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1. Após a leitura do fragmento do poema intitulado Velhas
Tristezas, de Cruz e Sousa, leia as assertivas:
Diluências de luz, velhas tristezas
das almas que morreram para a luta!
Sois as sombras amadas de belezas
hoje mais frias do que a pedra bruta.
Murmúrios incógnitos de gruta
onde o Mar canta os salmos e as rudezas
de obscuras religiões — voz impoluta
de todas as titânicas grandezas.
I.

O vocábulo onde poderia ser substituído, sem
prejuízos semânticos, por aonde, uma vez que são
vocábulos sinônimos.
II. Na frase onde o mar canta os salmos e as
rudezas, tem-se o emprego de linguagem
conotativa.
III. Considerando aspectos semânticos, o adjetivo
titânicas refere-se a algo que revela grande força.
Pode-se afirmar que:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.

2. Os vícios de linguagem são desvios não intencionais da
norma padrão da língua, gerando problemas de
entendimento do enunciado ou ruídos na comunicação.
Nesse sentido, na frase O advogado encontrou o réu
entrando no tribunal, tem-se qual vício de linguagem?
a)
b)
c)
d)

Pleonasmo.
Arcaísmo.
Barbarismo.
Ambiguidade.

3. O emprego do acento indicativo da crase é facultativo
em qual das alternativas abaixo?
a)
b)
c)
d)

Ele chegou às duas e quinze.
Entregamos o trabalho de português à professora.
Este celular pertence à minha amiga.
É impossível resistir à lasanha da minha mãe.

Para responder às questões 4 e 5, leia a tirinha abaixo:

5. Com relação à acentuação de vocábulos da tirinha, leia
as assertivas:
I. O vocábulo crescer é oxítono.
II. O vocábulo alimento é paroxítono.
III. O vocábulo árvore é proparoxítono.
Pode-se afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva III está correta.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
As assertivas I, II e III estão corretas.

6. A biblioteca de uma escola tem um acervo de 1620
obras. Deste total,
literatura e

são livros didáticos,

são livros de

são livros contos e poesia. O restante do

acervo é composto por revistas de divulgação científica.
Após a leitura das assertivas abaixo, assinale a
alternativa correta:
I. O total de livros didáticos é 540.
II. O total de livros contos e poesia é 324.
III. A diferença entre o total de livros de literatura e o
do

total de livros de contos e poesias representa

total de livros.
IV. O total de revistas de divulgação científica somado
ao total de livros de literatura corresponde à metade
do total de obras do acervo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas II, III e IV estão incorretas.
Apenas a assertiva IV está correta.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

7. Considere as assertivas abaixo e assinale a alternativa
correta:
I. Existem inteiros positivos 𝑝, 𝑞 tais que √2

.

II. Todo número racional pode ser escrito como uma
fração.
III. Todo número decimal é um número real.
IV. A soma de dois números racionais é sempre um
número racional.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta:

4. Considerando os termos essenciais da oração, em
quero ajudar a humanidade, no primeiro quadrinho,
tem-se:
a)
b)
c)
d)

Sujeito desinencial.
Sujeito composto.
Sujeito indeterminado.
Sujeito simples.

a)
b)
c)
d)

8. Supondo que o valor de venda de uma saca de soja,
em dólares americanos, é US$ 30,00, que a taxa de
câmbio em determinado dia é de R$ 5,50 para cada
dólar americano, e que na venda de soja incide um total
de 10% de impostos, o valor total, incluídos os
impostos, da venda de 120 sacas de soja é de:
a)
b)
c)
d)
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Apenas as assertivas III e IV são corretas.
Apenas as assertiva I é incorreta.
Apenas as assertivas II e IV são corretas.
Apenas as assertivas II, III e IV são incorretas.

