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Produção e Consumo Sustentáveis 
 
Produção e consumo sustentáveis é uma 

abordagem holística aplicada para minimizar os 
impactos ambientais negativos dos sistemas de 
produção e de consumo, ao mesmo tempo em que 
promove melhor qualidade de vida para todos; 
estimula a gestão sustentável e o uso eficiente dos 
recursos e insumos; e fomenta a geração de trabalhos 
decentes e o comércio justo. Ademais, contribui para 
a conservação dos recursos naturais e dos 
ecossistemas, dissociando crescimento econômico da 
degradação ambiental. 

A agenda PCS constitui um novo paradigma 
para a gestão ambiental. Ela vai além dos tradicionais 
mecanismos de comando e controle, pois sua 
abordagem e internalização requerem um novo olhar 
sobre o modelo de desenvolvimento. Um modelo no 
qual todos os atores – governos, empresas, 
instituições, sociedade – têm responsabilidades e 
papéis a cumprir se desejarmos um País onde todos 
tenham direito a uma melhor qualidade de vida, sem 
comprometer nosso meio ambiente e nosso futuro, e 
o das gerações que virão. 

Com esse propósito, o Departamento de 
Desenvolvimento, Produção e Consumo Sustentáveis 
(DPCS) tem como principal competência fomentar no 
País práticas de produção e de consumo sustentáveis 
(PCS) com vistas à promoção de um desenvolvimento 
socialmente mais justo, ambientalmente mais 
responsável e economicamente mais equilibrado. 

O DPCS atua na implementação do Plano de 
Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS) 
desde 2010, e na disseminação e apoio à 
implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável – ODS, com vistas ao 
alcance das metas estabelecidas em 2015, sobretudo 
do ODS 12, de assegurar os padrões de produção e 
consumo sustentáveis. 

Buscamos, por meio da articulação 
institucional e com o apoio do Comitê Gestor de 

 
 
 
 
 
 Produção e Consumo sustentáveis, e dos 

parceiros, a promoção de sinergias entre políticas, 
ações e programas voltados a produção e consumo 
sustentáveis, visando a implementar e fortalecer 
ações em PCS, e o cumprimento das metas e 
compromissos assumidos no contexto das 
convenções e acordos internacionais. Padrões mais 
sustentáveis de produção e de consumo são o 
caminho mais seguro e justo para combater as 
mudanças climáticas, conservar e usar 
sustentavelmente os recursos hídricos, a 
biodiversidade, as florestas, todos os recursos. Para 
alcançarmos esses objetivos, acreditamos na 
cooperação, no intercâmbio de experiências e de boas 
práticas, e no trabalho conjunto. 
(Disponível em: <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-
socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel> Acessado 
em 22 de fev. de 2019) 
 
Questão 01 
Conforme seus objetivos gerais ou específicos, 
somente é CORRETO afirmar que o texto: 
 
a) Propõe uma agenda ambiental apontando ações 
específicas a fim de reverter a atual situação de 
degradação ambiental do planeta. 
b) Apresenta os principais objetivos da agenda PCS 
destacando o caráter holístico das ações e a integração 
dos agentes envolvidos. 
c) critica veladamente as grandes corporações 
agroindustriais cujas ações têm como consequência 
nefasta a degradação ambiental. 
d) destaca o papel decisivo das iniciativas 
governamentais no que tange à proteção da produção 
familiar de alimentos e da sinergia ambiental. 
 
Questão 02 
A respeito do que se enuncia no texto, é CORRETO 
afirmar somente que: 
 
a) A existência de trabalhos dignos para todos é 
incompatível com a utilização sustentável e o 
gerenciamento racional dos recursos naturais. 
b) A produção e o consumo sustentáveis estão 
sujeitos à integração dos diversos setores do País de 
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modo a favorecer melhoria na qualidade de vida de 
todos. 
c) Para a implementação de uma agenda de produção 
e consumo sustentáveis é preciso definir bem os 
papéis de seus agentes de modo a gerar independência 
entre eles. 
d) A produção agroindustrial moderna não dispõe de 
recursos tecnológicos que permitam minimizar o 
impacto das ações produtivas no meio ambiente. 
 
Questão 03 
A respeito da estrutura morfossintática do último 
período do texto é CORRETO afirmar somente que: 
 
a) A expressão “esses objetivos” desempenha função 
de sujeito. 
b) Há nesse período objeto indireto composto com 
dois núcleos. 
c) Dois dos substantivos do período têm 
complemento nominal. 
d) Existe no período oração subordinada reduzida de 
infinitivo. 
 
