
 

EDITAL 026/2022 – Concurso Público 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

NÃO ABRA ESTE CADERNO SEM AUTORIZAÇÃO DO FISCAL 

 

● Esta prova contém 20 questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas por questão, 

das quais apenas 1 (uma) estará correta. 

● Não rasure e nem amasse a folha de prova. Não use corretivo. 

● Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de equipamentos mecânicos, 

eletrônicos ou ópticos que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados, 

informações ou similares. 

● Durante a realização das provas, não será permitido o empréstimo de qualquer material. 

● Iniciada a prova, o candidato somente poderá ausentar-se acompanhado de um fiscal. 

● É expressamente proibida, durante a realização da prova, a consulta de qualquer material: 

livros, códigos, legislação em geral, régua de cálculo e outros. 

● Será desclassificado do Concurso o candidato que proceder com improbidade, indisciplina, 

falta de decoro ou que adotar comportamento incorreto ou descortês para com quaisquer dos 

fiscais ou membros da Comissão de Concurso, seus auxiliares ou autoridades presentes. 

 

Duração total: 2h00 horas 

PERMANÊNCIA MÍNIMA NA SALA: 30 Minutos. 

 

 

 

Nome: CPF: 

Assinatura: 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 



Leia duas estrofes de um poema de Emmanuel Marinho, intitulado “Genocíndio” e 
responda às perguntas 1 e 2: 
 
[...] Tem pão velho? 
 
Não, criança 
Temos comida farta em nossas mesas 
Abençoada de toalhas de linho, talheres 
Temos mulheres servis, geladeiras 
Automóveis, fogão 
Mas não temos pão. 
 
Tem pão velho? 
 
Não, criança 
Temos asfalto, água encanada 
Supermercados, edifícios 
Temos pátria, pinga, prisões 
Armas e ofícios 
Mas não temos pão [...]. 

 

 

Como o título do poema indica, o tema dos versos acima é o genocídio. Interpretando-
se o que nele está expresso, assinale a alternativa verdadeira.  

a) O título antecipa as urgências trazidas pelo poema, como o extermínio dos indígenas, 
a vida alienada e alienante da sociedade de consumo e o vazio existencial do povo não 
indígena 

b) O poema faz uma alusão ao processo de colonização do Brasil e, de maneira cômica, 
revela que, no processo de descobrimento, portugueses confundiram indígenas com 
habitantes da Índia 

c) As estrofes apresentam o processo de urbanização do Brasil, que desconsiderou o 
povo originário e, ainda hoje, valoriza a cultura europeia, fazendo do não indígena o 
verdadeiro povo brasileiro 

d) Para o autor, a possibilidade de ter toalhas de linho, automóveis, água encanada, 

supermercados, pinga e armas superam a necessidade básicas dos povos indígenas 
de alimentação 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 



 

No trecho “Não, criança”, o autor do poema faz uso da vírgula para isolar o termo da 
oração. Assinale a alternativa na qual o emprego da vírgula é utilizado para mesma 
função. 

a) Por favor, Roberto, ensine-me a cantar como você! 

b) José, Carlos e Ana são melhores amigos. 

c) Caio e Maria, já mandei pararem de conversar durante a aula! 

d) Mas ainda há muitos peixes no mar, certo? 

 

Leia o poema “O índio e o trator”, de Emmanuel Marinho, e responda às perguntas 3 e 
4: 
 

O trato ao índio 
O trator indo 

E o índio rindo 
O índio e o trator 
O trato ao índio 

O índio indo 

Sumindo 
Só indo 

E o trator tr a a a a a a a indo 
 

 
No fragmento “O trato ao índio”, a crase deveria ser utilizada se: 

a) Ao invés das palavras “o trato”, fossem utilizadas as palavras “a beleza” 

b) Ao invés da palavra “índio”, fosse utilizada a palavra “criança” 

c) Ao invés das palavras “o trato”, fosse utilizado o termo “assistir” 

d) Ao invés da palavra “índio”, fosse utilizada a palavra “sujeito” 

 

O verbo IR, no trecho “O índio indo; Sumindo; Só indo”, atua 

a) como verbo intransitivo, não necessitando de complemento verbal 

b) como verbo transitivo direto, pois o índio vai de encontro do trator 

c) como verbo transitivo indireto, pois precisa de um complemento 

d) como verbo irregular, com regência de preposição e gerúndio 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 



 

 

Nas afirmativas abaixo, identifique aquelas que são verdadeiras (V) e falsas (F). 
 
