
CADERNO DE PROVAS CARGO DE AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO – 

BIBLIOTECÁRIO 

 

PORTUGUÊS 

 

Texto para as questões 1 e 2  

 

A indústria farmacêutica nunca se interessou por doenças que afetam as populações pobres e 

vulneráveis do planeta, isso inclui o Brasil. As doenças transmitidas por várias famílias de mosquitos 

foram descritas desde o século XIX e algumas no século XX, casos dos vírus chicungunha e zika, os 

dois descobertos na África nas décadas de 1940 e 1950. O caso do aedes aegypti é muito mais antigo 

– aedes em grego significa odioso, e o Egito foi o lugar onde ele foi descrito pela primeira vez. O 

mosquito que está em evidência nas manchetes da mídia possuída e que transmite três doenças muito 

graves: dengue, zika e febre amarela. A Sociedade de Medicina Tropical e a Academia de Ciências 

no Brasil há muito tempo denunciam as doenças negligenciadas no mundo. O número é sintomático: 

em mais de 30 anos a indústria farmacêutica produziu apenas 18 medicamentos para combater doença 

de chagas, dengue, fasciolíase, úlcera de Buruli, hanseníase, malária, filariose linfática, oncocercose, 

raiva e esquistossomose, uma lista da Organização Mundial de Saúde com 17 doenças. 

 

TUBINO, Najar. Avanço dos mosquitos: desmatamento, agrotóxicos e mudanças climáticas: O 

aquecimento global e as mudanças climáticas criaram condições favoráveis à reprodução dos vetores 

que transmitem as doenças. Acesso em http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-

Ambiente/Avanco-dos-mosquitos-desmatamento-agrotoxicos-e-mudancas-climaticas/3/35895, 

acesso em 14 de mai. 2016. 

 

1 - O texto acima defende a seguinte tese: 

 

(a) O mosquito da dengue é um velho conhecido da ciência. 

(b) A indústria farmacêutica produz medicamentos de acordo com a demanda. 

(c) As doenças tropicais sempre foram uma preocupação mundial. 

(d) Doenças que afetam a população pobre sempre foram ignoradas. 

(e) Doenças tropicais sempre estiveram em foco nos grandes continentes. 

 

2 - Os transtornos sociais e humanitários que as doenças tropicais causam pelo mundo são 

consequências de: 

 

(a) Auto número de novas espécies de mosquitos na natureza. 

(b) Pelo deslocamento humano entre os continentes. 

(c) A falta de interesse em investir em pesquisa e prevenção. 

(d) O mosquito perdeu seu espaço natural, pois as grandes tragédias.  

(e) A população não cuida do meio ambiente. 

 

3 - Em relação a estrutura textual é importante observar o seguinte: 

 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Avanco-dos-mosquitos-desmatamento-agrotoxicos-e-mudancas-climaticas/3/35895
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Avanco-dos-mosquitos-desmatamento-agrotoxicos-e-mudancas-climaticas/3/35895


(a) Para que o texto se destine, pois a característica deste texto atenderá as necessidades 

comunicativas. 

(b) O tema é algo importante a ser observado para entender qual seu objetivo. 

(c) Os parágrafos estruturam a maioria dos textos exercendo um papel de definir o tipo a qual 

pertence. 

(d) Os textos não exercem uma função social, apenas se destinam a comunicar algo. 

(e) O tema e o assunto de complementam no enredo de um texto narrativo. 

 

4 - Assinale a opção em que pelo menos uma palavra apresenta erro de grafia: 

 

(a) hipermercado – intermunicipal – superproteção  

(b) anti-higiênico – coerdeiro – sobre-humano  

(c) semiaberto – anteontem – autoestrada 

(d) infraestrutura – anteontem – autoestrada. 

(e) super-homem – autoescola – infra-estrutura 

 

5 - Fez um esforço ______ para vencer o campeonato ________. 

 

(a) sobrehumano – inter-regional.  

(b) sobrehumano – interregional  

(c) sobreumano – interregional  

(d) sobre-humano – inter-regional  

(e) sobre-humano – interegional 

  

6 - (ITA) Analisando as sentenças: 

 

I. A vista disso, devemos tomar sérias medidas. 

II. Não fale tal coisa as outras. 

III. Dia a dia a empresa foi crescendo. 

IV. Não ligo aquilo que me disse. 

 

Podemos deduzir que: 

(a) Nenhuma sentença tem crase. 