R$21.780,00
R$18.150,00
R$16.500,00
R$19.800,00
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9. Um empréstimo, a juros simples, com taxa de juros
mensal de 1% foi pago em uma única parcela após 50
meses com o montante de R$ 36.000,00. O valor inicial
do empréstimo foi de:
a)
b)
c)
d)

R$12.000,00
R$30.000,00
R$6.000,00
R$24.000,00

10. Considere a proposição “Todos os professores de
Gaspar dão aulas de Matemática”. Assinale a
alternativa que apresenta a negação lógica desta
proposição de forma correta.
a) Alguns professores
Matemática.
b) Algum professor de
Matemática.
c) Nenhum professor
Matemática.
d) Todos os professores
Gaspar.

de Gaspar dão aulas de
Gaspar não dá aulas de
de

Gaspar

dá

aulas

de

de matemática dão aulas em

11. Sobre a temática BNCC:
I. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um
documento de caráter normativo que define o
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais que todos os alunos devem desenvolver
ao longo das etapas e modalidades da Educação
Básica.
II. A BNCC visa assegurar os direitos de aprendizagem
e desenvolvimento na Educação Básica, em
conformidade com o que preceitua o Plano Nacional
de Educação (PNE).
III. A BNCC é um documento normativo que se aplica
exclusivamente à educação escolar, tal como a
definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
IV. A BNCC está orientada pelos princípios éticos,
políticos e estéticos que visam à formação humana
integral e à construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva, como fundamentado nas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica (DCN).
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14. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), a educação básica é organizada da
seguinte forma:
a) Educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio.
b) Ensino médio e ensino superior.
c) Primário, ginásio, segundo grau e faculdade.
d) Pré-escola, ensino infantil, ensino fundamental,
ensino médio e ensino superior.
15. Sobre os programas:
I. Microsoft Word.
II. Microsoft Excel.
III. Microsoft Power Point.
IV. Microsoft Edge.
Verifique as assertivas e assinale a alternativa correta.
a) Aplicativo de planilhas; II. Recurso de criação de
apresentação de slides; III. Navegador de internet;
IV. Processador de texto.
b) Navegador de internet; II. Processador de texto; III.
Aplicativo de planilhas; IV. Recurso de criação de
apresentação de slides.
c) Recurso de criação de apresentação de slides; II.
Navegador de internet; III. Processador de texto; IV.
Aplicativo de planilhas.
d) Processador de texto; II. Aplicativo de planilhas; III.
Recurso de criação de apresentação de slides; IV.
Navegador de internet.
16. Sobre a Política Nacional de Educação: pelo direito das
crianças de zero a seis anos à educação:
I. A educação e o cuidado das crianças de 0 a 6 anos
são de responsabilidade do setor educacional.
II. A Educação Infantil deve pautar-se pela
indissociabilidade entre o cuidado e a educação.
III. A Educação Infantil tem função diferenciada e
complementar à ação da família, o que implica uma
profunda, permanente e articulada comunicação
entre elas.
IV. É dever do Estado, direito da criança e opção da
família o atendimento gratuito em instituições de
Educação Infantil às crianças de 0 a 6 anos.

Verifique as assertivas e assinale a alternativa correta.

Verifique as assertivas e assinale a alternativa correta.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I, II e IV são corretas.
As assertivas I, II, III e IV são corretas.
Apenas as assertivas III e IV são corretas.
Apenas as assertivas I, II e III são corretas.

Apenas as assertivas I, II e IV são corretas.
Apenas as assertivas III e IV são corretas.
As assertivas I, II, III e IV são corretas.
Apenas as assertivas I, II e III são corretas.

12. Do que trata a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996?

17. Sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais, assinale a
alternativa correta.

a) Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB).
b) Estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE).
c) Estabelece a Política Nacional de Educação
Especial (PNEE).
d) Estabelece a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC).

a) Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem
um referencial de qualidade para a educação no
Ensino Fundamental em todo o País.
b) Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem
um referencial de qualidade para a educação no
Ensino Infantil em todo o País.
c) Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem
um referencial de qualidade para a educação no
Ensino Médio em todo o País.
d) Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem
um referencial de qualidade para a educação no
Ensino Superior em todo o País.

