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MEU EGO 
 

Sabemos dos nossos problemas, às vezes 
queremos resolvê-los o mais rápido possível, nos 
tornamos tão egoístas nesse ponto que nem ao menos 
nos lembramos dos problemas das outras pessoas, e 
mesmo sabendo que de certa maneira podemos ajudá-
los, nada fazemos. 

Não basta querermos o melhor pra si mesmo, 
temos que desejar sempre o melhor para o próximo, 
assim, quando nos colocarmos no lugar do outro 
independentemente da situação que ele esteja 
passando, iremos descobrir a maneira mais adequada 
de olhar com sinceridade para essas pessoas. 
Autor desconhecido 
 

01) Em relação ao texto. O ato de uma pessoa se 
colocar no lugar da outra é mais conhecido 
como: 

 

(A) Simpatia. 
(B) Companheirismo. 
(C) Empatia. 
(D) Solidariedade. 
 
02) O problema da garota já foi resolvido pelos 

pais.  Caso trocássemos a palavra problema, 
por problemas, quantas outras palavras 
deveriam ser modificadas para fins de 
concordância: 

 

(A) Três. 
(B) Duas. 
(C) Quatro. 
(D) Cinco. 
 

03) Na frase, “Neste País, há bons e maus 
políticos”, o sujeito da frase é: 

 

(A) Bons e maus políticos. 
(B) Bons e maus. 
(C) Políticos. 
(D) N.D.A.  
 

04) Na seguinte frase a palavra em destaque 
representa uma conjunção: 

 
 Aproveite a festa, pois não é necessário que 

você exagere!  
 
(A) Explicativa. 
(B) Condicional. 
(C) Alternativa. 
(D) Conclusiva. 

05) Ontem assisti à aula da professora na minha 
sala. As palavras em destaque representam 
respectivamente: 

 
(A) advérbio, verbo, pronome. 
(B) verbo, substantivo, pronome. 
(C) substantivo, adjetivo, adverbio. 
(D) verbo, substantivo, substantivo.  
 
06) De acordo com as regras de crase, ocorre 

paralelismo na seguinte alternativa: 
 
(A) Funcionamos de segunda à sexta. 
(B) Horário de funcionamento das 8h às 18h. 
(C) Estarei lá de 9h as 10h.  
(D) Almoço de segunda a sexta de 11h às 13h.  
 
07) Das frases a seguir, apenas uma apresenta 

sujeito oracional: 
 
(A) Namorar uma colega de classe é muito 

comprometedor.  
(B) Venha que eu vou ensinar você. 
(C) Somos todos iguais. 
(D) Estou perdido na trilha. 
 
08) O prefixo latino retro, tem significado de 

movimento: 
 

(A) Para dentro. 
(B) Para perto. 
(C) Para fora. 
(D) Para trás. 
 
09) Em relação às regras de regência analise os 

seguintes itens e marque a alternativa correta: 
 
I. O enfermeiro assistiu___paciente que estava 

ferido. 
II. O funcionário aspira___cargo. 
III. Vamos assistir___vídeo no you tube. 
 

(A) ao, ao, ao. 
(B) ao, o, ao. 
(C) o, ao, ao. 
(D) o, o, ao. 
 
10) Como tínhamos imaginado, a academia é a 

melhor opção. Trata-se de uma oração 
subordinada: 

 

(A) Conformativa. 
(B) Concessiva. 
(C) Consecutiva. 
(D) Condicional. 
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11) O componente que é considerado a peça 
principal da Unidade Central de Processamento 
em um computador é chamado de: 

 

(A) Mainframe; 
(B) Mother; 
(C) Microprocessador; 
(D) Slot. 
 
12) São características da memória RAM, exceto: 
 

(A) Memória para leitura e gravação de dados; 
(B) Memória volátil; 
(C) Os dados gravados não serão perdidos quando 

o microcomputador for desligado; 
(D) Onde basicamente ficam armazenados os 

programas básicos operacionais. 
 
13) Com relação aos tipos de software, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 

(A) São tipos de Sistemas Operacionais o Linux, o 
MS-DOS e o Mozila; 

(B) Aplicativos são tipos de software para funções 
específicas como edição de texto, edição de 
imagens, entre outros; 

(C) Os softwares Utilitários são programas para 
manutenção e correção do sistema; 

(D) São tipos de software utilitários os anti-vírus, 
anti-spyware, reparador de registros. 

 
14) “Dispositivo de entrada equipado com dois ou 

três botões. É utilizado para posicionar uma 
seta nas opções da tela, executando-a em 
seguida com um clique de seu botão, 
facilitando a operação”. 

 

A afirmativa acima trata de um hardware, chamado 
de: 
(A) Plotter; 
(B) Scanner; 
(C) Monitor; 
(D) Mouse. 
 