Questão 04 
Assinale a única alternativa em que o termo destacado 
tem seu referente CORRETAMENTE indicado. 
a) ELA vai além dos tradicionais mecanismos de 
comando e controle [...] (a agenda PCS). 
b) [...] pois SUA abordagem e internalização 
requerem um novo olhar sobre o modelo de 
desenvolvimento (um novo olhar). 
c) [...] se desejarmos um País ONDE todos tenham 
direito a uma melhor qualidade de vida [...] (direito). 
d) [...] sem comprometer NOSSO meio ambiente e 
nosso futuro, e o das gerações que virão (futuro). 
 
Questão 05 
Assinale a única alternativa em que a substituição da 
palavra destacada pela palavra posta entre parênteses 
mantém a correção gramatical e os mesmos sentidos 
do texto. 
a) [...] principal competência FOMENTAR no País 
práticas de produção [...] (incentivo). 
b) [...] DISSOCIANDO crescimento econômico da 
degradação ambiental (relacionando). 
c) [...] na disseminação e apoio à implementação da 
Agenda 2030 [...] (prevenção). 
d) A agenda PCS constitui um novo PARADIGMA 
para a gestão ambiental (modelo). 
 

Questão 06 
A correlação de tempos verbais está 
CORRETAMENTE realizada somente no item: 
 
a) A ideia do “consumo desigual” (entre os países do 
Norte e do Sul) deixou de mobilizar os países pobres 
e as economias emergentes, como bem mostrarão os 
dois relatórios da ONU (1998, 2004) que focaram o 
problema do consumo. 
b) Em ambos os relatórios fica evidente que o estilo 
de vida urbano, dominante na maior parte do globo e 
também na América Latina, repetisse o padrão – ou a 
expectativa do padrão – de consumo praticado nos 
países do Norte e que, mesmo em países pobres ou 
emergentes, cada vez mais as pessoas eram levadas a 
consumir de maneira insustentável. 
c) Recentes estudos mostram que mais do que 
pertinência a uma determinada classe social, os 
padrões de renda levam as pessoas a consumirem de 
maneira muito parecida, sejam elas brasileiras, 
chinesas ou indianas.  
d) Antes da crise econômica mundial de 2008, o 
mundo conhecerá uma década de prosperidade 
econômica, e a expansão do crédito associada a 
políticas de combate à pobreza (um dos fortes 
objetivos do Milênio), fez com que milhões de 
pessoas pudessem consumir bens e serviços de toda 
espécie. 
(Disponível em: <https://portalresiduossolidos.com/padroes-
sustentaveis-de-producao-e-consumo/>. Acessado em 22 de 
fev. de 2019 - com adaptações). 
 
Questão 07 
O sinal indicativo da ocorrência de crase foi 
CORRETAMENTE empregado somente no item: 
 
a) A questão da produção “suja” ou poluidora vem 
sendo tratada em políticas públicas desde os anos 60 
e, a Conferência de Estocolmo, em 1972, realizou um 
admirável feito ao alertar às nações sobre os efeitos 
nefastos da crescente poluição industrial e urbana. 
b) A questão do consumo, contudo, ficou 
negligenciada e só começou a ser tratada quando à 
literatura sociológica – que enfoca os diversos estilos 
de vida – mostrou uma tendência cultural que 
rapidamente se tornou global: o consumismo. 
c) Enquanto o consumo é definido como a satisfação 
das necessidades básicas (comer, vestir, morar, ter 
acesso à saúde, ao lazer e à educação), o consumismo 
é uma distorção desse padrão. 
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d) O primeiro grande alerta sobre a necessidade de se 
pensar o consumo em bases sustentáveis está 
expresso no documento da Agenda 21 Global – 
espécie de roteiro para se alcançar à sustentabilidade 
– debatido e divulgado durante e após a Rio-92. 
(Disponível em: <https://portalresiduossolidos.com/padroes-
sustentaveis-de-producao-e-consumo/>. Acessado em 22 de fev. 
de 2019 - com adaptações). 
 
Questão 08 
Assinale a única alternativa CORRETA quanto à 
pontuação. 
 
a) Primeiro: adquira, sempre, produtos originais e 
exija nota fiscal. Somente através do comércio legal, 
pode-se buscar igualdade nas competições de 
mercado. 
b) Verifique onde o produto foi fabricado; quanto 
mais próximo de nossa casa, melhor. Ao comprar um 
produto oriundo da economia local estamos ajudando 
a fortalecer essas empresas e colaborando para o 
desenvolvimento da região. 
c) Opte por produtos oriundos da economia verde e 
avalie adotar algumas de suas práticas. Produtos com 
o selo “fair trade”, garantem que sua produção 
promoveu relações de comércio mais justas e 
solidárias. 
d) Redes ou cooperativas de consumidores facilitam 
o acesso a produtos orgânicos com um preço 
acessível. E feiras de troca mostram, ser possível, 
existirem relações comerciais que não se baseiam em 
dinheiro. 
(Disponível em: < https://dinheirama.com/impactos-
sociais-e-ambientais-do-consumo/>. Acessado em: 22 de 
fev. de 2019 - com adaptações). 
 