13. Selecione a alternativa que indica corretamente uma
extensão de um arquivo de texto.
a)
b)
c)
d)

.ppt
.txt
.zip
.exe
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18. Por que abordar Temas Contemporâneos Transversais
nas escolas?
I. A abordagem da contemporaneidade é uma busca
pela melhoria da aprendizagem. Ao contextualizar o
que é ensinado em sala de aula juntamente com os
temas contemporâneos, espera-se aumentar o
interesse dos estudantes durante o processo e
despertar a relevância desses temas no seu
desenvolvimento como cidadão.
II. O maior objetivo dessa abordagem é que o
estudante conclua a sua educação formal
reconhecendo e aprendendo sobre os temas que
são relevantes para sua atuação na sociedade.
III. Cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como
as escolas, em suas respectivas esferas de
autonomia e competência, incorporar aos currículos
e às propostas pedagógicas a abordagem de temas
contemporâneos que afetam a vida humana em
escala local, regional e global, preferencialmente de
forma transversal e integradora.
Verifique as assertivas e assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e II são corretas.
As assertivas I, II e III são corretas.
Apenas as assertivas II e III são corretas.
Apenas as assertivas I e III são corretas.

19. Sobre as Políticas Públicas de Educação Especial e
Inclusão, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Com a finalidade de orientar a organização dos
sistemas educacionais inclusivos, o Conselho
Nacional de Educação - CNE publicou a Resolução
CNE/CEB 04/2009, que instituiu as Diretrizes
Operacionais para o Atendimento Educacional
Especializado - AEE na Educação Básica.
b) O Estatuto da Criança e do Adolescente, a
Declaração Mundial de Educação para Todos (1990)
e a Declaração de Salamanca (1994) influenciaram
a formulação de Políticas Públicas da Educação
Inclusiva.
c) A Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do espectro Autista, além
de consolidar um conjunto de direitos, veda a recusa
de matrícula a pessoas com qualquer tipo de
deficiência e estabelece punição para o gestor
escolar ou autoridade competente que pratique esse
ato discriminatório.
d) Na atualidade, pessoas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação devem ter atendimento educacional
especializado substitutivo ao ensino comum e serem
matriculadas em instituições especializadas, escolas
especiais ou classes especiais.
20. Sobre o Currículo Base do Território Catarinense,
assinale a alternativa correta.
a) O documento é aplicável apenas a municípios com
mais de 100.000 habitantes.
b) É fruto do genuíno esforço coletivo, o qual tem como
meta a aprendizagem e o compromisso de equidade
na educação de toda a sociedade.
c) O Currículo Base do Território Catarinense garante
que todas as escolas funcionarão do mesmo jeito.
d) O documento foi elaborado para consulta e uso
exclusivo de professores.
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21. Sobre aspectos relativos ao apoio técnico e pedagógico
da biblioteca escolar e integração entre a biblioteca e a
escola, atente para as sentenças:
I. A biblioteca escolar é um recurso imprescindível na
escola e deve se integrar a uma proposta curricular
e educacional.
II. As atividades de ação cultural realizadas nas
bibliotecas escolares são um importante recurso de
integração porque atraem não somente professores
e alunos, mas funcionários e comunidade escolar.
III. O professor deve utilizar os serviços da biblioteca
escolar para complementar o que é desenvolvido em
sala de aula.
IV. A biblioteca escolar não deve realizar atividades
culturais no ambiente da biblioteca por configurar
espaço de silêncio e estudo, atividades culturais não
são inerentes destes serviços na escola.
Marque abaixo a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

As sentenças I, II, III e IV estão corretas.
Somente as sentenças I, II e III estão corretas.
Somente as sentenças I e III estão corretas.
Somente a sentença I está correta.

