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CARGO:
BIBLIOTECÁRIO
INSTRUÇÕES

CONCURSO PÚBLICO

Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS
personalizado.
O caderno de questões está numerado sequencialmente e contém40(quarenta) questões.
ATENÇÃO!
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique se os seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS estão corretos.
Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais
adequadamente a responde.
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das
provas.
Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente assinado.
Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS:
O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer
registro fora dos locais destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com
caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
A

B

C

D

E

A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma
alternativa assinalada.
Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local de provas.
Você dispõe de três horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS.
Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do seu início.
Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina
calculadora.
Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos.
A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato.

.........................................................................................................................................................
FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO
___________________________________________
Assinatura do Candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia, atentamente, o poema abaixo e responda:
CONTO DE FADAS
1-Eu trago-te nas mãos o esquecimento
2-Das horas más que tens vivido, Amor!
3-E para as tuas chagas o unguento
4-Com que sarei a minha própria dor.
5-Os meus gestos são ondas de Sorrento...
6-Trago no nome as letras de uma flor...
7-Foi dos meus olhos garços que um pintor
8-Tirou a luz para pintar o vento...
9-Dou-te o que tenho: o astro que dormita,
10-O manto dos crepúsculos da tarde,
11-O sol que é d'oiro, a onda que palpita.
12-Dou-te comigo o mundo que Deus fez!
13 - Eu sou Aquela de quem tens saudade,
14-A Princesa do conto: “Era uma vez...”
Florbela Espanca, em "Charneca em Flor"
Fonte: www.cronicasflorbelaespanca.com.br

1. A palavra garços presente na linha 7, significa:
A.
B.
C.
D.
E.

Esverdeado.
Baixo.
Sutil.
Expressivo.
Escuro.

2. As palavras que presentes nas linhas 2 e 4
assumem a função sintática de:
A.
B.
C.
D.
E.

Conjunções integrantes.
Pronomes relativos.
Conjunções explicativas.
Pronomes demonstrativos.
Conjunções concessivas.

3. Na frase “Os meus gestos são ondas de Sorrento” há
qual figura de linguagem?
A.
B.
C.
D.
E.

Hipálage.
Eufemismo.
Gradação.
Metáfora.
Sinestesia.

Analise os textos a seguir:

Fonte: www.chargesmafalda.com.br

Texto 02:
01-Não me prendo a nada que me defina. Sou companhia, mas posso
ser solidão. Tranquilidade e inconstância, pedra e coração. Sou
abraços, sorrisos, ânimo, bom humor, 03-sarcasmo, preguiça e sono.
Música alta e silêncio. Serei o que você quiser, mas só quando eu
quiser. Não me limito, não sou cruel comigo! Serei sempre apego pelo
que 05-vale a pena e desapego pelo que não quer valer… Suponho que
me entender não é uma questão de inteligência e sim de sentir, de entrar
em contato. Ou toca, ou não toca.
Crônica de Clarice Lispector

4. As vírgulas presentes no primeiro quadrinho do texto
01 e na linha 02 do texto 02, justificam-se por:
A. Isolar o vocativo em frases.
B. Separar elementos de enumeração.
C. Evidenciar orações subordinadas adjetivas
explicativas.
D. Isolar conjunções adversativas.
E. Destacar orações adverbiais deslocados.
5. Leia atentamente o fragmento abaixo e analise os
termos em destaque:

Texto 01:
Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o
abandonara, mudara de profissão e passara
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pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o
que sabíamos dele, o professor, gordo e silencioso, de
ombros contraídos.
Existe, entre os termos, uma relação
A.
B.
C.
D.
E.

Anafórica.
Topicalização.
Catafórica.
Enumeração.
Alternância.

( Fragmento do poema José, de Carlos Drumond de
Andrade)

6. Julgue os itens a seguir:
(

(
(
(

(

)Estou disposto a vencer, embora esteja cansado
dessa luta diária.
Oração subordinada adverbial concessiva
) Você fará uma boa prova, desde de que se esforce.
Oração subordinada adverbial conformativa
) Todos trabalham para que possam vencer.
Oração subordinada adjetiva reduzida
) Gritei tanto, que fiquei sem voz.
Oração subordinada substantiva completiva
nominal
) Não venderemos o carro, nem a casa.
Oração coordenada sindética aditiva

A sequência CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

Se você gritasse,
se você gemesse,
se você tocasse
a valsa vienense,
se você dormisse,
se você cansasse,
se você morresse...
Mas você não morre,
você é duro, José!