(    ) A frase: “Às vezes, na vida, temos que parar para um balanço” apresenta um vício 
de linguagem 

(   ) Em: “A mãe vela pelo sono do filho doente” temos o uso de uma palavra polissêmica 

(  ) Há concordância verbal na frase: “Cometeu um crime o governador e o presidente”  
 
 
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 
 

a) F, V, V 

b) F, F, V 

c) V, F, F 

d) V, V, F 

 

 

Numa sala existem cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres. Deseja-se 
formar comissões com exatamente três dessas pessoas, sem qualquer critério. Assim 
sendo, quantas comissões podem ser formadas?  

a) 20 

b) 5 

c) 60 

d) 10 

Temos no gráfico abaixo o resultado de uma pesquisa.  
 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 



A região do gráfico que representa 25% para uma das categorias analisadas é: 

 
a) II  

b) IV 

c) III 

d) I 

 

 
Trabalhando durante 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Quantas peças desse 
mesmo tipo serão produzidas por 7 operários, trabalhando durante 9 dias?  

Sugestão: Organize uma tabela com as grandezas envolvidas. 

a) 800 peças 

b) 840 peças 

c) 600 peças 

d) 640 peças 

 

 
Um estacionamento cobra R$ 5,00 por moto e R$ 12,00 por carro estacionado. Ao final 
de um dia, o caixa registrou R$ 390,00 para um total de 50 veículos. Quantas motos e 
quantos carros usaram o estacionamento nesse dia?  
 
a) 30 motos e 20 carros 

b) 20 motos e 30 carros 

c) 35 motos e 15 carros 

d) 10 motos e 40 carros 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 



 
Um vendedor recebe um salário fixo e mais uma parte variável, correspondente a uma 
comissão 5% sobre o total das vendas em um mês. O gráfico a seguir informa as 
possibilidades de salário em função das vendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com essas informações, podemos afirmar com certeza que 
 
a) a parte fixa do salário é de R$ 200,00 

b) a parte fixa não pode ser determinada 

c) a regra que relaciona salário (y) e vendas mensais (x) é dada por y = 300 – 0,05x 

d) a regra que permite calcular o salário, em função de x, é dada por y = 300 + 0,05x 

 

 

No Microsoft Word o atalho Ctrl+P: 

a) Salva um documento 

b) Fecha o documento 

c) Abre um novo documento 

d) Abre a opção de impressão 

 

 

 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 



 

Оѕ rесurѕоѕ dе сrіаçãо е mаnірulаçãо dе mаlа dіrеtа роdеm ѕеr асеѕѕаdоs роr mеіо 
dа guіа: 

a) Ехіbіr 

b) Rеfеrênсіаѕ 

c) Соrrеѕроndênсіаѕ 

d) Dеѕіgn 

 

 

Com base na planilha abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da 
fórmula: =B1-C1+A2/A1*C2+B2 

 

 

 

 

a) 8,75 

b) -58 

c) 56 

d) 106 

 

Considere um texto inserido em uma célula de uma planilha que está sendo editada no 
aplicativo Microsoft Excel, e assinale a alternativa que contém a combinação correta de 
teclas de atalho que desfazem uma alteração do conteúdo desta Célula. 

a) CTRL + Z 

b) ALT + C 

c) CTRL + X 

d) CTRL + A 

 

 

 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 



 
É o slide principal em uma hierarquia de slides que armazena informações sobre o tema 
e os layouts dos slides de uma apresentação, incluindo o plano de fundo, a cor, as 
fontes, os efeitos, os tamanhos dos espaços reservados e o posicionamento. Cada 
apresentação contém, pelo menos, um slide desse tipo. Seu principal benefício é poder 
fazer alterações de estilo universal em todos os slides de uma apresentação, inclusive 
naqueles adicionados posteriormente a ele. 