(b) As sentenças III e IV não têm crase. 

(c) Todas as sentenças têm crase. 

(d) Apenas a sentença III não tem crase. 

(e) Apenas a sentença IV não tem crase.  

 



7 - Na frase: “Tende a satisfazer as exigências do mercado”, substituindo-se “satisfazer” por 

“satisfação”, tem-se a forma correta: 

 

(a) tende à satisfação das exigências do mercado. 

(b) tende a satisfação as exigências do mercado; 

(c) tende a satisfação das exigências do mercado; 

(d) tende a satisfação às exigências do mercado; 

(e) tende à satisfação as exigências do mercado; 

 

8 - Assinale a opção correta quanto à justificativa da concordância verbal, segundo a norma culta. 

 

(a) “mas nem o pátio, nem os corredores, nem as escadas, nada tem o tamanho...”. O verbo está 

concordando com o sujeito “nada”. 

(b) “Houve uma época...”. O verbo está no singular concordando com o sujeito “uma época”. 

(c) “os jogadores fora o alvo da crítica da impressa.” O verbo está no singular concordando com 

impressa. 

(d) “Talvez seja esta a prova da sua existência:”. O verbo concorda com o sujeito “esta”. 

(e) “Alguém era grande no meu passado, fica pequeno no meu presente.”. O verbo concorda com o 

sujeito “alguém”. 

 

9 - Considera estas orações: 

I. Todos os alunos houveram por bem participar do projeto cultural. 

II. Se teus amigos desrespeitarem a velhinha, eles se haverão com o filho dela. 

III. Aquela curva é muito perigosa; lá já houve inúmeros acidentes graves. 

IV. Antigamente, havia inúmeras arvores seculares neste bosque. 

 

Em relação a conjugação verbal, os itens corretos são: 

 

(a) I, II 

(b) III, IV 

(c) I,II,III,IV 

(d) II, IV 

(e) III,IV 

 

10 - No início do ano haverá concurso para preenchimento de todas as vagas ociosas na Unicamp, 

promovidos pelas unidades onde serão oferecidas. [...] Se não houverem candidatos aptos em 

número suficiente para preencher as vagas, elas serão oferecidas somente no ano seguinte. 

Folha de S. Paulo, 11/2/1991. 



 

Neste texto há duas passagens sintaticamente semelhante que, se confrontadas, são contraditórias 

quanto a concordância verbal: 

 

(a) “haverá concurso e serão oferecidas”. 

(b) “haverá concurso e houverem candidatos”.  

(c) “houverem candidatos e serão oferecidos” 

(d) “houverem candidatos e número suficiente” 

(e) “haverá concurso e promovidos pelas unidades”. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11 – Numa cesta de frutas há laranjas, maçãs e bananas. Sabe-se que o número de laranjas é igual 

ao dobro do número de maçãs e que, se retirarmos 4 laranjas e 6 bananas, o número total dessas frutas 

caem, respectivamente, para um terço e dois terços de suas quantidades iniciais. O número de laranjas, 

bananas e maçãs nesta ordem, é igual a: 

 

(a) 4, 8 e 2 

(b) 6, 18 e 3 

(c) 8, 16 e 4  

(d) 6, 12 e 3 

(e) 4, 10 e 2 

 

12 - Qual a negação da proposição: Algum funcionário da UNIFIMES tem menos de 18 anos? 

 

(a) Nenhum funcionário da UNIFIMES tem 18 anos. 

(b) Todo funcionário da UNIFIMES tem mais de 18 anos. 

(c) Não existe funcionário da UNIFIMES com 18 anos. 

(d) Algum funcionário da UNIFIMES tem mais de 18 anos. 

(e) Nem todo funcionário da UNIFIMES tem menos de 18 anos. 

 

13 - A negação de “hoje é segunda-feira e amanhã não choverá” é: 

 

(a) hoje não é segunda-feira e amanhã não choverá 

(b) hoje não é segunda-feira ou amanhã choverá 

(c) hoje não é segunda-feira então amanhã choverá 

(d) hoje não é segunda-feira nem amanhã choverá 

(e) hoje é segunda-feira ou amanhã choverá 

 

14 Em uma sala de aula havia, no quadro, as informações a seguir. 

 

Hoje é segunda-feira. 