F,F,F,V,F
V,F,F,V,F
V,V,F,V,V
V,V,F,F,F
V,F,F,F,V

Fonte:
ww.letrascarlosdrumond.com.br

7. A partícula SE nos textos 01 e 02 tem função de:
A.
B.
C.
D.
E.

Índice de indeterminação do sujeito.
Partícula expletiva ou de realce.
Parte integrante do verbo.
Conjunção subordinativa integrante.
Conjunção subordinativa condicional.

8. Aponte a opção INCORRETA quanto ao uso da
regência:
A.
B.
C.
D.
E.

O médico assistiu o paciente.
Visaram os documentos.
Quero muito aos meus filhos.
Aspirou ao ar puro das montanhas.
Tenho profunda admiração por você.

9. Marque a opção em que o uso da crase é facultativo:

Considere os seguintes textos:
Texto 01:

A.
B.
C.
D.
E.

Fomos dirigindo até à avenida principal.
Fui à feira de produtos naturais em Várzea.
A fila crescia à proporção que o tempo passava.
Vejo-te à tarde.
Gosto de roupas à moda de Paris.

10. Considere o fragmento a seguir:
“Quatro séculos atrás, o astrônomo dinamarquês Tycho
Brahe desafiou colegas ao relatar o surgimento daquilo
que se achava ser uma nova estrela no céu, em 1572, que
sumiu após brilhar por um ano. (...) Na época, o
fenômeno ajudou Brahe...”
O trecho em destaque, evidencia um processo de
referenciação nominal classificado como:

Fonte:www.chargesengraçadas.com.br

Texto 02:

A.
B.
C.
D.
E.

Ativação.
Encapsulamento.
Modalização.
Focalização.
Reiteração.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE
INFORMÁTICA
11.Permite a interligação física e lógica entre
processador, memória RAM, placa de vídeo, HD
(SSD também), drives ópticos e etc. Ele(a) tem tanto
controladores que são responsáveis pela comunicação
de diversos dispositivos quanto slot’s onde encaixar
fisicamente cada dispositivo.
O conceito está relacionado a(o):
A.
B.
C.
D.
E.

Drive Óptico.
Placa-mãe.
Processador.
Placa de Vídeo.
Memória RAM

12.As Bibliotecas foram criadas para facilitar o
gerenciamento de arquivos e pastas. São um local
virtual que agregam conteúdo de múltiplos locais em
um só e estão divididas incialmente em categorias:
Assinale a alternativa INCORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

15.O armazenamento em Nuvem ou Cloud Storage é um
modelo de armazenamento de arquivos online que
permite que você mantenha seus dados sincronizados
com todos os seus dispositivos, tais como tablets,
smartphones, notebooks e Desktops.
O armazenamento cloud pode ser feito em, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

CONHECIMENTOS GERAIS
16. IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano,
uma medida importante concebida pela ONU
(Organização das Nações Unidas) para avaliar a
qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de
uma população. Para ajudar a classificar os países
como desenvolvidos (desenvolvimento humano muito
alto), em desenvolvimento (desenvolvimento humano
médio e alto) e subdesenvolvidos (desenvolvimento
humano baixo).

Documentos.
Imagens.
Músicas.
Vídeos.
Filtros.

13.É o navegador presente nos CELULARES e
TABLETS que levam o sistema operacional. Como
existem muitos aparelhos com este SO, sua
participação é bastante significativa no mercado.

Nuvens públicas.
Nuvens comunitárias.
Nuvens híbridas.
Nuvens Simples.
Nuvens privadas.

Segundo as Categorias do índice de IDH, o Município
de Várzea está na seguinte classificação:
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Muito Alto – de 0,800 a 1000.
Alto – de 0,700 a 0,799.
Médio – de 0,600 a 0,699.
Baixo – de 0,500 a 0,599.
Muito Baixo – de 0,000 a 0,499.

O navegador a que se refere o texto é:
A.
B.
C.
D.
E.

Safari.
Internet Explorer.
Microsoft Edge.
Mozilla Firefox.
Android browser.

14.É um Programa que se aloca como um arquivo no
computador da vítima. Ele tem o intuito de roubar
informações como passwords, logins e quaisquer
dados, sigilosos, ou não, mantidos no micro da
vítima.
O Programa é:
A.
B.
C.
D.
E.

Worn.
Hoaxe.
Trojan Horse.
Epywares.
Keyloggers e hajackers.