Questão 09 
Assinale a alternativa em que as regras de 
concordância e de regência foram adequadamente 
respeitadas. 
 
a) Muitos produtos que consumimos estão 
relacionados, direta ou indiretamente, a diversos 
impactos sociais, econômicos e ambientais – 
positivos e negativos – que afetam a vida de milhares 
de pessoas em muitos lugares. Esses impactos se dão 
de diferentes maneiras; mas, muitas vezes, sequer 
percebemos! 
b) O alumínio, por exemplo, é base da nossa latinha 
de refrigerante, bicicleta ou dos diversos objetos 
metálicos que estão à nossa volta. Torna-se em mais 

uma das preocupações e considerações a que 
devemos ter no momento de consumir, utilizar e 
descartar os produtos que usamos. 
c) A cadeia produtiva do alumínio é responsável pelo 
maior gasto mundial de energia, sendo uma das 
indústrias mais poluente do planeta. Os problemas 
nesse setor estão basicamente relacionados com os 
impactos da mineração, com o transporte da bauxita 
ao longo da Região Amazônica (pois é justamente no 
estado do Pará de onde se encontra a maior 
concentração desse minério que dá origem ao 
alumínio) e com a geração de energia hidrelétrica. 
d) Enfim, produzir alumínio é utilizar muita água e 
uma grande quantidade de energia de maneira intensa 
e constante. Envolve retirar recursos da natureza e 
afetar o meio ambiente. Justamente um dos principais 
impactos ambientais dessa produção está ligada 
diretamente aos resíduos do processamento da 
matéria-prima do alumínio, a bauxita. 
(Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2009/06/05/o-
consumo-nosso-de-cada-dia-e-os-impactos-sociais-e-
ambientais-artigo-de-ciro-torres/>. Acessado em: 22 de fev. de 
2019 - com adaptações). 
 
Questão 10 
A palavra destacada em: “ADEMAIS, contribui para 
a conservação dos recursos naturais e dos 
ecossistemas, dissociando crescimento econômico da 
degradação ambiental.” traduz uma relação semântica 
de: 
a) Concessão.   b) Conclusão. 
c) Inclusão.   d) Oposição. 
 
Questão 11 
Em uma determinada família a idade do filho somada 
com a idade do pai dá 80 anos. A idade do pai é o 
triplo da idade do filho, logo a idade do filho é:  

a) 20 anos. 
b) 25 anos. 
c) 30 anos. 
d) 35 anos. 
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Questão 12 
Em uma progressão aritmética o primeiro termo vale 
15 e o décimo quinto termo vale 57, logo a sua razão 
vale: 

a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 

 

 

 
Questão 13 
Sendo p + q = 15 e m + n = 10, logo o valor de pm + 
qm + pn + qn é: 
a) 25. 
b) 50. 
c) 150. 
d) 75. 
 
 
 
Questão 14 
No Windows 7 as teclas Win + D combinadas deverá: 
a) Exibir o Desktop. 
b) Bloquear o computador. 
c) Abrir o Windows Explorer. 
d) Minimizar todas as janelas. 
 
Questão 15 
No Windows 7 quais teclas combinadas são utilizadas 
para selecionar todos os itens da área de trabalho? 
a) CTRL+C.   b) CTRL+A.  
c) CTRL+Y.   d) CTRL+X. 
 
Questão 16 
O Instagram recebe 95 milhões de fotos por dia. São 
1.100 novas imagens no sistema a cada segundo. Isso 
sem falar nos outros bilhões de cliques armazenados 
na memória dos celulares e que nunca verão a luz do 
dia. Sobre a influência do celular em nossas mentes, 
marque a resposta CORRETA: 
a) Quando vivemos com uma câmera fotográfica de 
capacidade virtualmente infinita no bolso, nossa 
tendência é que nos preocupemos mais em registrar 
momentos do que em prestar atenção neles e “Prestar 

atenção é fundamental para codificar informações na 
memória”. 
b) Psicólogos afirmam que o hábito excessivo de tirar 
fotografias faz com que o cérebro passe a processar 
informações menos superficialmente. 
c) Não prestar atenção nos fatos pode ocasionar uma 
perda de memória. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
https://super.abril.com.br/ciencia/o-celular-esta-destruindo-
nossa-memoria/ 
 
Questão 17 
Sobre a atual situação da Venezuela, marque a 
alternativa CORRETA: 
a) A ONU estima que o número de refugiados deve 
chegar a 10 milhões até o final deste ano - quase 5% 
da população. 
b) Venezuela detém as maiores reservas de petróleo 
do planeta (bem à frente da Arábia Saudita, a segunda 
colocada). Até o início do século 21, tinha o maior 
PIB per capita da América do Sul e, na década de 
1950, estava entre as quatro mais ricas do mundo.  
c) As ditaduras de Chaves (1999-2013) e de Maduro 
(desde 2013) são a origem de todo o problema da 
Venezuela.  
d) O petróleo e derivados respondem por 50% das 
exportações da Venezuela (no Brasil, por exemplo, 
são só 20%). 
 