22. O Manifesto IFLA/UNESCO para Biblioteca Escolar é
um documento publicado no ano de 2000 que conclama
Governos, no que se refere aos seus ministérios
responsáveis pela educação, a desenvolver estratégias,
políticas e planos para implementação dos princípios ali
estabelecidos. Neste documento, entre outras
prerrogativas, são estabelecidos objetivos para a
biblioteca escolar. Sobre os objetivos da biblioteca
escolar assinale a afirmativa correta:
a) Trabalhar em parceria com os diversos atores
(estudantes, professores, administradores e pais)
para alcançar a missão e objetivos da escola.
b) Promover a leitura, os recursos e os serviços da
biblioteca escolar estritamente para professores e
estudantes.
c) Emprestar os livros e demais materiais do acervo da
biblioteca para os estudantes para que os pais
possam fazer o desenvolvimento da leitura e do
hábito, que não é função da biblioteca escolar.
d) Apoiar e intensificar a aquisição de acervo orientado,
prioritariamente, pelo gosto do aluno, ficando o
currículo e planejamento escolar em segundo plano.
23. Sobre a utilização de mídias e diferenciados suportes
nas bibliotecas escolares na sociedade contemporânea,
assinale a afirmativa correta:
a) O conteúdo disponibilizado pelas mídias no contexto
das bibliotecas escolares não necessita mediação
pedagógica.
b) As mídias contemporâneas e as novas tecnologias
permitem que o aprendizado transcenda a sala de
aula, entretanto, a biblioteca escolar deve trabalhar
somente com livros impressos para estimular a
leitura.
c) As redes sociais, incluindo o Twitter, não devem ser
utilizadas pela biblioteca escolar na sua prestação
de serviços porque as bibliotecas devem se orientar
para fornecer condições para aprendizado curricular.
d) Com o avanço das tecnologias de informação e
comunicação e o estabelecimento de uma
sociedade conectada a partir deste avanço, a escola
e a biblioteca escolar precisam dialogar com esta
realidade pois atuam junto com ela como fonte de
informação para os estudantes.
Página 3 de 5

PREFEITURA DE GASPAR (SC) – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL 008/2021
Cargo: 7020 - Agente de Biblioteca
24. As questões relacionadas ao plágio interagem com as
de direito de autor e propriedade intelectual e o advento
da Internet trouxe problemáticas ainda mais
desafiadoras para o contexto. Sobre o tema é correto
afirmar:
a) O uso correto das normas de citação e referência se
relacionam com uma dinâmica de combate ao
plágio.
b) Só é possível atribuir plágio a produções de registro
do conhecimento que são realizadas no âmbito
universitário ou escolar, portanto, a relevância da
abordagem da temática no ambiente de bibliotecas
escolares.
c) A atitude do plagiário está fora do contexto ético e
moral porque a noção do que é bom ou ruim na
elaboração do conhecimento é muito particular.
d) O plágio só é permitido no contexto da Internet, um
ambiente de informação complexo e muito utilizado
pelos estudantes.
25. A pesquisa bibliográfica constitui trabalho investigativo
destinado à busca de conhecimento e prescinde da
recuperação de informações para compor entendimento
sobre determinado assunto. Sobre a pesquisa
bibliográfica é INCORRETO afirmar.
a) A atividade de pesquisa requer uma integração entre
o trabalho executado pela biblioteca e pelo professor
em sala de aula, norteando decisões sobre
aquisição de acervo e serviços oferecidos aos
estudantes, por exemplo.
b) A informação eletrônica disponível na Internet deve
ser estimulada no contexto da construção de
conhecimento em ambiente escolar e o trabalho
desenvolvido na biblioteca é fundamental pois
orienta na utilização adequada destes recursos e
fontes de informação.
c) No contexto da biblioteca escolar deve-se utilizar os
livros para pesquisa pois a Internet não constitui um
ambiente com informação relevante para a
confecção de trabalhos escolares.
d) A pesquisa no contexto escolar é uma das
principiais atividades de consolidação do processo
de ensino e aprendizagem e de formação do
pensamento crítico.
26. Estudo do usuário é recurso fundamental para
planejamento dos serviços prestados por qualquer
biblioteca, incluindo as bibliotecas escolares. Sobre o
assunto e sua relação com a biblioteca escolar, é
correto afirmar:
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27. A organização de bibliotecas é um desafio para os
responsáveis por este ambiente que lidam com a
mediação da informação através de atividades como
seleção, aquisição, tratamento, organização e acesso
ao usuário. Como relação às demandas inerentes à
organização de bibliotecas é correto afirmar:
a) A leitura de estante é uma atividade fundamental
para que o usuário possa ter acesso à obra que se
encontra disponível para empréstimo domiciliar e se
refere à contagem do número de estantes presentes
na biblioteca.
b) No trabalho de organização de bibliotecas, entre
tantas atividades, há que se levar em consideração
a de classificação, catalogação e indexação das
obras que compõem o acervo.
c) O empréstimo domiciliar é um serviço que possibilita
ao usuário a retirada de obras do acervo para
utilização em ambiente externo ao da biblioteca. Nas
bibliotecas escolares, é realizado somente para
empréstimo de livros.
d) A catalogação pode ser descrita com uma atividade
relativa à atribuição de um número associado a uma
área do conhecimento. Este número, no caso dos
livros, encontra-se alocado na lombada da obra e é
visível quando disposto na estante para que possa
ser identificado pelo usuário.
28. No que se refere à seleção e aquisição do acervo para
a biblioteca escolar, verifique as sentenças:
I. A comunidade escolar no geral não participa do
processo de composição do acervo pois é
recomendável que este procedimento seja efetivado
exclusivamente por grupo específico de professores
para melhor alinhamento curricular.
II. Em tempos de aparelhos celulares, é recomendável
que o acervo seja composto somente por livros
impressos para maior estímulo à leitura.
III. Compra, doação e permuta são formas de aquisição
de obras para biblioteca escolar.
IV. Estipular e formalizar critérios de seleção e
aquisição do acervo para uma biblioteca escolar
constitui componente imprescindível para a
constituição de uma Política de Desenvolvimento de
Coleções.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