Depois de amanhã será quarta-feira. 

Nesse quadro há duas frases que levam à seguinte conclusão: 



 

(a) A primeira informação condiciona a segunda, mas a segunda não condiciona a primeira. 

(b) A segunda informação condiciona a primeira, mas a primeira não condiciona a segunda. 

(c) As duas informações podem ser verdadeiras simultaneamente, mas nenhuma delas condiciona a 

outra. 

(d) As duas informações são equivalentes, ou seja, cada uma condiciona a outra. 

(e) As duas informações são contraditórias, ou seja, elas não podem ser verdadeiras simultaneamente. 

 

15 Dizer que Maria ingressará na UNIFIMES por concurso público ou João não mora em 

Mineiros é logicamente equivalente a dizer que: 

 

(a) Se João não mora em Mineiros, então Maria ingressará na UNIFIMES por concurso público. 

(b) Se João mora em Mineiros, então Maria não ingressará na UNIFIMES por concurso público. 

(c) Se Maria ingressa na UNIFIMES por concurso público, então João não mora em Mineiros. 

(d) Se Maria não ingressa na UNIFIMES por concurso público, então João não mora em Mineiros. 

(e) Se Maria não ingressa na UNIFIMES por concurso público, então não é verdade que João não 

mora em Mineiros. 

 

16 João, Pedro e Severino são amigos e trabalham na UNIFIMES. Um deles é professor, outro 

agente administrativo e o outro psicólogo. Cada um deles viajou para uma cidade diferente no 

Carnaval de 2016: um deles foi para Jataí, outro foi para Rio Verde e o outro foi para Caiapônia. 

Considere as afirmações a seguir:  

 

O professor: não viajei para Rio Verde nem para Caiapônia. O agente administrativo: meu nome não 

é Pedro e nem Severino. O psicólogo: nem eu nem Pedro viajamos para Rio Verde. 

 

De acordo com as afirmações anteriores pode-se concluir que:  

 

(a) O professor é Severino e viajou para Caiapônia. 

(b) O professor é Pedro e viajou para Jataí. 

(c) O psicólogo é Severino e viajou para Rio Verde 

(d) O psicólogo é João e viajou para Caiapônia. 

(e) O agente administrativo é João e viajou para Caiapônia. 

 

17 Se é verdade que “alguns candidatos são estudiosos” e que “nenhum aventureiro é estudioso”, 

então, também é necessariamente verdade que 

 

(a) algum candidato é aventureiro. 

(b) algum aventureiro é candidato. 

(c) nenhum aventureiro é candidato. 

(d) nenhum candidato é aventureiro. 

(e) algum candidato não é aventureiro. 

 

 

18 Quantos números de três dígitos existem com todos os três algarismos diferentes?  

 

(a) 648  

(b) 720 



(c) 340 

(d) 504  

(e) 900 

 

19 Observe as sequências a seguir:  

 

A= (1,1, 2, 3, 5, 8,..., an )  

B = (1, 4, 9,16, 25,..., bn ) 

C = (1, 3, 6,10,15,..., cn ) 

 

De acordo com as sequências anteriores, o valor da expressão E = 2.(a9 + a10) + 3.(b9+ b10) + 4.(c9 + 

c10), é: 

 

(a) 937. 

(b) 1.013. 

(c) 1.121. 

(d) 1.221. 

(e) 1.361. 

 

20 Considere a sequência: 

 

TRIÂNGULO CONE CÍRCULO ESFERA QUADRADO ...... 

 

O próximo elemento lógico será o 

 

(a) CUBO. 

(b) CILINDRO. 

(c) TETRAEDRO.  

(d) PARALELEPÍPEDO. 

(e) TRIÂNGULO 

 

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 

 

21 - Com relação aos diversos dispositivos de Hardware de um computador típico, incluindo aqui os 

possíveis periféricos, leia as seguintes afirmações. 

 

I A memória RAM é formada por circuitos de memória colocados em slots especificados da placa 

mãe, e é usada para armazenar os arquivos e programas que estão sendo executados, como uma 

espécie de mesa de trabalho. Todo o seu conteúdo se perde ao desligar o computador. 