Questão 18 
Marque o item INCORRETO sobre o tema: 
Constitui ato de improbidade administrativa 
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 
tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta 
lei (Lei 8.429/92), e notadamente: 
a) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem 
móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 
percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público. 
b) Perceber vantagem pecuniária, indireta, para fazer 
a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou 
imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades 
referidas no art. 1° por preço inferior ao valor de 
mercado. 
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c) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de 
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 
d) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade 
de consultoria ou assessoramento para pessoa física 
ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser 
atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público, durante a atividade. 
 
Questão 19 
De acordo com nossa atual Constituição Federal a 
República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado democrático de 
direito e tem como fundamentos, EXCETO: 
 
a) Monopólio Político.  b) Soberania. 
c) Cidadania.    d) Dignidade. 

Questão 20 
O artigo 5º da Constituição atesta que todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida. 
Sobre este artigo, assinale o item CORRETO: 
 
a)  Todos serão obrigados a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei. 
b) Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações. 
c) O anonimato é obrigado. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 
Questão 21 
Renganathan propôs um conjunto de leis que 
permitem expressar metas fundamentais que os 
serviços de informações devem alcançar. 
A afirmação de que os usuários devem ter ao seu 
dispor serviços organizados e eficientes remete à lei 
de Renganathan que preconiza: 
a) Os livros são para usar. 
b) A cada leitor, seu livro. 
c) A cada livro, seu leitor. 
d) Poupe o tempo do leitor. 

Questão 22 
O Marco Legal que dispõe sobre a profissão do 
bibliotecário e regulamenta o seu exercício se deu 19 
anos após a Consolidação das Leis Trabalhistas, esta 
Lei reconhece o bibliotecário como profissional 
liberal.  
A Lei a que se refere o texto acima é: 
a) Lei nº. 4.024, de 30 de junho de 1961. 
b) Lei nº.  9.674, de 26 de junho de 1998.  
c) Lei nº. 4.084, de 30 de junho de 1962. 
d) Lei nº. 56.725, 16 de agosto de 1965. 
 
Questão 23 
São VERDADEIRAS as assertivas quanto ao campo 
de atuação do bibliotecário: 
 
I – O campo de atuação do bibliotecário é 
interdisciplinar e transdisciplinar, ele é um 
administrador de informações; 
II – É responsável pela manutenção, preservação e 
atualização dos acervos; 
III – Gerenciador dos sistemas de informação, 
administrador dos serviços de indexação, 
codificação, arquivamento dos documentos; 
 IV – Atuar somente em bibliotecas sendo única e 
exclusivamente a responsabilidade de organizá-las e 
na criação de programas e projetos de fomento à 
leitura. 
 
Está correto o que consta APENAS em: 
 a) I, II e III.    b) II e IV. 
 c) II, III e IV.              d) I, II, III. 
 
Questão 24 
O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) 
foi instituído por força do Decreto Presidencial de nº 
520/1992 como uma estrutura subordinada a 
Fundação Biblioteca Nacional, órgão vinculado ao 
Ministério da Cultura – MINC. 
É FALSO quanto os objetivos do SNPB: 
 
I – Incentivo à implantação de serviços bibliotecários 
em todo o país; 
II – Apoio à criação e atualização de acervos, 
mediante o repasse de recursos técnicos e pessoais 
aos sistemas estaduais e municipais, ficando os entes 
federativos (Estados, Distrito Federal e Municípios) 
com a responsabilidade financeira; 
III – Atualização do cadastro de todas as bibliotecas 
brasileiras;  
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IV – Desenvolvimento de atividades de treinamento 
e qualificação dos profissionais que atuam em 
bibliotecas. 
 
a) I, III e IV são falsos. 
b) I, III e IV são verdadeiros. 
c) II, III e IV são verdadeiros. 
d) II, III e IV são falsos. 
 