As sentenças I, II, III e IV estão corretas.
Somente as sentenças I e III estão corretas.
Somente as sentenças III e IV estão corretas.
Somente as sentenças II e III estão corretas.

a) O estudo de usuário em bibliotecas escolares se
relaciona particularmente com a observação do
estudante e do levantamento do seu desempenho
escolar.
b) O estudo de usuário auxilia a biblioteca para tomada
de decisão para disponibilização de produtos e
serviços específicos, otimizando recursos como
ferramenta de cunho exclusivamente financeiro.
c) Através do estudo de usuários é possível identificar
contextos, interesses, necessidades e hábitos de
uso de informação de usuários reais e/ou potenciais
da biblioteca escolar.
d) O estudo de usuário em uma biblioteca escolar só
poderá ter como alvo o estudo do estudante como
categoria de usuário.
Planejamento e Execução IESES
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29. O propósito de reunir, tratar e preservar um acervo de
informação é seu acesso. Na biblioteca o acesso é
possível mediante políticas de mediação, responsáveis
por disseminar informações de acordo com a
necessidade dos usuários. Com relação à temática é
correto afirmar:
a) As novas tecnologias de informação e comunicação
são utilizadas no processo de tratamento do acervo
mas não se relacionam com a disseminação da
informação porque tal atividade se desenvolve
somente nas interações humanas presenciais.
b) A disseminação da informação na biblioteca escolar
é possível somente quando o professor faz uma
articulação do que é repassado em sala de aula com
o que está disponível no acervo da biblioteca.
c) As condições ambientais e a disposição física da
biblioteca escolar não interferem no processo de
disseminação da informação
d) As ações culturais podem ser importante veículo de
disseminação da informação no contexto da
biblioteca escolar.
30. O
bom
relacionamento
interpessoal
e
o
estabelecimento de um bom atendimento podem ser
determinantes na cultura de uso da biblioteca escolar.
As recomendações de boa conduta são aplicadas a
todos os atores que se relacionam em qualquer
dinâmica social. No caso das bibliotecas escolares é
correto afirmar:
a) O atendimento ao estudante nas bibliotecas
escolares deve ser feito com austeridade
promovendo uma atitude de disciplina, seriedade e
compromisso com as demandas escolares, já que
trata-se de ambiente de silêncio, estudos individuais
e pouca circulação.
b) O estudante que possui notas baixas não deve ter
prioridade no atendimento nas bibliotecas escolares
em detrimento dos que possuem melhor rendimento
escolar.
c) A multa por atraso nos empréstimos é uma conduta
punitiva com o fim de desestimular novos
empréstimos por parte do usuário inadimplente.
d) A forma como o agente que atua em bibliotecas
escolares lida com o usuário pode interferir na visão
que os usuários desenvolvem sobre a biblioteca e
sobre o hábito de frequentar estes ambientes
culturais e educacionais.
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