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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular 
 

LUCAS AZEVEDO - ESPECIAL PARA O ESTADO  

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu 

celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de 

polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última 

sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central 

do Rio Grande do Sul.    

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não 

teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual 

de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local 

por agentes para que pudesse fazer o registro.    

À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito para 

apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por 

dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertences 

que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o 

qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.    

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do 

telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.     
 

01- O fato noticiado pode ser considerado, entre outras coisas: 

 

A. Insignificante 

B. Normal 

C. Inusitado 

D. Fictício 

E. Mentiroso 

 

02- A notícia trata do uso de celulares em presídios, algo que se 

tornou comum no país. Apesar disso, um aspecto chama a 

nossa atenção. Que aspecto é esse? 

 

A. O fato de o detento prestar queixa do roubo. 

B. A imprensa não ter revelado a identidade do detento. 

C. A desunião entre presos na mesma cela. 

D. A prática de ameaças entre presos.  

E. O dia em que ocorreu o episódio. 

 

03- ―À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito 

para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido 

por dois colegas de cela que o teriam roubado.‖ Em qual das 

alternativas abaixo a reescrita do período NÃO comprometeu o 

sentido original do texto na frase? 

 

A. Alessandra Padula, a delegada, informou que ao apurar 

as ameaças, dois colegas do preso furtaram seu celular. 

B. A delegada Alessandra Padula instalou um inquérito para 

apurar ameaças a um preso, mas além de denunciar a 

coação ele afirmou que teve um celular roubado por eles. 

C. Dois colegas de cela roubaram um detento e a delegada 

Alessandra Padula instalou um inquérito para averiguar o 

roubo de um celular. 

D. O preso informou que foi roubado, mas ao ser coagido, 

revelou à delegada que tinha um celular e ela instalou um 

inquérito para apurar o caso. 

E. A delegada Alessandra Padula, ao descobrir o roubo do 

celular, instalou um inquérito para apurar as ameaças 

sofridas por uma preso por parte de seus companheiros 

de cela. 

04- Qual dos pares de termos abaixo pode ser considerado 

sinônimo no texto? 
 

A. Preso e detento. 

B. Ocorrência e episódio. 

C. Presídio Estadual e Cadeia Local. 

D. Aparelho e Celular. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-―O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena 

no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ O trecho 

sublinhado tem no texto a função de: 
 

A. Especificar 

B. Explicar 

C. Revelar 

D. Ocultar 

E. Comparar 

 

06- Qual dos trechos abaixo indica finalidade? 
 

A. ―Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular‖. 

B. ―Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes. 

C. ―que estava sendo coagido por dois colegas de cela‖. 

D. ―para apurar o uso do telefone‖. 

E. ―mas nada encontrou‖. 

 

07- Em ―que o teriam roubado‖, o termo destacado refere-se a: 

 

A. Inquérito 

B. Ele 

C. Dois  

D. Colegas  

E. Teriam 

 

08- ―cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ 

Em qual das frases abaixo há uma frase em que pena tem o 

mesmo sentido do texto? 

 

A. ―Será que dessa vez vai valer a pena atualizar o iPhone 

4s para o iOS 8.1.1?‖ 

B. ―O duelo principal será entre o número dois e três da 

divisão pena.‖  

C. ―Chegou ontem à Assembleia Legislativa mensagem do 

governador Cid Gomes que prevê redução de penas por 

meio da leitura de livros.‖ 

D. "Alguns jogadores estão se arrastando para jogar. A 

gente até ficou com pena do nosso time, porque a gente 

não aguenta mais.‖ 

E. ―Sem previsão de retorno, pivô brasileiro dos Spurs pena 

para tratar dor muscular que o afeta desde setembro.‖ 

 

09- Os trechos da notícia reproduzida abaixo tiveram sua ordem 

alterada. Ordene-os e depois marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