Questão 25 
De acordo com o Código de Ética Profissional do 
Bibliotecário, é dever do profissional, e 
VERDADEIRA a opção: 
a) Assumir funções inerentes a sua área de atuação, 
substituindo colegas e negociar formalmente 
honorários profissionais visando â melhoria do 
padrão de vida. 
b) Evitar manifestações que comprometam o 
conceito de sua profissão ou de colegas. 
c)  Nomear pessoas sem habilitação profissional para 
cargos privativos de bibliotecários, alegando que é 
cargo de confiança, justificando que a competência se 
adquire com a experiência. 
d) Omitir críticas ou denúncias quanto à conduta de 
profissionais que ferem ao Código de Ética. 
 
Questão 26 
Acerca da gestão da informação julgue da opção que 
é FALSA: 
a) Mapeia e reconhece fluxos informais 
desenvolvendo a cultura organizacional em relação 
ao compartilhamento e a socialização de informação. 
b) Fixa normas e padrões de sistematização da 
informação. 
c) Desenvolve sistemas corporativos de diferentes 
naturezas. 
d) Trata, analisa, organiza, armazena, utilizando 
tecnologias de informação e comunicação. 
 
Questão 27 
Acerca da gestão do conhecimento julgue a opção que 
é FALSA: 
a) Cria espaços criativos dentro da corporação, 
desenvolvendo competências e habilidades voltadas 
ao negócio da organização. 
b) Cria mecanismos de captação de conhecimento, 
gerado por diferentes pessoas da organização. 
c) Trabalha no âmbito do registrado: reuniões, 
eventos, construção individual de conhecimento, 
valores, crenças e comportamento organizacional, 

experiências práticas, educação corporativa e 
conhecimento do mundo. 
d) Desenvolve e proporciona a comunicação 
informal de forma eficiente. 
 
Questão 28 
A aquisição de acervos para bibliotecas públicas 
segue as diretrizes da legislação brasileira, 
dependendo do valor, obedece a uma determinada 
modalidade licitatória. 
É VERDADEIRA a opção que define a Tomada de 
Preço: 
 
a) É a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 
b) É a modalidade de licitação que pode ser feita 
numa compra direta nas distribuidoras, sem 
necessidade de registro e cadastramento. 
c) É a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o 
penúltimo dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 
d) É a modalidade de licitação que pessoas físicas ou 
jurídicas podem participar, devidamente cadastrados 
e atenderem as condições exigidas para 
cadastramento até o penúltimo dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observadas a necessária 
qualificação. 
 
Shiyali Ramamrita Renganathan, matemático, 
bibliotecário e pensador em biblioteconomia, 
propôs cinco Leis que são aplicadas até hoje em 
bibliotecas. Os estudos do indiano podem ser 
conferidos em sua obra “ The Five Laws of 
Library Science” (1931). 
 
As questões 29 e 30 são fundamentadas no 
pensamento de Renganathan. 
 
Questão 29 
É VERDADEIRA: 
 
I – Livros são para o uso: para ele os livros devem ser 
consumidos como matéria física e como produção de 
um indivíduo especial e que a organização de uma 
biblioteca deve ser organizada por autores. 
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II – Para cada leitor, seu livro: os livros devem ser 
reunidos sobre um assunto e seguir a sequência de 
assuntos. Quando o leitor e usuário da biblioteca 
procura informação sobre um determinado assunto, a 
organização dos livros nas bibliotecas deverá estar 
reunidos em um determinado lugar, isso facilita a 
pesquisa e o usuário estará bem servido. 
III – Para cada livro, seu leitor: Os livros procuram os 
leitores que melhor se adéquam a eles. 
 
a) As opções I e II são verdadeiras. 
b) As opções I e III são verdadeiras. 
c) As opções II e III são verdadeiras. 
d) Todas as opções são verdadeiras. 
 
Questão 30 
É FALSO: 
a) A organização, arrumação e catalogação dos livros 
é uma ferramenta importante para diminuir o tempo 
do leitor e buscar as informações necessárias para sua 
pesquisa. 
b) A biblioteca é uma organização em crescimento e 
contínua, ela deve estar preparada para se adaptar às 
novas condições e adaptações ao desenvolvimento 
tecnológico.  
c) Não poupe o tempo do leitor: Ele tem todo tempo 
à pesquisa. 
d) O bibliotecário tem dever atuar como um filtro 
entre a informação e o usuário, respeitando as 
diferenças de idade, culturas, educacionais etc. 
 
Questão 31 
Apesar de a biblioteca digital ser, na maioria das 
vezes, um serviço vinculado à biblioteca tradicional, 
é claro que existe uma distinção que deve ser entre 
elas. 
 