17.A Lei Orgânica do Município de Várzea Constitui um
conjunto de normas elaboradas e votadas pelo Poder
Legislativo Municipal, com base no art. 29 da
Constituição Federal e art. 10 da Constituição
Estadual. A Lei Orgânica do Município de Várzea é
composta da seguinte estrutura:
(Fonte: Fragmentos da História de Várzea – José Joácio da
Nóbrega)

Assinale a alternativa CORRETA:
A. Organização Municipal, Organização dos Poderes,
Organização Administrativa, Ordem econômica e
Social.
B. Organização, Municipal e Estadual, Organização dos
Poderes, Organização Administrativa, Ordem
econômica e Social.
C. Organização Municipal Estadual e Federal,
Organização
dos
Poderes,
Organização
Administrativa, Ordem econômica e Social.
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D. Organização dos Poderes Estadual e Municipal,
Organização Administrativa, Ordem econômica e
Social.
E. Organização Federal, Organização dos Poderes,
Ordem econômica e Social.

C. Taiga - Floresta de Coníferas ou Floresta Boreal.
D. Floresta Temperada.
E. Vegetações Desérticas.

18.O nome de Várzea originou-se em virtude da visita ao
Povoado de Presidente Pessoa no dia 08 de setembro
de 1926, pelo o então Governador da Paraíba Dr. João
Suassuna, juntamente com o Prefeito de Santa Luzia
e autoridades do distrito e a comunidade presente.
Nesse evento político a população conclamou a
mudar o nome do distrito, passando na época, a
chamar de Povoado de Várzea, que significa:

21.A Divisão de Gestão Documental tem como

(Fonte: Fragmentos da História de Várzea – José Joácio da
Nóbrega)

Assinale a alternativa CORRETA:
A. Terra vasta, plana e boa para o desenvolvimento da
indústria.
B. Terra vasta, plana e fértil para a pecuária e de beleza
encantadora.
C. Terra vasta, plana e fértil para a agricultura e de
beleza encantadora.
D. Terra boa para o comércio e de beleza encantadora.
E. Terra plana e boa para o minério e de beleza
encantadora.
19.Dois filmes brasileiros premiados em Cannes, de
Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que
participou da competição, e (de Eurídice Gusmão),
de Karim Aïnouz, da mostra Un Certain Regard -,
estão entre os 12 inscritos, dez ficções e dois
documentários, para concorrer à indicação, pelo
Brasil, de seu candidato para o Oscar 2020 de melhor
filme internacional, nova designação para o prêmio
de melhor produção em língua estrangeira. (G1-PE 06/07/2019)

Os dois Filmes são:
A.
B.
C.
D.
E.

Los Silêncio e Bacurau.
A Vida Invisível e Bacurau.
A Voz do Silêncio e Bacurau.
Chorar de Rir e Bacurau.
A Última Abolição e Bacurau.

20.Possuem por característica principal plantas que são
fortemente adaptadas à falta de água e nutrientes e
que possuem curtos períodos de vida. Essas
características se dão por conta do solo árido e do
clima seco das regiões onde se desenvolvem.
O Conceito acima refere-se à:
A. Vegetações - Estepes ou Pradarias.
B. Vegetações – Tundra.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

missão a implantação da política de gestão
documental e a preservação do acervo
arquivísticos, acumulado, produzido ou
recebido. Tem sob sua responsabilidade as
atividades de uma Unidade Protocolizadora que
são:
Assinale a alternativa INCORRETA:
A. Encaminhamento.
B. Classificação.
C. Registro.
D. Autuação de documentos avulsos para formação
de processos.
E. Atribuição do Número Único de Protocolo
(NUP).
22.É considerada nos temos da lei 8.159/1991: “o

conjunto de procedimentos e operações técnicas
referentes à sua produção, tramitação, uso,
avaliação e arquivamento em fase corrente e
intermediária, visando a sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente”.
Assinale a alternativa CORRTA:
A. Autuação de documentos avulsos para formação
de processos.
A Encaminhamento.
B. Gestão Documental.
C. Classificação.
D. Registro.
E. Recebimento.
23.A respeito do processo de Expedição dos

documentos NÃO digitais, analise os itens:
I. Classificar o documento, avulso ou
processo.
II. Registrar o documento, avulso ou processo.
III. Encaminhar o documento, avulso ou
processo.
IV. Registrar a expedição do documento, avulso
ou processo.
V. Efetuar a expedição do documento, avulso
ou processo.
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Estão CORRETAS as alternativas:
A. I, II, e III, apenas.
B. III e V, apenas.
C. III, IV, e V, apenas.
D. II, III, IV, e V, apenas.
E. I, II, III, IV, e V.
24. O protocolo é o serviço encarregado das

E. Arquivo.
27.Referência é um conjunto padronizado de

elementos descritivos, retirados de um
documento, que permite sua identificação
individual. (NBR 6023, 2000).
Sobre Regras gerais da Referência, analise os
itens abaixo:

seguintes rotinas, EXCETO
A. Registro.
B. Autuação.
C. Classificação.
D. Planejamento.
E. Movimentação e controle de tramitação.
25. Sobre as linguagens documentárias analise a figura
Abaixo:

A figura abaixo representa:
A.
B.
C.
D.
E.