II As memórias ROM, também chamadas de secundárias, tem função parecida, porém armazenam 

apenas dados e tem seu conteúdo preservado mesmo quando se desliga o computador. 

III Tanto as memórias RAM quanto ROM são medidas em múltiplos de HZ (mega, giga e etc). 

 

Está correto o que se afirma em: 

 



(a) Somente I 

(b) Somente II 

(c) Somente III 

(d) Todas 

(e) Nenhuma 

 

22 - Os dispositivos conectados a um computador podem ser de entrada, saída ou entrada e/ou saída 

de dados. Considere os seguintes dispositivos de entrada e/ou saída que podem ser conectados a um 

computador pessoal (PC).  

 

1. Impressora Multifuncional  

 

2. Monitor Touch Screen  

 

3. Gravador de DVD  

 

4. Projetor Multimídia  

 

5. Placa de Rede  

 

Dentre os dispositivos listados acima, marque a alternativa que lista corretamente os dispositivos 

considerados somente de saída de dados. 

 

(a) Apenas o item 4. 

(b) Apenas os ítens 1 e 3. 

(c) Apenas os ítens 2 e 3. 

(d) Apenas os ítens 2 e 5. 

(e) Apenas os ítens 1, 4 e 5. 

 

23 - Em uma instalação padrão do Windows 8, em português, qual programa permite ao usuário 

visualizar os processos em execução e o histórico de uso da CPU e da memória física? 

 

(a) Gerenciador de Tarefas 

(b) Desfragmentador de Discos 

(c) Central de Rede e Compartilhamento 

(d) Windows Explorer 

(e) Windows Defender 

 



24 - O Sistema Operacional Windows 8.1, com instalação em português, apresenta cinco botões que 

estão sempre disponíveis no lado direito da tela e que disponibilizam maneiras rápidas de acessar 

ações realizadas com frequência pelos usuários do sistema. Quais são esses botões? 

 

(a) Transferir, Conectar, Criar, Gerenciador de Tarefas e Consultas. 

(b)Pesquisar, Compartilhar, Iniciar, Dispositivos e Configurações. 

(c) Configurar, Desligar, Remover, Início e Administração. 

(d) Consultar, Imprimir, Editar, Aplicativos e Atualizações. 

(e) Windows Explorer, Configurar, Central de Redes e Compartilhamento 

 

25 - Ao utilizar uma máquina com sistema operacional Windows, instalação em português, um 

usuário tenha inserido uma linha em branco em uma planilha do Microsoft Excel, em sua 

configuração de instalação padrão. Assinale a opção que apresenta a tecla que deverá ser acionada, 

nessa situação, para repetir essa última ação do usuário. 

 

(a) F1 

(b) F2 

 (c) F3 

 (d) F4 

 (e) F5 

 

26 - O uso de programas de troca de mensagens por computador, comumente conhecidos de correio 

eletrônico ou, simplesmente, e-mails, fazem uso de protocolos. Dentre eles, marque a alternativa 

correta em relação ao protocolo de correio eletrônico SMTP: 

 

(a) transfere correspondência do servidor de correio remetente para o servidor de correio destinatário. 

(b) tem comandos que permitem que um agente de usuário obtenha componentes da mensagem 

(c) trabalha com recepção das mensagens de e-mail, evitando a necessidade de baixá-las 

antecipadamente para o computador do usuário. 

(d) provê comandos para que os usuários possam pesquisar em pastas remotas 

(e) usa a porta 110 TCP 

 

27 - Na configuração de microcomputadores versão desktop, são inseridos diversos dispositivos de 

entrada e saída de dados, cada um com uma função específica. Nesse sentido, dependendo do 

momento em que são utilizados, podem realizar a função de entrada em um instante e de saída de 

dados, em outro. São exemplos de dispositivos que se enquadram nessa categoria:  

 

(a) Mouse e Impressora Deskjet. 

(b) DVD e Impressora Térmica. 

(c) Teclado e Impressora Laserjet. 



 (d) Pendrive e Impressora Multifuncional. 

 (e) Teclado e Monitor 

 

28 - Com a evolução tecnológica novos mecanismos de impressão foram desenvolvidos, dentre eles 

as impressoras 3D. Com isso, marque a alternativa correta sobre a utilização de impressoras 3D. 