I- Os livros são inadequados ao acesso direto pelos 
nossos sentidos e podem ser manuseados fisicamente. 
II- Dados digitais são constituídos de sinais 
eletrônicos que dependem de mídias e que dependem 
de máquinas e programas de computadores. 
III- A informação digital é antagônica à informação 
impressa. 
IV- As bibliotecas digitais incluem as 
funcionalidades das bibliotecas tradicionais. 
V-  O ambiente da biblioteca digital é um espaço 
dinâmico com informações eletrônicas. 
 
 

A opção VERDADEIRA: 
a) I, II, III e IV são verdadeiras. 
b) II, III, IV e V são verdadeiras. 
c) III, IV e V são verdadeiras. 
d) I, IV e V são verdadeiras. 
 
Questão 32 
Os atributos e propriedades das bibliotecas digitais 
nesse espaço de pesquisas e práticas podem ser 
definidas pelos autores Savanir e Negaraj (2004) e 
Urs (2007), que definiram conjuntos de 
características que contornam o desafio de uma 
definição mais formal. Antes deles a Association of 
Research Librairies (ARL) lançou mão da mesma 
estratégia, registrada no documento Definition and 
Purposes of Digital Library (ARL, 1995).  
São VERDADEIRAS as opções: 
 
(.....)As bibliotecas digitais são a contraparte digital 
das bibliotecas tradicionais. 
(.....)Uma biblioteca tem uma estrutura 
organizacional unificada com pontos consistentes 
para o acesso aos dados. 
(.....) Bibliotecas digitais apoiam o acesso rápido e 
eficiente a uma grande quantidade de fontes de 
informação distribuídas, porém vinculadas por links e 
que são plenamente integradas. 
(.....) As bibliotecas digitais cumprem o paradigma do 
acesso onipresente, a qualquer hora e em qualquer 
lugar. 
(.....) As bibliotecas digitais se dirigem 
exclusivamente a um conjunto de comunidades de 
usuários. 
 
A opção CORRETA: 
a) F, V, V, V, V.  b) F, F, V, V, V. 
c) V, V, F, F, F.  d) V, V, V, V, F. 
 
Questão 33 
O sistema International Standard Book Number 
(ISBN) é controlado pela Agência Internacional o, 
que orienta, coordena e delega poderes às agências 
nacionais designadas em cada país. No Brasil a 
Fundação Biblioteca Nacional que tem a função de 
atribuir número de identificação aos livros editados 
no país. 

A opção FALSA é: 
a) As apostilhas e catálogos de fotos sem notas 
explicativas não recebem ISBN. 
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b) Livros em fitas cassetes, CD e DVD não recebem 
ISBN.  
c) Impressões e publicações artísticas, sem página de 
rosto e nem texto não se qualificam para o registro 
junto ao ISBN. 
d)Boletins informativos eletrônicos ou impressos não 
se enquadram nas diretrizes do ISBN. 
  
Questão 34 
De acordo com Spinelli Júnior (1997) são traçadas 
soluções simples para os problemas, a deterioração e 
desastres a que são sujeitos os acervos constituídos de 
material orgânico. 
É VERDADEIRO afirmar o método de tratamento 
para conservação do acervo defendido por Spinelli 
Júnior: 
 
a) Encadernação, higienização, fumigação e 
reestrutura de livros e documentos planos. 
b) Fumigação, higienização, reestrutura de livros e 
documentos planos e acondicionamento de obras. 
c) Higienização, acondicionamento das obras, 
fumigação e veladura. 
d) Encadernação, fumigação, higienização e 
acondicionamento das obras 
 
Questão 35 
É imprescindível alguns critérios para se manusear o 
acervo de uma biblioteca (livros, gravuras, mapas 
etc.). 
Recomenda-se a adoção de normas e procedimentos 
básicos que sem dúvida contribuirão para a 
conservação do acervo: 
 
I- Nunca usar fitas adesivas em virtude de 
composição química da cola. Com o tempo, a cola 
que penetra nas fibras de papel desencadeia uma ação 
ácida irreversível. A fita perde seu poder de adesão e 
o papel fica manchado.  
II- Evitar trazer qualquer tipo de alimento e realizar 
refeições dentro das bibliotecas e arquivos ou em 
áreas destinadas ao trabalho e manuseio de obras. 
Qualquer fragmento de alimento, por menor que seja, 
pode atrair insetos nocivos aos livros. 
III- Utilizar caneta tinteiro ou esferográfica para as 
inscrições que acompanharem o processo de 
carimbagem.  
IV- Os livros devem ser acondicionados nas estantes 
em posição horizontal, quando não for possível, 
colocá-los na posição vertical. 

a) I e II estão corretas. 
b) II e III estão corretas. 
c) III e IV estão corretas. 
d) I e IV estão corretas. 
 