O texto do enunciado, sobre o Microsoft PowerPoint, em sua configuração padrão, 
refere-se a: 

a) super slide 

b) slide mestre 

c) slide conceito 

d) slide público 

 

 

Orientar os usuários no uso correto do sistema de informação utilizado para pesquisas 
do acervo, localizar dados, estimular o estudo e a pesquisa são algumas ações em que 
o auxiliar de biblioteca colabora com o bibliotecário no Setor de:  

a) Serviços Técnicos 

b) Referência 

c) Administração 

d) Empréstimo 

 

 

Uma biblioteca que possui seu acervo codificado em base de dados e a coleção de 
documentos fora de seu espaço físico ou lógico é uma biblioteca:  

a) modernizada 

b) automatizada 

c) pública 

d) digital 

 

 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 



 

 
Conservar é identificar as causas de deterioração e buscar o maior prolongamento 

possível da vida útil dos livros e documentos. Desse modo, para a conservação do 
acervo são necessários alguns cuidados. Está INCORRETA a afirmação da alternativa: 

a) Manter as mãos sempre limpas ao lidar com os documentos 

b) Sempre retirar o livro da estante puxando-o pela borda superior da lombada 

c) Nunca usar fitas adesivas para colar páginas 

d) Não usar clipes metálicos ou grampos como marcadores 

 

 
Para ordenar os livros nas estantes observa-se:  

a) O número de chamada 

b) O sobrenome do autor 

c) A entrada  

d) O corpo da ficha 

 

 

Entre as opções abaixo, indique a função principal do setor de processamento técnico 
na organização de uma biblioteca:  

 
a) Realizar o processo de inventário de periódicos 

b) Selecionar os documentos que farão parte do acervo da biblioteca 

c) Realizar a compra dos materiais que comporão o acervo da biblioteca 

d) Tratar o material bibliográfico que fará parte do acervo da biblioteca por meio do 
processo de classificação e catalogação 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 



 

 

 

         GABARITO OFICIAL EDITAL 026/2022 

                    CONCURSO PÚBLICO – Auxiliar de Biblioteca 

Marque com um X as alternativas corretas, será válida somente uma alternativa por questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: CPF: 

Assinatura: 

 

01)  (A)  (B)  (C)  (D)  

02)  (A)  (B)  (C)  (D)  

03)  (A)  (B)  (C)  (D)  

04)  (A)  (B)  (C)  (D)  

05)  (A)  (B)  (C)  (D)  

06)  (A)  (B)  (C)  (D)  

07)  (A)  (B)  (C)  (D)  

08)  (A)  (B)  (C)  (D)  

09)  (A)  (B)  (C)  (D)  

10)  (A)  (B)  (C)  (D)  

11)  (A)  (B)  (C)  (D)  

12)  (A)  (B)  (C)  (D)  

13)  (A)  (B)  (C)  (D)  

14)  (A)  (B)  (C)  (D)  

15)  (A)  (B)  (C)  (D)  

16)  (A)  (B)  (C)  (D)  

17)  (A)  (B)  (C)  (D)  

18)  (A)  (B)  (C)  (D)  

19)  (A)  (B)  (C)  (D)  

20)  (A)  (B)  (C)  (D)  



 

 

 

GABARITO EDITAL 026/2022 

VIA DO CANDIDATO 

 
CONCURSO PÚBLICO – Auxiliar de Biblioteca 

 

 

01)  (A)  (B)  (C)  (D)  

02)  (A)  (B)  (C)  (D)  

03)  (A)  (B)  (C)  (D)  

04)  (A)  (B)  (C)  (D)  

05)  (A)  (B)  (C)  (D)  

06)  (A)  (B)  (C)  (D)  

07)  (A)  (B)  (C)  (D)  

08)  (A)  (B)  (C)  (D)  

09)  (A)  (B)  (C)  (D)  

10)  (A)  (B)  (C)  (D)  

11)  (A)  (B)  (C)  (D)  

12)  (A)  (B)  (C)  (D)  

13)  (A)  (B)  (C)  (D)  

14)  (A)  (B)  (C)  (D)  

15)  (A)  (B)  (C)  (D)  

16)  (A)  (B)  (C)  (D)  

17)  (A)  (B)  (C)  (D)  

18)  (A)  (B)  (C)  (D)  

19)  (A)  (B)  (C)  (D)  

20)  (A)  (B)  (C)  (D)  