 

(a) Devido a serem equipamentos modernos, as impressoras 3D não necessitam de qualquer tipo de 

manutenção. 

(b) Impressoras 3D não necessitam de etapa de planejamento, uma vez que já recebem como entrada 

qualquer modelo 3D. 

(c) O planejamento e configuração dos arquivos 3D de entrada independem da técnica utilizada nas 

impressoras 3D (filamentos, pó, entre outras). 

(d) Mesmo processos aditivos realizados em impressoras 3D necessitam de algum tipo de 

acabamento, como limpeza, lixamento ou resinagem 

(e) Impressoras 3D possuem o método mais moderno de fabricação digital, possibilitando a 

fabricação de qualquer tipo de peça, em qualquer tamanho, em tempo muito inferior aos demais 

métodos. 

 

29 - URL é o endereço de um recurso disponível em uma rede, seja a rede internet ou intranet, e 

significa em inglês Uniform Resource Locator, e em português é conhecido por Localizador Padrão 

de Recursos. Assinale a alternativa que apresenta o nome CORRETO do estilo usado para destacar 

Uniform Resource Locator. 

 

(a) Itálico e Tachado 

(b) Negrito e Sublinhado 

(c) Sublinhado e Itálico 

(d) Tachado e Negrito 

(e) Negrito e Itálico. 

 

30 - Impressoras fazem uso de diversas substâncias para a impressão, que pode ser colorida ou não, 

sendo que as impressões coloridas apresentam um maior custo. Em especial, um tipo de impressora 

usa toner, uma substância fina em forma de pó, para reproduzir texto e elementos gráficos no papel. 

Marque a alternativa correta, que identificam impressoras que usam toner. 

 

  (a) Impressora matricial. 

  (b) Impressora térmica. 

  (c) Impressora a laser. 

  (d) Impressora jato de tinta. 

  (e) Impressora 3D. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



 

 

31 - As universidades possuem uma base de dados online que reúne, de maneira 

organizada, toda produção científicas feita por docentes e discentes. Esta base chama-se: 

 

(a) Portal da Capes 

(b) Repositório Institucional 

(c) Catalogo on-line 

(d) Plataforma CNPQ 

(e) Catálogo OPAC. 

 

32 -Na CDU – Classificação Decimal Universal, os sinais auxiliares mais comuns são /, : e 

:: e estes sinais, nesta ordem, significam: 

 

(a) Extensão consecutiva, relação simples e ordenação. 

(b) Ordem alfabética, coordenação e sub-agrupamento. 

(c) Sub-agrupamento, ordenação e notação. 

(d) Extensão consecutiva, coordenação e ordenação. 

(e) Notações exteriores, ordenação e sub-agrupamento. 

 

33 Para o desenvolvimento de uma política de descarte indica diversas tomadas de 

decisões, e uma equipe direcionada para as etapas do trabalho. Para podemos destacar dentre 

as tomadas de decisões a: 

 

(a) Indicação de uma comissão que se responsabilize pela aprovação dos documentos indicados 

para serem colocados em depósitos ou descartados. Tal comissão deve ser a mesma encarregada da 

seleção dos documentos. 

(b) Indicação de uma comissão que se responsabilize pela reprovação dos documentos indicados 

para serem colocados em depósitos ou descartados. Tal comissão deve ser distinta da encarregada 

da seleção dos documentos. 

(c) Indicação de um colegiado que se responsabilize pela reprovação dos documentos indicados 

para serem colocados em depósitos ou incinerados. Tal comissão deve ser distinta da encarregada 

da seleção dos documentos. 

(d) Indicação de um colegiado que se responsabilize pela reprovação dos documentos indicados 

para serem colocados em depósitos ou incinerados. Tal comissão deve ser de profissionais com 

experiência na rotina de aquisição de documentos. 

(e) Indicação de um colegiado para responsabilizar pela remanejamento no momento que o acervo 

deixar de contribuir efetivamente com o acesso a informação. 

 

34 Existem materiais que, do acervo, que deixam de contribuir efetivamente com os 

usuários que buscam acesso a informação. Quando isso acontece é necessário o seguinte 

procedimento: 

 

(a) Descarte 

(b) Restauração 

(c) Remanejamento 

(d) Avaliação 

(e) Intercâmbio 

 



 

35 Para realização de uma catalogação, são necessários técnicas especializadas, e o 

AACR2 tem como objetivo a normalização da catalogação a nível internacional. Em relação 

ao AACR2, é correto afirmar que: 

 

(a) As revisões feitas no capitulo 9 dividem-se em duas categorias: alterações para alinhas as regras 

ao ISBD(ER) e alterações para acomodar a natureza específica dos recursos eletrônico. 