Questão 36 
De acordo com o Artigo 8º. do Decreto Lei nº.56.725 
de 16 de agosto de 1965, que trata sobre as atribuições 
do bibliotecário, é FALSA a opção: 
 
a) Fiscalizar os estabelecimentos de ensino de 
biblioteconomia reconhecidos, equiparados ou em 
vias de equiparação. 
b) Administrar, organizar, e executar os serviços de 
classificação, catalogação de manuscrito, livros raros, 
mapotecas, exceto publicações oficiais e seriadas das 
bibliotecas. 
c) Ministrar disciplinas específicas de 
biblioteconomia. 
d) Organizar e dirigir os serviços de documentação. 
 
Questão 37 
É FALSA a opção das diretrizes gerais da Política 
Nacional do Livro: 
 
a) Assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito 
ao acesso e uso do livro, promovendo e incentivando 
o hábito da leitura, entretanto não fomenta a 
competição no mercado internacional. 
b) Apoiar a livre circulação do livro no País. 
c) Instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e 
pontos de venda dos livros. 
d) Capacitar a população para o uso do livro como 
fator fundamental para seu progresso econômico, 
político, social e promover a justa distribuição do 
saber e da renda. 
 

As questões 38, 39 e 40 são fundamentadas na Lei 
nº. 1596/2001, de 28 de dezembro de 2001, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Viana – ES. 

Questão 38 
É vedado o acúmulo de cargos públicos remunerados, 
EXCETO: 
  
a) Um cargo de professor com outro técnico ou 
científico. 
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b) Acumular empregos e funções inclusive em 
autarquias e fundações públicas mantidas pelo poder 
público. 
c) Dois cargos privativos de médico. 
d) Dois cargos de professor e um cargo de professor 
com outro de promotor público. 
 
Questão 39 
A demissão do servidor público será aplicada, 
EXCETO: 
 
a) Revelação de segredo apropriado em razão do 
cargo. 
b) Procedimento desidioso, entendido como tal a 
falta ao dever de diligência no cumprimento de suas 
funções. 
c) Acumulação remunerada de cargos, empregos ou 
funções públicas. 
d) Ofensa física, em serviço, a servidor público ou a 
particular, salvo em legítima defesa, própria ou de 
outrem. 
 
Questão 40 
O inquérito administrativo será contraditório, 
assegurada ao denunciado ampla defesa com a 
utilização dos meios e recursos admitidos em direito, 
inclusive o fornecimento de cópias das peças que 
forem solicitadas. 
 
(.....) O processo administrativo-disciplinar não 
poderá ser revisto, a qualquer tempo, respeitado o 
prazo prescricional, a pedido ou de ofício, quando se 
aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de 
justificar a inocência do punido ou a inadequação da 
penalidade aplicada. 
(.....) O servidor público que responder a processo 
administrativo-disciplinar só poderá ser exonerado a 
pedido, ou aposentado voluntariamente, após sua 
conclusão e o cumprimento da penalidade, caso 
aplicada. 
(.....) Quando a infração estiver capitulada como 
crime, o processo administrativo-disciplinar será 
remetido ao Ministério Público, para instauração da 
ação penal, ficando traslado na repartição. 
(......) No julgamento, quando o relatório da comissão 
contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora 
não poderá, motivadamente, agravar a penalidade 
proposta, abrandá-la, ou isentar o servidor público de 
responsabilidade. 
 

a) V, V, F e V. 
b) V, V, V e V. 
c) F, F, V e F. 
d) F, V, V e F. 
 
Questão 41 
Analise as afirmativas e marque a CORRETA: 

a) É proibido ao Bibliotecário a aceitação de encargo 
profissional em substituição a colega que dele tenha 
desistido para preservar a dignidade ou os interesses 
da profissão ou da classe, desde que permaneçam as 
mesmas condições que ditaram referido 
procedimento. 
b) Quando um bibliotecário transgride a algum 
preceito do Código, constitui infração ética, sujeita às 
diversas penalidades, inclusive a multa de 1 a 60 
(sessenta) vezes o valor atualizado da anuidade. 
c) Formular, junto às autoridades competentes, 
críticas e/ou propostas aos serviços públicos ou 
privados constitui um direito do bibliotecário. 
d) Quando consultor, é obrigação do Bibliotecário 
apresentar métodos e técnicas compatíveis com o 
trabalho oferecido, objetivando o controle da 
qualidade e a excelência da prestação de serviços, 
durante e após a execução dos trabalhos. 
 