I. ―O cérebro consegue assimilar uma perda de, no 

máximo, 1 quilo por semana‖, diz. Caso o ponteiro da 

balança diminua mais do que isso, o organismo provoca 

uma série de alterações hormonais. Por essa razão, a 

perda de peso gradual ajuda a manter o peso a longo 

prazo e a afastar o efeito sanfona.  
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II. A essa alimentação, que deve ser pobre em gorduras e 

açúcares, é preciso associar exercícios físicos. Caso a 

pessoa seja sedentária, a recomendação é escolher uma 

modalidade que lhe agrade — ciclismo, corrida, 

caminhada, musculação, tanto faz. Desse modo, ela terá 

mais motivação para se exercitar pelo menos 30 minutos 

por dia, o mínimo necessário para começar a perder 

peso.  

III. Não precisa ser assim. Até o réveillon — isto é, em seis 

semanas — é possível emagrecer 6 quilos de maneira 

saudável. Um dos segredos é seguir uma dieta 

balanceada, que não seja restritiva demais. De acordo 

com o endocrinologista Izidoro Flumignan, do Centro de 

Tratamento da Obesidade da Rede D’Or São Luiz, em 

São Paulo, o organismo tende sempre a voltar ao peso ao 

qual está acostumado. 

IV. Um corpo magro e tonificado deve ser conquistado 

pouco a pouco, por meio de hábitos de vida saudáveis. 

Com a aproximação do verão, entretanto, muitas pessoas 

que estão acima do peso desejado tentam compensar o 

tempo perdido com dietas malucas e uma rotina de 

exercícios exagerada. 

 

A. III- I-II-IV. 

B. II-III-IV-I. 

C. I- II- IV- III. 

D. I- III- II- IV. 

E. IV- III- I- II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O comentário do jornalista à notícia contém: 

 

A. Uma constatação baseada em fatos verdadeiros. 

B. Uma ironia gerada a partir de uma situação amplamente 

noticiada. 

C. Um erro crasso de interpretação de uma recente notícia. 

D. Uma afirmação baseada nos ditames da legislação 

vigente. 

E. Uma heresia que desrespeita as bases religiosas da 

sociedade. 

 

11- Acerca da linguagem do texto e do que ditam as regras da 

norma padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―mantêm‖ é uma forma verbal e está no plural, cuja 

marca é o acento circunflexo. 

B. ―por‖  é uma forma verbal infinitiva que perdeu o acento 

na última reforma ortográfica. 

C. ―blasfêmia‖ é acentuada pela mesma regra que ―lábaro‖. 

D. Se ―agente‖ fosse substituída por ―policial‖, a preposição 

―a‖ receberia o acento grave indicativo de crase. 

E. ―trânsito‖ e ―tráfico‖ são sinônimos. 

 

12- Assinale a alternativa em que NÃO houve erro no emprego 

de nenhuma palavra no trecho reproduzido: 

 

A. Trazia um ar meio triste, meia cansada. "Acho que vou 

cansar de descansar", reclamava.  

B. A Polícia Militar (PM) flagrou um furto na madrugada 

desta quinta-feira (13), por volta das 3h, em um salão 

de cabeleireiro na Vila Falcão 

C. Friboi encerra campanha com Roberto Carlos: segundo 

jornal O Estado de S. Paulo, o rei não teria trago o 

retorno esperado pela fabricante de carnes que teria 

investido cerca de R$ 45 milhões. 

D. Carla Prata quase mostra demais com blusa degotada em 

noite de funk. 

E. O gráfico do jogo é interessante, e a aventura mantém 

qualquer um entertido durante horas, mas também serve 

apenas para passar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- O texto: 

 

A. É preconceituoso, pois leva o leitor a crer que só os 

nordestinos devem sofrer as agruras da estiagem. 

B. É bem humorado, pois exagera ao retratar a seca em São 

Paulo, que nada mais é do que um volume menor de 

chuvas e não a falta de água. 

C. Alerta os nordestinos a procurarem proteger sua terra, 

pois a migração já é uma realidade e pode prejudicar a 

vida daqueles que fugiram da seca. 

D. Ironiza prevendo que um dos resultados da seca no 

estado seria uma migração inversa, na qual paulistas 

iriam para o Nordeste fugindo da escassez de água. 