Circulação de Informações.
Esquema de tratamento de informações.
Reorganização do Ciclo de Informações.
Reorganização do tratamento de informações.
Reorganização do Esquema de Informações.

26.“Compreendem o conjunto de documentos de

qualquer instituição pública ou privada que
tenham adquirido algum valor, merecendo
preservação permanente para fins de referência e
de pesquisa e que hajam sido depositados ou
selecionados para depósito, em processo de
custódia permanente”
O Conceito do texto acima é:
A. Protocolo.
B. Pasta.
C. Lote.
D. Biblioteca.

I. Os elementos essenciais e complementares da
referência devem ser apresentados em
sequência padronizada.
II. As referências são alinhadas somente à
margem esquerda e de forma a se identificar
individualmente cada documento.
III. O recurso tipográfico (negrito, itálico ou
grifo) é utilizado para destacar o elemento
título da publicação, e deve ser uniforme em
todas as referências de um mesmo documento.
IV. As referências devem ser digitadas, usando
espaço simples entre as linhas e espaço duplo
para separá-las.
V. As abreviaturas devem seguir a NBR10522.
VI. As referências podem ser ordenadas conforme
o sistema utilizado para citação no texto,
alfabética, cronológica e sistemática (por
assunto). Nos trabalhos técnicos e científicos
a ordenações mais utilizadas são: numérica
(ordem de citação no texto) e alfabético
(sistema autor data).
Estão CORRETAS as alternativas:

A. III, IV V e VI, apenas.
B. II, III e V, apenas.
C. I, II, III, IV, e V.
D. I, III, IV, e VI, apenas.
E. II, III, IV, e VI, apenas.
28. A respeito de Representação Documentária e

Indexação, analise os itens abaixo a assinale a
alternativa INCORRETA:
A. A representação de documentos é um conjunto de
atividades que tem como principal intuito
representar conteúdos informacionais de
documentos, por meio dos elementos que os
identifiquem de forma específica, para torná-los
recuperáveis.
B. Ao tratar especificamente da indexação, pode-se
caracterizá-la como um conjunto de ações que
visam identificar e descrever conteúdos de
documentos, de acordo com seus assuntos, por
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meio da “atribuição” de termos de uma
linguagem de indexação, também chamada de
linguagem documentária.
C. A indexação somente faz sentido se a
recuperação da informação for efetiva,
concorrendo, para isto, fatores que garantem sua
qualidade, como por exemplo, a consistência na
especificidade dos termos atribuí- 76 Tópicos
para o Ensino de Biblioteconomia dos, o
conhecimento e capacidade do indexador e a
qualidade dos instrumentos de indexação
utilizados (NRB 12676/1992).
D. Em leitura documentária, utiliza-se um
procedimento específico de leitura chamada de
“leitura normativa”.
E. A leitura documentária depende, por sua vez, da
qualidade do texto e da capacitação em realizar a
análise, a síntese e a representação de textos.
29.O tesauro tem como função principal o controle

terminológico do vocabulário utilizado em uma
área específica do conhecimento, indicando a
relação entre os conceitos a serem indexados, em
síntese.
Sobre a síntese do conceito tesauro, assinale a
alternativa INCRRETA
A. Linguagem especializada.
B. Estruturado conforme rede conceptual.
C. Apresenta relação hierárquicas.
D. Não Apresenta relação hierárquicas.
E. Apresenta relações associativas.
30.A noção de biblioteca "não física" abrange uma
variedade de definições e conceituações, a começar
pelo próprio conceito de biblioteca. Barker apresenta
cinco definições, retiradas do Collins Electronic
Dictionary and Thesaurus:
I. Uma sala ou conjunto de salas onde livros e outros
materiais literários são armazenados.
II. Uma coleção de materiais literários, filmes, fitas,
registros sonoros, brinquedos infantis etc.
armazenados para empréstimo ou referência.
III. Um edifício ou instituição que aloja uma coleção:
uma biblioteca pública.
IV. Um conjunto de livros, publicados como séries,
frequentemente em um formato similar.
V. Tecnologia de computadores: uma coleção de
programas-padrão e sub-rotinas para uso imediato,
contida em disco ou algum outro dispositivo de
armazenamento.
Estão CORRETAS as alternativas:

A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III, IV, e V.
IV V e VI, apenas.
III e V, apenas.
I, III, e VI, apenas.
II, IV, e VI, apenas.