15) A menor unidade de informação utilizada pelo 
computador, que representa a passagem ou 
não de corrente elétrica nos circuitos do 
computador é chamada de: 

 

(A) Byte; 
(B) Bit; 
(C) Megahertz; 
(D) Megabite. 

16) O item localizado no rodapé da área de 
trabalho que possui um botão (iniciar) no canto 
esquerdo na configuração padrão é chamado 
de: 

 
(A) Links; 
(B) Notas; 
(C) Barra Inicial; 
(D) Barra de Terefas. 
 
17) O aplicativo padrão do Windows em suas mais 

recentes versões que tem como função criar e 
editar desenhos e imagens simples é chamado 
de: 

 
(A) Notepad; 
(B) Wordnote; 
(C) Paint; 
(D) Draw. 
 
18) Através da ferramenta de busca do Windows, é 

possível localizar diversos tipos de arquivos, 
inclusive todos os de uma mesma extensão. 
Neste caso, através da busca foi digitado 
*.XLS, que trata-se de um padrão para que 
tipo de aplicativo? 

 
(A) Word; 
(B) Excel; 
(C) Power Point; 
(D) Paint. 
 
19) O ícone a seguir presente em diversas versões 

do Microsoft Word tem como função: 
 

 
 
(A) Abrir o Microsoft Outlook para que o 

documento seja enviada como anexo; 
(B) Ajustar as configurações do texto para que 

seja transformado em carta; 
(C) Arquivar o documento em uma pasta segura; 
(D) Configurar as preferências de segurança 

quanto à criptografia do documento. 
 
20) É definido como a ligação entre documentos da 

Internet, sendo a base de qualquer hipertexto: 
 

(A) Modem; 
(B) Link; 
(C) E-mail; 
(D) Home. 

Informática 
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21) Em qual dia é comemorado a emancipação 
politica de Pacajus (Restauração Definitiva pelo 
decreto Nº 1.591 de 23 de maio de 1935)? 

 

(A) Dia 23 de Março; 
(B) Dia 23 de Maio; 
(C) Dia 13 de Julho; 
(D) Dia 15 de Novembro; 
 
22) De acordo com o Plano Municipal de Cultura do 

Município de Pacajus – CE, este é constituído 
da sede da cidade e 2 distritos, sendo os 
distritos: 

 

(A) Itapipoca e Pastal; 
(B) Pascoal e Itaipaba; 
(C) Horizonte e Guaiúba; 
(D) Sede e Lagoa; 
 
23) Dentre as lagoas encontradas na Região de 

Pacajus, pode-se citar; 
 
(A) Pacacas, Matador e Beiradoce; 
(B) Itaipaba, Pascoal e Matadouro; 
(C) Itaipaba, Cavalaria e Paulicéia; 
(D) Todos os itens estão corretos; 
 
24) Sobre a história de Pacajus, assinale o item 

CORRETO. 
 

(A) Na região hoje que faz parte do território de 
Pacajus já foi conhecida como terra do Caju, 
momento histórico em que teve sua 
emancipação política liderada por um “Padre” 
motivo pelo qual a cidade ficou com esse 
nome, “PA” + “CAJUs”; 

(B) A cidade de Pacajus, foi a primeira vila na 
região norte do Estado, sendo dela 
emancipadas as cidades de Fortaleza e 
Horizonte; 

(C) As origens históricas da cidade de Pacajus se 
encontram diretamente associadas não a um 
lugar, mas a um povo, formado por um longo 
processo de disputas e conflitos entre os 
indígenas da etnia Paiaku e os colonizadores 
portugueses nos sertões cearenses; 

(D) A cidade de Pacajus tem sua origem com os 
comerciantes nordestinos que atravessavam os 
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio 
Grande do Norte para a venda de gado; 

25) Na história de Pacajus, quem foram “Ary 
Nogueira” e “Emandes Modesto”: 

 
(A) Políticos responsáveis pela emancipação 

política do Município; 
(B) Primeiros grandes juristas da cidade; 
(C) Compositores e músicos da cidade conhecidos 

internacionalmente; 
(D) Artistas Visuais em Pacajus; 
 
26) Qual vegetação é predominante na região de 

Pacajus: 
 
(A) Cerrado; 
(B) Tropical; 
(C) Caatinga; 
(D) Meionorte; 
 
27) Sobre a economia de Pacajus assinale o item 

CORRETO: 
 
(A) A Economia de Pacajus baseia-se 

predominantemente na pesca artesanal; 
(B) O município está localizado em um dos novos 

polos industriais mais dinâmicos do estado; 
(C) Pacajus tem sua economia baseada na 

pecuária, sendo esta para a venda para a 
capital; 

(D) Todos os itens estão incorretos; 
 
28) Sobre a região de Pacajus assinale o item 

CORRETO: 
 