E. Cria uma imagem mais leve do que realmente é 

consequência da estiagem presente em todos os estados 

do Brasil. 
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14- A expressão ― tentar a sorte‖, no texto significa: 

 

A. Arriscar 

B. Voltar 

C. Viajar 

D. Trabalhar 

E. Migrar 

 

15- Em qual das alternativas a seguir houve a ocorrência da 

crase, mas o acento grave NÃO foi empregado? 

 

A. Nesta quinta-feira, dia 20, acontecerá a edição 2014 

do World’s Biggest Liar, competição realizada na 

Inglaterra para eleger o maior contador de mentiras da 

galáxia.  

B. O torneio acontece em uma hospedagem em Cumbria, 

em homenagem a Will Ritson, um dono de bar que se 

tornou lenda local por suas mentiradas.  

C. Uma das mais famosas dizia que os nabos de Lake 

District, uma região no noroeste da Inglaterra, cresciam 

tanto que as pessoas os esculpiam para transformá-los em 

estábulos. 

D. As regras da competição são bastante simples. Cada 

participante tem exatos cinco minutos para contar a 

melhor e mais convincente mentira que conseguir. 

E. Pode participar qualquer pessoa, a exceção de políticos e 

advogados. Segundo os organizadores, eles são 

considerados qualificados demais para mentiras. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16- De acordo com a Lei Nº 8.112/90; Art. 5º - São requisitos 

básicos para investidura em cargo público, EXCETO: 

 

A. A nacionalidade brasileira. 

B. O gozo dos direitos políticos. 

C. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 

D. O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo. 

E. A idade mínima de vinte e um anos. 

 

17- 400 referem-se a que Classe da CDD: 
 

A. Filosofia 

B. Línguas 

C. Religião 

D. Artes 

E. Literatura 

 

18- Uma biblioteca jurídica é classificada como biblioteca do 

tipo: 

 

A. Escolar 

B. Universitária 

C. Especializada 

D. Pública 

E. Nacional 

 

 

19- A mais famosa biblioteca da Antigüidade foi a de: 

 

A. Alexandria no Egito, criada no século III a.C. 

B. Esparta na Grécia, criada no século VII a.C. 

C. Atenas na Grécia, criada no século V a.C. 

D. Mesopotâmia, no Oriente médio, criada em 700 a.C. 

E. Itália em Roma, criada no século III d.C. 

 

20- Sobre medidas corretas no manuseio de documentos em 

papel é INCORRETO afirmar: 

 

A. Guardar os livros nas estantes em sentido vertical. 

B. Evitar guardar os livros semi-inclinados, quando os 

mesmos não couberem nas estantes. 

C. Guardar os livros nas estantes em sentido horizontal, 

quando os volumes excederem em tamanho a área para 

guarda em sentido vertical, não sobrepondo mais de 

cinco volumes ao guardar volumes em sentido horizontal. 

D. Manter sempre os volumes maiores como base ao 

guardá-los em sentido horizontal. 

E. Utilizar bibliocantos para impedir que os livros tombem. 

 

21- São algumas funções do catálogo, EXCETO: 

 

A. Indicar os nomes dos autores, co-autores, colaboradores, 

compiladores, tradutores, comentadores, ilustradores etc., 

dos quais a biblioteca possua obras. 

B. Indicar as obras que pertencem à mesma série. 

C. Indicar os livros do mesmo assunto que existam na 

biblioteca. 

D. Identificar os dados do público/cliente da biblioteca. 

E. Reunir todas as obras de um mesmo autor, numa 

determinada parte do catálogo. 

 

22- Estão entre as rotinas técnicas de uma biblioteca, 

EXCETO: 

 

A. Manter o arquivo de correspondência e outros. 

B. Operar equipamentos audiovisuais, como vídeo, projetor 

de slides, retroprojetor, datashow, equipamentos 

reprográficos e outros. 

C. Manter cadastros de endereços institucionais para 

atividades cooperativas. 

D. Realizar ativamente do inventário dos bens patrimoniais 

da biblioteca. 