31.O início e o final do processo de implantação da
biblioteca virtual são as etapas mais delicadas, sendo
desejável que o pessoal de apoio e os clientes estejam
envolvidos e vislumbrem que a iniciativa tem o
objetivo de prover informação com valor agregado,
disponibilizada mais rapidamente e em "pacotes" de
informação mais efetivos.
Saunders,
concorda com Cloyes, quanto à
importância do planejamento estratégico como um
primeiro passo para a efetivação prática da biblioteca
virtual, focalizando bibliotecas públicas e acadêmicas
e indicando fases mais descritivas, tais como, entre
outros:
Assinale a alternativa INCORRETA:
A. Identificar um nicho.
B. Investir no treinamento do pessoal.
C. Diferenciar uma sobrevivência a curto-prazo de uma
evolução a longo prazo.
D. Primar pelo conceito de publicação historicamente
aplicado.
E. Experimentar.
32. Leia o texto abaixo e preencha a lacnuna

CORRETAMENTE.
“Os Livros são publicações avulsas, contendo no
mínimo cinquenta páginas impressas, grampeadas,
costuradas ou coladas e revestidas de capa. Os
livros e ___________ recebem uma numeração
internacional padronizada (ISBN). Segundo a
NBR 6029, as publicações contendo de cinco a
quarenta e nove páginas são chamadas
de”_______:
A. Resenha, Resenha.
B. Folheto, Folheto.
C. Artigo, Artigo.
D. Ensaio, Ensaio.
E. Crônica, Crônica.
33.Os documentos históricos nos ajudam a identificar e
relembrar momentos importantes. Cada um de nós
tem diferenciais, uma marca que nos distingue das
demais pessoas. São eles, EXCETO:
A. Escritos.
B. Iconográficos.
C. Materiais recicláveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – 2019

D. Materiais visuais.
E. Materiais sonoros e orais.
34. Requisitos constituem uma declaração completa “do
que” o software deverá fazer, sem referir-se a “como”
deverá fazê-lo. Isto é uma função específica,
características ou princípios, que o sistema deverá
prover, depois de construído. Requisitos formam o
escopo do projeto em desenvolvimento do software.
Os requisitos de um sistema podem ser divididos em
dois grupos: requisitos funcionais e requisitos nãofuncionais.
Em um sistema de automação de bibliotecas, estas
funcionalidades são, EXCETO:
I.
II.
III.
IV.
V.

Circulação.
Administração.
Relatórios.
Processamento.
Infraestrutura de software 14 técnico
(catalogação).
VI. OPAC (Online Public Access Catalogue).
VII. Empréstimo entre bibliotecas.
VIII. Controle de publicações seriadas, aquisição,
reservas.
Estão CORRETAS as alternativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.
IV V,VI, VII E VIII, apenas.
I, II, III e V, apenas.
I, II, III, e VI, apenas.
II, IV, e VI, apenas.

sua consciência moral, a fim de verificar, por si, se
pratica a ética para si mesmo, já que é grande a
expectativa da sociedade com relação à
____________dos que desempenham funções ou
gestão de bens públicos.
Assinale
a
alternativa
CORRETAMENTE as lacunas:
A.
B.
C.
D.
E.

Direito, moral, dever, direito, conduta.
Dever, moral, direito, direito, conduta.
Dever, ética, dever, dever, conduta.
Dever, ética, direito, direito, conduta.
Direito, moral, dever, dever, conduta.

Entre alguns dos principais deveres e direitos dos
cidadãos está:
Assinale a alternativa CORRETA:
A. Votar para escolher os governantes, Elaborar as leis,

B.

C.

36. Ser ético significa conhecer e cumprir o
____________; a _______________ é a condição
que possibilita o conhecimento do _____________.
O ‘________________repousa, antes de qualquer
coisa, no reconhecimento da necessidade de respeitar
a todos como fins em si mesmos e não como meios
para qualquer outro objetivo. Tratar todos os homens
como fins em si mesmos é o que lhes confere
dignidade e não preço. Portanto, deve o servidor
público passar cada uma de suas ações pelo crivo de

preenche

37. A cidadania é constituída pela junção de uma série de
direitos e deveres, que variam de acordo com cada
nação ou grupo social. No entanto, a partir
da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
alguns tópicos passaram a ser considerados universais
para quase todos os seres humanos.