Questão 42 
Sobre a formação e desenvolvimento de coleções, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
I- Entendido como um processo, a FDC é o 
crescimento sistemático e planejado dos recursos 
Informacionais, independente de seus formatos, com 
base em critérios de seleção consistentes, implicando 
na formação e desenvolvimento das coleções que irão 
apoiar os objetivos, programas, serviços e atender às 
necessidades da biblioteca e da instituição 
mantenedora. 
II- Na seleção, a adoção de critérios é fundamental 
para a qualidade dos conteúdos. Além disso, o que 
seria apenas uma tarefa intelectual de escolha de 
conteúdos em materiais impressos, passou a envolver 
escolhas que considerasse disponibilidade de 
recursos financeiros, conhecimento de legislação e 
políticas, contatos com bases de dados em meio 
eletrônico, editoras que fornecem amostras de obras 
eletrônicas e a problemática dos diversos conteúdos 
disponíveis sem a verificação de qualidade e que não 
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violem a propriedade intelectual de quem os 
produziu.   
III- Segundo Vergueiro (1995), a seleção é um 
momento de decisão, entendido como uma atividade 
intelectual de escolha dos conteúdos que serão 
incorporados às diversas coleções do acervo, sempre 
respeitando os critérios definidos em políticas 
existentes, missão e objetivos institucionais. 
 
a) I e III estão corretas.    
b) II e III estão erradas.  
c) I e II estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas.   
 
Questão 43 
Em se tratando do processo de seleção em bibliotecas, 
Vergueiro (2010), apresenta critérios associados ao 
conteúdo dos documentos, a adequação ao usuário e 
aos aspetos adicionais dos documentos. Quanto 
ao conteúdo dos documentos, os critérios são: 
a) Conveniência.    b) Autoridade. 
c) Estilo.       d) Idioma.   
 
Questão 44 
Sobre o sistema de classificação decimal de Dewey 

(CDD): 

(.....) É uma ferramenta organizacional de 
conhecimento geral. 

(.....) É continuamente revisada para acompanhar o 
conhecimento. 

(.....) Foi concebida no Brasil por Melvil Dewey em 
1973. 

(.....) A CDD é o sistema de classificação menos 
usado no mundo. 

 
Levando-se em consideração que V significa 
VERDADEIRO e F significa FALSO, a sequência 
das proposições acima é: 

a) V – F – V – F.  b) F – V – F – V. 
c) V – V – F – F.  d) F – F – V – V. 
  
Questão 45 
Sobre o CDU: 

I - Uma vantagem deste sistema é que ele é 
infinitamente expansível. 
II - Quando novas subdivisões são introduzidas, elas 
precisam alterar o ordenamento dos números. 

III - Um documento pode ser classificado sob uma 
combinação de diferentes categorias através do uso de 
símbolos adicionais.  
 
Sobre os itens acima: 
a) Apenas I está correto.    
b) Apenas II está incorreto.  
c)Todos estão incorretos. 
d) Apenas III está correto. 
 
Questão 46 
Um bibliotecário ao referenciar uma coleção 
impressa de uma revista, deverá considerar:  
 
a) Título, local de publicação, editora, datas de início 
e de encerramento da publicação, caso haja. 
b) Título, paginação inicial, periodicidade, fascículo 
inicial, data de início da publicação.  
c) Título, subtítulo, local de publicação, data de início 
da publicação.  
d) Título, local de publicação, editora, datas de início 
e de encerramento da publicação, se houver.  
 
Questão 47 
Cumpre ao profissional de Biblioteconomia, 
EXCETO:  

a) Preservar o cunho neoliberal e humanista de sua 
profissão, fundamentado na liberdade da investigação 
científica e na dignidade da pessoa humana.  
b) Exercer a profissão aplicando todo zelo, 
capacidade e honestidade no seu exercício. 
c) Cooperar intelectual e materialmente para o 
progresso da profissão. 
d) Manter intercâmbio de informações com 
associações de classe, escolas e órgãos de divulgação 
técnica e científica. 
 
Questão 48 
É INCORRETO afirmar tendo em vista o Código de 
Ética do profissional em biblioteconomia: 

a) Tem por objetivo fixar normas de conduta para as 
pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades 
profissionais em Biblioteconomia. 
b) A conduta do Bibliotecário em relação aos colegas 
deve ser pautada nos princípios de consideração, 
apreço e solidariedade. 
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c) O Bibliotecário deve interessar-se pelo bem 
público. 
d) No desempenho de cargo, função ou emprego, não 
cumpre ao Bibliotecário dignificá-lo moral e 
profissionalmente.  
 
Questão 49 
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 
complementares, estes devem ser incluídos em todas 
as referências daquela lista. 
 
Questão 50 
Qual o verdadeiro papel de uma biblioteca pública? 
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) Promover o trabalho de pesquisa e produção 
documental em diferentes suportes e linguagens, 
facilitando a aquisição de competências de 
informação, estimulando o prazer da leitura. 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


