solar em energia

de

iluminação e aquecimento. Assim, um melhor
aproveitamento da radiação solar pode ser feito com

energia solar, os mais usados atualmente são o
aquecimento de água e a geração fotovoltaica de
energia elétrica. No Brasil, o primeiro é mais
encontrado nas regiões Sul e Sudeste, devido a
características climáticas, e o segundo, nas regiões
Norte e Nordeste, em comunidades isoladas da rede
de energia elétrica.

o auxílio de técnicas mais sofisticadas de arquitetura
e construção.
O aproveitamento térmico para aquecimento de
fluidos é feito com o uso de coletores ou
concentradores solares. Os coletores solares são mais

(Texto disponível em:
<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/03Energia_Solar(3).pdf> Acessado em: 07 de dez. de
2018).

usados em aplicações residenciais e comerciais
(hotéis, restaurantes, clubes, hospitais etc.) para o
aquecimento de água (higiene pessoal e lavagem de
utensílios e ambientes). Os concentradores solares
destinam-se a aplicações que requerem temperaturas
mais elevadas, como a secagem de grãos e a produção
de vapor. Neste último caso, pode-se gerar energia

Questão 01
Conforme as ideias apresentadas no texto, é correto
afirmar que a radiação solar:
a)Pode ser aproveitada para diversos fins, inclusive
para a geração de energia elétrica.
b)Tem aumentado seus índices de concentração em
razão do aquecimento global.
c) Representa um risco à estabilidade da produção
energética de base petrolífera.
d) Prejudica a saúde daqueles que a ela se submetem,
causando câncer de pele.
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Questão 02
Acerca dos propósitos, gerais ou específicos, é
CORRETO afirmar que o texto:
a) Incentiva o consumo consciente de eletricidade em
razão da escassez de recursos naturais.
b) Indica as melhores técnicas para a produção de
energia elétrica a partir da radiação solar.
c) Discorre acerca do aproveitamento, direto ou
indireto, da radiação proveniente do sol.
d) Avalia o mercado de produção energética de base
fotovoltaica e critica sua expansão.
Questão 03
Conforme o texto, aquecimento de água e geração
fotovoltaica de energia elétrica são processos de
aproveitamento da energia solar a respeito dos quais
é CORRETO afirmar que:
a) Têm distribuição equânime em todo o território
brasileiro.
b) As diferenças climáticas regionais influenciam sua
distribuição.
c) A região sul privilegia a conversão da energia solar
em eletricidade.
d) Ainda há muitos empecilhos naturais para a
produção de energia limpa.
Questão 04
A propósito dos aspectos fonético-fonológicos da
palavra “aquecimento” é CORRETO afirmar somente
que:
a) Possui somente quatro fonemas oclusivos.
b) Possui apenas quatro vogais e uma semivogal
c) Possui dez fonemas, cinco vogais e cinco
consoantes.
d) Possui dois dígrafos, um consonantal e um
vocálico.
Questão 05
A palavra se destacada está corretamente classificada
no item:
a) “Entre esses, destacam-SE os efeitos termoelétrico
e fotovoltaico.” (partícula expletiva)
b) “[...] reduzindo-SE, com isso, as necessidades de
iluminação e aquecimento.” (conjunção integrante)