(A) Pacajus limita-se ao leste com a cidade de 

Cascavel; 
(B) Pacajus faz fronteira ao sul com a cidade de 

Horizonte; 
(C) Pacajus faz fronteira ao norte com a cidade de 

Chorozinho; 
(D) Pacajus faz fronteira ao leste com as cidades 

de Guaiúba e Acarape; 
 
29) Sobre o plano de cultura de Pacajus assinale o 

item CORRETO: 
 
(A) O plano possui uma abrangência decenal (dez 

anos); 
(B) O plano possui uma abrangência anual (um 

ano); 
(C) O plano possui uma abrangência bienal (dois 

anos); 
(D) O plano possui uma abrangência até aprovação 

de novo plano; 
 

Conhecimentos 
Regionais 
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30) A “BR” que passa por Pacajus é a: 
 
(A) BR 226; 
(B) BR 151; 
(C) BR 172; 
(D) BR 116; 

 
 
 
 
 
 

 
31) Marque a alternativa que contem, 

respectivamente, o número de classificação 
para os seguintes assuntos: Arte em cerâmica; 
publicidade; administração e agricultura:  

 
(A) 738, 658, 630, 659. 
(B) 738, 658, 659, 630. 
(C) 738, 659, 658, 630. 
(D) 738, 630,659, 658. 
 
32) Os processos de retiradas de títulos ou partes 

para outros locais menos acessíveis e de 
retirada para fins de doação, correspondem, 
respectivamente, às atividades de: 

 
(A) Desbastamento e seleção. 
(B) Descarte e preservação. 
(C) Remanejamento e seleção negativa. 
(D) Preservação e remanejamento. 
 
33) No Brasil, a Comutação Bibliográfica pode ser 

realizada pelo COMUT, que se caracteriza 
como: 

 
(A) Rede cooperativa nacional e internacional. 
(B) Rede de serviço de busca e recuperação da 

informação. 
(C) Sistema de recuperação da informação em 

linha. 
(D) Rede de serviço de apoio institucional a 

sistemas de informação. 
 
34) Considerando as regras do AACR2 para 

recursos contínuos, marque a opção correta: 
 
(A) Registre a designação numérica e/ou alfabética 

com base no primeiro número da publicação 
seriada ou na mais antiga disponível. 

(B) A data registrada como designação cronológica 
é dispensada na área de publicação e 
distribuição de publicações seriadas. 

(C) A [DGM] é um dado obrigatório em publicação 
seriada impressa, bem como em monografias 
impressas. 

(D) Considera-se na descrição de publicação 
seriada os mesmos termos usados pelos 
editores, incluindo romanos e por extenso na 
designação numérica.  

 
35) A catalogação dos audiovisuais foi padronizada 

pela ISBD 
 
(A) (PM) – Música Impressa. 
(B) (NBM) – Materiais não livros. 
(C) (S) – Publicação seriada. 
(D) (A) – Obras raras. 
 
36) Assinale a alternativa que representa a norma 

para Informação e documentação – 

Resumo – Representação; 
 
(A) NBR 6023:2003 
(B) NBR 6027:2003 
(C) NBR 6029:2003 
(D) NBR 6028:2003 
 
37) Assinale a referência correta nas alternativas 

abaixo:  
 
(A) Silva Júnior, José. O estado do Paraná. 

Curitiba: Ática, 2012.  
(B) PEIXOTO, Afrânio. Panorama da literatura 

brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1990.  
(C) SILVA JÚNIOR, José. O estado do Paraná. 

Curitiba: Ática, 2012.  
(D) Peixoto, Afrânio. Panorama da literatura 

brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1990. 
 
38) Marque a alternativa correta para a notação da 

CDU que representa um livro sobre conferência 
(042.3) em Direito (34): 

 
(A) 34: 042.3 
(B) 34+042.3 
(C) 34 (042.3) 
(D) 042.3+34 
 
39) O marketing em bibliotecas ou unidades de 

informação tem, entre outros, o objetivo de: 
 
(A) Manter contatos com os usuários reais e 

promover as relações humanas. 
(B) Desenvolver políticas de informação e delinear 

perfis de usuários. 

Conhecimentos 
Específicos 
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(C) Tornar os produtos e serviços atraentes e 
medir a satisfação do usuário. 

(D) Avaliar a recuperação da informação e 
incentivar as relações humanas. 

 
40) As ferramentas essenciais para gestão de 

acervos e administração de serviços são os 
sistemas de gerenciamento de bibliotecas, que 
tem como foco: 

 
(A) O oferecimento de produtos e serviços. 
(B) O acesso por parte de usuários locais e 

remotos. 
(C) Na arquitetura de dados relacionais. 
(D) Na manutenção, desenvolvimento e controle 

do acervo. 
 