35. Não são atribuições do Bibiotecário:
A. Ter conhecimentos de informática: Windows, Word,
Excel, Power Point.
B. Ter conhecimentos de conteúdos básicos de
Estatística.
C. Disponibilizar informação em qualquer suporte.
D. Gerenciar e implantar a organização de arquivos e
unidades como bibliotecas, centros de
documentação, centros de informação e correlatos,
além de redes e sistemas de informação.
E. Realizar difusão cultural.

que

D.

E.

Educar e proteger seus semelhantes, Proteger a
natureza, Proteger o patrimônio público e social do
País.
Votar para escolher os governantes, Cumprir as leis,
Educar e proteger seus semelhantes, Vigiar a
natureza, Proteger o patrimônio público e social do
País.
Votar para escolher os governantes, Cumprir as leis,
Educar e proteger seus semelhantes, Proteger a
natureza, Vigiar o patrimônio público e social do
País.
Votar para escolher os governantes, Cumprir as leis,
Estabelecer regras e vigiar seus semelhantes, Proteger
a natureza, Proteger o patrimônio público e social do
País.
Votar para escolher os governantes, Cumprir as leis,
Educar e proteger seus semelhantes, Proteger a
natureza, Proteger o patrimônio público e social do
País.

38 Sobre ao conceito de Cidadania, assinale a alternativa
INCORRETA.
A. A cidadania também pode ser definida como a
condição do cidadão, indivíduo que vive de acordo
com um conjunto de estatutos pertencentes a uma
comunidade politicamente e socialmente articulada.
B. Cidadania é o exercício dos direitos sociais, culturais
e econômicos estabelecidos na Constituição de um
país, por parte dos seus respectivos cidadãos.
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C. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres
estão interligados, e o respeito e cumprimento de
ambos contribuem para uma sociedade mais
equilibrada e justa.
D. Teoricamente, a aplicação do conceito de cidadania é
imprescindível para que haja uma melhor
organização social. Exercer a cidadania é ter
consciência de seus direitos e obrigações, garantindo
que estes sejam colocados em prática.
E. Exercer a cidadania é estar em pleno gozo das
disposições constitucionais. Preparar o cidadão para
o exercício da cidadania é um dos objetivos da
educação de um país.
39.A legislação de conteúdo _______________ busca
traduzir, ou reproduzir, a _________________e os
_________________ coletivamente
desejados,
impondo-os mesmo àqueles que não escolheram,
voluntária e autonomamente, agir eticamente. O
servidor público, no exercício de seu cargo ou função,
e ainda fora dele, materializa o próprio poder do
Estado, ou seja: suas ações, mais do que a qualquer
outro indivíduo, devem influenciar positivamente
toda a comunidade.
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE
as lacunas:
A.
B.
C.
D.
E.

Ético, moral, princípios.
Moral, antiética, protótipos.
Ético, indecência, princípios.
Moral, imoralidade, deveres.
Antiético, moralidade, deveres.

40.A cidadania é constituída pela junção de uma série de
direitos e deveres, que variam de acordo com cada
nação ou grupo social. No entanto, a partir
da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
alguns tópicos passaram a ser considerados universais
para quase todos os seres humanos.
Entre alguns dos principais deveres e direitos dos
cidadãos está:
Assinale a alternativa CORRETA:
A. Votar para escolher os governantes, Elaborar as leis,
Educar e proteger seus semelhantes, Proteger a
natureza, Proteger o patrimônio público e social do
País.
B. Votar para escolher os governantes, Cumprir as leis,
Educar e proteger seus semelhantes, Vigiar a
natureza, Proteger o patrimônio público e social do
País.
C. Votar para escolher os governantes, Cumprir as leis,
Educar e proteger seus semelhantes, Proteger a
natureza, Vigiar o patrimônio público e social do
País.

D. Votar para escolher os governantes, Cumprir as leis,
Estabelecer regras e vigiar seus semelhantes, Proteger
a natureza, Proteger o patrimônio público e social do
País.
E. Votar para escolher os governantes, Cumprir as leis,
Educar e proteger seus semelhantes, Proteger a
natureza, Proteger o patrimônio público e social do
País.

____________________________