c) “[...] pode-SE gerar energia mecânica com o
auxílio de uma turbina a vapor [...]” (pronome
reflexivo)
d) “O primeiro caracteriza-SE pelo surgimento de
uma diferença de potencial [...]” (pronome
apassivador).
Questão 06
A função sintática do termo destacado está
corretamente indicada no item:
a) “Os CONCENTRADORES solares destinam-se a
aplicações que requerem temperaturas mais elevadas
[...]” (adjunto adnominal)
b) “[...] um MELHOR aproveitamento da radiação
solar pode ser feito com o auxílio de técnicas mais
sofisticadas [...].” (adjunto adverbial)
c) “No segundo, os fótons contidos na luz SOLAR
são convertidos em energia elétrica [...]”. (adjunto
adnominal)
d) “Os coletores solares são mais usados em
aplicações RESIDENCIAIS e comerciais [...]”.
(adjunto adverbial)
Questão 07
As regras de concordância verbal e nominal estão
respeitadas somente no item:
a) Como energia solar se descreve a energia obtida do
sol, chegando à superfície da Terra como ondas
eletromagnéticas (fótons), seja de maneira direta ou
difusas.
b) No sol, é a fusão atômica a responsável pela
liberação dessa energia – um gigantesco processo
termonuclear que converte cerca de 650 milhões de
toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo.
c) Na Terra, a energia solar é a origem do ciclo da
água, do vento e da fotossíntese do reino vegetal, do
qual depende o reino animal através das cadeias
alimentar.
d) No que tange à geração de energia elétrica, ao
construirmos usinas hidroelétrica e eólicas, estamos
utilizando o sol indiretamente como fonte renovável.
Questão 08
O sinal indicativo de crase está corretamente
empregado somente no item:
a) A maior parte do território brasileiro está
localizada relativamente próxima à linha do Equador,
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de forma que não se observam grandes variações na
duração solar do dia.
b) Contudo, à maioria da população brasileira e das
atividades socioeconômicas do País se concentra em
regiões mais distantes do Equador.
c) Em Porto Alegre, capital brasileira mais meridional
(cerca de 30º S), a duração solar do dia varia de 10
horas e 13 minutos à 13 horas e 47 minutos,
aproximadamente, entre 21 de junho e 22 de
dezembro, respectivamente.
d) Desse modo, para maximizar o aproveitamento da
radiação solar, pode se ajustar à posição do coletor ou
painel solar de acordo com a latitude local e o período
do ano em que se requer mais energia.
Questão 09
Uma escola tem 600 alunos, sendo que desses alunos
40% são homens. Sabe-se que 20% das mulheres
usam óculos, logo a quantidade de mulheres que não
usam óculos é de:
a)
b)
c)
d)

286.
284.
288.
282.

Questão 10
Um carro de corrida demorou 2 horas e 25 minutos e
45 segundos para terminar um circuito, logo esse
tempo em segundos é:
a)
b)
c)
d)

8 765.
8 655.
8 700.
8 745.

Questão 11
Sendo o número

3

, leia as afirmações e marque o item

4

correto.
I. Esse número pertence ao conjunto dos números
naturais.
II. Esse número pertence ao conjunto dos números
racionais.
III. Esse número pertence ao conjunto dos números
inteiros.
a)
b)
c)
d)

Apenas a I é verdadeira.
Apenas a II é verdadeira.
Apenas a III é verdadeira.
Apenas a I e II são verdadeiras.

Questão 12
A figura a seguir representa a união de um retângulo,
um semicírculo e um triângulo retângulo.
Dados: AB = 70 cm, AE = 50 cm, ED = 40 cm, BC =
80 cm e  = 3,14.
Qual o valor da área dessa figura?

a) 4.004 cm2.
b) 4.216 cm2.
c) 4.428 cm2.
d) 4.640 cm2.

4
____________________________________________________________________________________
Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada
Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz
CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA – CEARÁ

Questão 13
Sávio vai fazer a prova da seleção pública na cidade
de Granja. Para chegar ao local de prova, ele vai sair
de casa às 5h25min. Sabendo, com certeza, que Sávio
estará de volta a sua casa às 13h 30min, quanto tempo
ele ficará longe de casa?
a) 8h 30 min.
b) 8h 05 min.
c) 7h 30 min.
d) 7h 05 min.

Questão 14
Uma geladeira custa R$ 2.560,00. Na compra, Ana
ganhou 10% de desconto, pagou a metade e o restante
parcelou em 6 vezes. O valor da parcela é:
a) R$ 213,33
b) R$ 212,50
c) R$ 192,00
d) R$ 185,33

a)
b)
c)
d)

2.
3.
4.
5.

a)
b)
c)
d)

R$ 1 245,00.
R$ 1 260,00.
R$ 1 225,00.
R$ 1 250,00.

PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Questão 17
__________ é o serviço que leva a informação ao
usuário, ou seja, dissemina a informação selecionada
para a pessoa que precisa/deseja receber a
informação.
a) SIU.

Questão 15
O valor da expressão

Questão 16
Edson trabalha como vendedor e recebe de salário R$
1 500,00. Na empresa onde ele trabalha todo mês é
descontado do seu salário 8% para a sua previdência,
6% do vale transporte e mais 3% do plano de saúde.
O valor que Edson recebe livre dos descontos é:

20008 + 20008 + 20008
20008

é:

b) SPD.

c) DIS.

d) DSI.