E. Realizar serviços de digitação e/ou datilografia em geral. 

 

23- O Setor responsável por atender o usuário é: 

 

A. Registro 

B. Processamento técnico 

C. Conservação 

D. Referência 

E. Circulação 

 

24- É o serviço que leva a informação ao usuário, ou seja, 

dissemina a informação selecionada para a pessoa que 

precisa/deseja receber a informação. Em geral, o usuário tem 

cadastro na biblioteca, onde indica o seu interesse, e a 

biblioteca envia informações selecionadas para ele. Os meios 

mais utilizados são e-mail, facebook e redes sociais. 
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Esta é a definição de: 

 

A. Indexação 

B. Clipagem 

C. Seleção negativa 

D. Seleção positiva 

E. Disseminação seletiva da informação 

 

25- É a troca de obras entre bibliotecas, que se realiza 

utilizando obras sem utilidade ou com número excessivo de 

exemplares presentes na biblioteca.  

 

Esta é a definição de: 

 

A. Doação 

B. Permuta 

C. Incorporação 

D. Transportação 

E. Projeção 

 

26 - São locais onde comumente se aplicam o número de 

chamada, EXCETO: 

 

A. Na etiqueta fixada na lombada ou no dorso do livro. 

B. Do lado direito do carimbo de registro (a lápis se não 

houver o campo no carimbo). 

C. No bolso do livro. 

D. Nas fichas do catálogo de livros, no lado direito, na parte 

inferior. 

E. Nas fichas do livro. 

 

27- Na ordenação dos livros nas estantes, a ―EXTENSÃO‖ é 

simbolizada por: 

 

A. + 

B. - 

C. / 

D. : 

E. x 

 

28- São vantagens do Sistema MARC para os bibliotecários, 

usuários e as bibliotecas, EXCETO: 

 

A. Permite múltiplos registros e todos os campos ou 

subcampos podem repetir-se de acordo com a 

necessidade e os critérios estabelecidos. 

B. Serve como veículo para alguns tipos de dados 

bibliográficos, de poucas organizações. 

C. Grupos de usuários também podem ter acesso aos dados 

a fim de verificar a consistência dos mesmos. 

D. Portabilidade dos dados: garante a integridade dos dados 

na migração de um sistema para outro. 

E. Possibilidade de catalogação cooperativa: catalogação 

por meio de cópia de um registro já catalogado por outro 

profissional. 

 

 

 

 

 

29- O cálculo padrão para dimensão em uma biblioteca afirma 

que em 1m² comporta-se até: 

 

A. 30 Volumes. 

B. 50 Volumes. 

C. 100 Volumes. 

D. 200 Volumes. 

E. 250 Volumes. 

 

30- Segundo a Resolução CFB n.º75/73, Art 1º - são serviços 

auxiliares de aquisição típicos do Auxiliar de Bibliotecas, 

EXCETO: 

 

A. Preparar e encaminhar ordens de compra. 

B. Receber e conferir as obras adquiridas. 

C. Conferir e arquivar faturas. 

D. Manter registros dos gastos. 

E. Etiquetar ou gravar o número de chamada no material. 

 

31- De acordo com a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), o livro tem um número de páginas superior 

a: 

 

A. 48, excluindo-se a capa. 

B. 48, incluindo-se a capa. 

C. 49, excluindo-se a capa. 

D. 49, incluindo-se a capa. 

E. 50, excluindo-se a capa. 

 

32- Para o registro de outros materiais como mapas e materiais 

audiovisuais, usa-se o mesmo modelo sugerido para livros, 

acrescentando-se ou substituindo dados, se necessário. Sobre 

estas, indique a INCORRETA: 

 

A. No registro de diapositivos/slides, acrescentar uma 

coluna para a quantidade de diapositivos que compõe a 

coleção. 

B. No registro de discos compactos (cd), em lugar de editora 

anotar gravadora. 

C. Para CD, acrescentar uma coluna para intérprete ou 

compositor ou utilizar a coluna de autor. 