(b) A fonte principal de informação para recursos eletrônicos é o título da tela. 

(c) Para descrever um recurso eletrônico público em série, devem ser usados os capítulos 07, 08 e 

12. 

(d) A área do tipo e extensão do recurso registra o número de unidades físicas do suporte físico 

usando algarismos arábicos seguidos do tipo de suporte, por exemplo, 1 DVD ou 2 disquetes para 

computador. 

(e) Para recursos de acesso remoto, é preciso especificar sempre o modo de acesso, que deve ser 

registrado na área de notas. 

 

36 São considerados documentos eletrônicos todos os documentos processados por meio 

eletrônico em formato digital. Em uma biblioteca universitária, para a seleção de documentos 

eletrônicos, no que diz respeito ao acesso, devem-se considera que: 

 

(a) É importante que o conteúdo do documento esteja de acordo com os parâmetros de acessibilidade 

definidos pela instituição e pela ABNT, e é necessária a certeza de que estes documentos significarão 

acréscimo valioso em termos das necessidades dos usuários. 

(b) E necessário examinar a questão da disponibilidade de elementos complementares aos 

documentos eletrônicos. 

(c) Convêm oferecer suporte técnico por telefone ou online que permita obstruir junto à empresa 

fornecedora, as dúvidas referentes à utilização do documento eletrônico. 

(d) E necessária à autorização do fornecedor, para que os documentos sejam acessíveis em rede 

local ou tenham sua utilização restringida a computadores isolados. 

(e) É necessário um registro físico que permita armazenar informação dos documentos eletrônicos. 

 

37 A NBR 6023 é a norma brasileira utilizada para: 

 

(a) Apresentação de relatórios técnicos 

(b) Elaboração de referências 

(c) Elaboração de índices 

(d) Numeração progressiva das secções de um documento 

(e) Apresentação de citações 

 

38 Marque a alternativa correta para apresentação de referencias, de acordo com a NBR 

6023:2002: 

 

(a) LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina (Ed.). Manual para elaboração de trabalhos 

acadêmicos. Direção geral de Henrique Koogan. São Paulo: Atlas: Estadão, 1988. 5 CD-ROM. 

(b) ATLAS de anatomia humana. In: Enciclopédia do corpo humano. [S.l.]: Planeta, 1998. CD-ROM 

9, 16:30:30. 

(c) LAKATOS, E. Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos: uma revisão completa. APS 

News Online, Los Angeles, nov. 1996. Disponível em: <http:www.aps.org.html>. Acesso em: 25 

nov. 1998. 



(d) LAKATOS, E. M. Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos: uma revisão completa. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO UNIVERSITÁRIO, n.4, 1998, Rio de Janeiro, Anais eletrônicos... Rio 

de Janeiro: ABRASCO, 1998c. Mesa-redonda. 

(e) LAKATOS, Eva Maria. Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos. Rio Verde, Revista 

brasileira universitária, v.12, n. 47, p.11-30,2004. 

 

39 Existem várias atividades ligadas ao setor de referência, e se tratando da educação do 

usuário, não constitui condição para o uso adequado da unidade de informação: 

 

(a) Capacitação para acesso e uso autônomo das bases de dados. 

(b) Normalização técnica de publicações visando à padronização. 

(c) Visita monitorada de apresentação da unidade de informação. 

(d) Orientação quanto à conservação e à preservação do acervo. 

(e) Treinamento para uso das instalações e à preservação do acervo. 

 

40 O Código de Ética Profissional do Bibliotecário, além de fiscalizar as atividades 

profissionais, tem por objetivo: 

 

(a) Punir atos nocivos ao desempenho profissional. 

(b) Aplicar normas técnicas no exercício profissional. 

(c) Combater o exercício legal da profissão. 

(d) Fixar normas de conduta para as pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades profissionais 

em biblioteconomia. 

(e) Cassar o registro profissional daqueles que não cumprem o código de ética. 

 