Questão 18
A biblioteca pública tem como missão de:
a) Canalizar a informação para o desenvolvimento
intelectual, cultural e social da comunidade.
b) Somente aplicar os conhecimentos técnicos para
comunidade.
c) Canalizar as informações ao público seletivo e
exigente
d) Ampliar os conhecimentos técnicos de alto nível.
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Questão 19
Qual o verdadeiro papel de uma biblioteca pública?

complementares, estes devem ser incluídos em todas
as referências daquela lista.

a) É servir aos interesses do indivíduo, sem fazer
distinção de condição social, raça, crença,
ou nacionalidade, para que assim ela possa despertar
nas pessoas a consciência da participação social de
cada comunidade.
b) É servir aos interesses da comunidade, sem fazer
distinção de condição social, raça, crença,
ou nacionalidade, para que assim ela possa despertar
nas pessoas a consciência da participação social de
cada indivíduo.
c) É servir aos interesses da comunidade, fazendo
distinção de condição social, raça, crença,
ou nacionalidade, para despertar nas pessoas a
consciência da participação social de cada indivíduo.
d) É servir aos interesses do indivíduo, para despertar
a consciência da participação social.

Questão 21
Sobre a Ordem dos livros na estante.

Questão 20
Os elementos essenciais e complementares da
referência devem ser apresentados em sequência
padronizada. Para compor cada referência, deve-se
obedecer à sequência dos elementos. Sobre o assunto,
marque a alternativa CORRETA:
a) As referências são alinhadas somente à margem
esquerda do texto e de forma a se identificar
individualmente cada documento, em espaço simples
e separadas entre si por espaço duplo. Quando
aparecerem em notas de rodapé, serão alinhadas, a
partir da segunda linha da mesma referência, abaixo
da primeira letra da primeira palavra, de forma a
destacar o expoente e sem espaço entre elas.
b) A pontuação segue padrões internacionais e deve
ser uniforme para todas as referências. As
abreviaturas devem ser conforme a NBR 10522.
c) O recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico)
utilizado para destacar o elemento título deve ser
uniforme em todas as referências de um mesmo
documento. Isto se aplica às obras sem indicação de
autoria, ou de responsabilidade, cujo elemento de
entrada é o próprio título, já destacado pelo uso de
letras maiúsculas na primeira palavra, com inclusão
de artigos (definidos e indefinidos) e palavras
monossilábicas.
d) As referências constantes em uma lista
padronizada devem obedecer a princípios distintos,
mas, ao optar pela utilização de elementos

a) Seguindo a abrangência do assunto, em ordem
crescente, partindo do geral para o específico.
b) Seguindo a abrangência do tipo, em ordem
decrescente, partindo do geral para o específico.
c) Seguindo a abrangência da história, em ordem
decrescente, partindo do geral para o específico.
d) Seguindo a abrangência do período, em ordem
decrescente, partindo do geral para o específico.
Questão 22
São características dos Centros de Documentação:
a) Possuir documentos arquivísticos, bibliográficos
e/ou museológicos, constituindo conjuntos orgânicos
(fundos de arquivo) ou reunidos artificialmente, sob a
forma de coleções, em torno de seu conteúdo.
b) Ter acervo constituído por documentos únicos ou
múltiplos, produzidos por diversas fontes geradoras.
c) Realizar o processamento técnico de seu acervo,
segundo a natureza do material que custodia.
d) Todas as alternativas estão corretas.
Questão 23
A área de tratamento documental é responsável pelo
tratamento documental do acervo arquivístico,
bibliográfico e hemerográfico e tem como funções:
I- Custodiar conjuntos documentais arquivísticos,
bibliográficos
e
hemerográficos,
incluindo
documentos textuais, iconográficos, sonoros e
audiovisuais.
II- Ampliar o acervo existente, adquirindo – por
doação ou permuta – fundos, coleções, documentos
avulsos e publicações pertinentes ao perfil do Centro
e que atendam às necessidades dos pesquisadores ou
contribuam na abertura de novos campos de
investigação.
III- Participar da criação e do desenvolvimento de
aplicativos específicos para dinamização das rotinas
de pesquisa; isso inclui as atividades operacionais de
diagnosticar as necessidades de automação de rotinas
de descrição do acervo, a criação de bancos de dados
(instrumentos de pesquisa – guias, inventários e
catálogos) e relatórios específicos.
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a) I e II estão corretas.
c) I e III estão corretos.

b) II e III estão corretos.
d) III está correto.