D. Os mapas também poderão ser carimbados com o 

carimbo de registro da biblioteca, onde o carimbo deve 

ser batido no verso da obra ou na margem, para não 

cobrir dados importantes. 

E. O registro dos materiais não-bibliográficos (audiovisuais, 

eletrônicos, objetos) não pode ser feito em um caderno 

ou em fichas separadas. 

 

33- O conjunto de fichas ou registros (no fichário manual, 

listagem ou base de dados) que representam as publicações do 

acervo de uma biblioteca, ordenadas de acordo com um plano 

definido. A ficha que é igual à matriz, armazenada pelo número 

de chamada é denominada: 

 

A. Ficha de autor.  

B. Ficha de título. 

C. Ficha de assunto. 

D. Ficha topográfica. 

E. Ficha cenográfica. 
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34- A biblioteca abrange serviços administrativos e serviços 

técnicos especializados. A parte administrativa é de 

responsabilidade da chefia e a parte técnica é executada em 

diferentes seções, como, EXCETO: 

 

A. Seleção. 

B. Aquisição. 

C. Circulação e empréstimo. 

D. Catalogação. 

E. Reprodução de cópias e intercâmbio. 

 

35- A Lei Nº 11.091 afirma que o Progressão por Capacitação 

Profissional é a mudança de nível de capacitação, no mesmo 

cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo 

servidor de certificação em Programa de capacitação, 

compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e 

a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de: 

 

A. 12 meses. 

B. 18 meses. 

C. 24 meses. 

D. 30 meses. 

E. 36 meses. 

 

36 - São consequências de uma política de descarte mal 

definida, EXCETO: 

 

A. Perda de qualidade no atendimento aos usuários. 

B. Utilização otimizada dos recursos disponíveis 

(envolvimento destes no processamento de material que 

deveria ser eliminado na chegada); 

C. Problema de espaço físico. 

D. Diluição de coleção núcleo. 

E. Conservação de massa amorfa, com materiais de todos os 

tipose idades, dificultando a localização e/ou o acesso 

àquele que realmente são de interesse para os usuários. 

 

37- A carimbagem - em alguns casos conhecida também como 

estampagem – é um processo que permite identificar o material 

como propriedade da biblioteca. Sobre carimbagem é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A posição do carimbo deve obedecer a um padrão em 

todos os documentos. 

B. A identificação de documentos requer dois carimbos 

básicos: o de identificação da biblioteca e o de 

identificação do documento no acervo. 

C. As mídias digitais, como CDs e DVDs, jamais devem ser 

carimbadas, sob pena de seu conteúdo ser prejudicado. É 

preferível carimbar uma etiqueta e colá-la no CD ou 

DVD.  

D. O carimbo de identificação do registro deve indicar o 

número de tombo e a data de registro, conforme os dados 

no livro de registros, ou no sistema informatizado. 

E. O carimbo de baixa é um recurso que permite não haver 

engano caso o livro seja doado à outra Instituição. 

 

 

 

38- É uma retirada temporária de documentos pouco utilizados 

pelos usuários para outro local, em geral, para um depósito que 

possibilite, eventualmente, consultar tal material. 

 

Esta a definição de: 

 

A. Descarte 

B. Desbaste 

C. Reclusão 

D. Exclusão 

E. Progressão 

 

39- Referem-se a documentos bibliográficos: 

 

I. Gravuras 

II. Mapas 

III. Livros 

IV. Periódicos 

V. Filmes 

VI. Folhetos 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. II, IV, V. 

B. III, IV, VI. 

C. II, III, IV. VI. 

D. I, II, III, IV, VI. 

E. I, II, III, IV, V, VI. 

 

40- Segundo a Lei N. 12.244/2010 será obrigatório um acervo 

de livros na biblioteca de, no mínimo: 

 

A. 1 título para cada aluno matriculado. 

B. 2 títulos para cada aluno matriculado. 

C. 3 títulos para cada aluno matriculado. 

D. 4 títulos para cada aluno matriculado. 

E. 5 títulos para cada aluno matriculado. 

 

 

 