Questão 24
Sobre bibliotecas especializadas, marque a alternativa
CORRETA:
a) É aquela que se dedica principalmente a
publicações sobre um assunto ou um grupo de
assuntos em particular, ou seja, uma biblioteca cujo
acervo seja direcionado para a satisfação das
necessidades de um público específico.
b) As bibliotecas especializadas começaram a surgir
no meio do século XIX por causa do crescimento nas
áreas de tecnologia.
c) Uma das principais características das bibliotecas
especializadas é o tipo de material que constitui seu
acervo, onde o material mais comum são livros e
folhetos.
d) Segundo Figueiredo, a biblioteca especializada dá
menos importância ao conteúdo do que o suporte no
qual a informação é encontrada, por essa razão não é
muito comum encontrar outros tipos de materiais
além de livros.
Questão 25
Nos dias atuais, percebemos a imensa importância da
administração em todos os setores da sociedade,
inclusive nas bibliotecas. Nesse processo cíclico, o (a)
________ é a função administrativa que precede
todas as demais e que estabelece os objetivos para o
esforço do grupo.
a) Organização
c) Planejamento.

b) Direção.
d) Controle.

Questão 26
O primeiro sumário da CDD contém as:
a) Onze classes principais.
b) Oito classes principais.
c) Doze classes principais.
d) Dez classes principais.
Questão 27
O _____ sumário da CDD contém as seções dos
milhares. O _____ dígito em cada número de três
dígitos indica a seção. Desta forma, 610 é usado para
obras gerais sobre medicina e saúde, 611 para

anatomia humana, 612 para fisiologia humana e 613
para saúde e _____.
Preenchem adequadamente as lacunas acima as
respectivas palavras:
a)
b)
c)
d)

Segundo – Segundo – Arquitetura.
Terceiro – Terceiro – Segurança Pessoal.
Quarto – Quinto – Engenharia.
Quinto – Primeiro - Sociologia.

Questão 28
É INCORRETO afirmar quanto às classificações
CDU:
a) Usam números indo-arábicos.
b) São baseados no sistema decimal.
c) Cada número é interpretado como uma fração
decimal com o ponto decimal inicial omitido, que
determina a ordem de preenchimento.
d) Nunca sofreu alteração ou expansão desde sua
criação.
Questão 29
É a parte de um periódico com material
extraordinário, de complementação e de apoio, que
acompanha alguns ou todos os seus fascículos.
Podem ser regulares ou ocasionais:
a) Artigo.
c) Índice.

b) Suplemento.
d) Fascículo.

Questão 30
Analise as alternativas:
I- Monografia no todo em meio eletrônico - deve-se
obedecer aos padrões de referências bibliográficas
indicados para textos completos de documentos
monográficos, acrescentando-se as informações
relativas à descrição física do meio eletrônico. Ex:
KOOGAN,
André;
HOUAISS,
Antonio (Ed.). Enciclopédia e
dicionário digital 98. Direção geral de
André Koogan Breikmam. São
Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CDROM.
II- Parte de monografia - Os elementos essenciais são:
autor (es), título da parte, seguidos da expressão “In:”,
e da referência completa da monografia no todo. No
final da referência, deve-se informar a paginação ou
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outra forma de individualizar a parte referenciada.
Ex:
ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude
na era moderna. In: LEVI,
G.; SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens
2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p.
7-16.
SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra
do Tucujús. In: História do Amapá, 1o grau.
2. ed. Macapá: Valcan, 1994. cap. 3.
III- Publicação periódica como um todo - A
referência de toda a coleção de um título de periódico
é utilizada em listas de referências e catálogos de
obras preparados por livreiros, bibliotecas ou
editoras. Os elementos essenciais são: título, local de
publicação, datas de início e de encerramento da
publicação, se houver. Ex:
REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA.
Rio de Janeiro: IBGE, 1939a) I, II e III estão corretos.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e III estão incorretas.
d) Apenas I e II estão incorretas.
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