
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 285076 

Cargo: Auxiliar de Biblioteca 

Questão recorrida: 06 

Tipo de Prova: 03 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “De acordo com a pergunta, pede-se para informar a opção incorreta 

sobre o acervo da biblioteca. No gabarito preliminar consta a alternativa A) \"O livro para 

ser aceito em acervo da biblioteca deve ser exclusivamente costurados ou presos por cola 

em um dos lados, montados dentro de uma capa.\" Mas a alternativa C ( Todo material que 

contém informação pode ser incluído na biblioteca) também é incorreta, pois avaliando 

essa opção, podemos dizer que nem todo material que contenha algum tipo de informação 

poderá estar no acervo de uma biblioteca. Por exemplo, um panfleto sobre as Testemunhas 

de Jeová, este contém informação, mas nunca irá ser incluído em uma biblioteca, pois além 

de não ter algo que realmente importe para o acervo ( material de estudo, acesso à 

informação, conhecimento, aprendizagem, etc) está \"divulgando\" uma religião ou 

crença, coisa que a biblioteca jamais poderá fazer, pois a biblioteca é um lugar para todos 

sem distinção de raça, religião, idade, nacionalidade, status. Mesma coisa acontece com um 

panfleto ou jornal informativo de um partido político, falando sobre o que fez no mandato 

( caso ocorreu) e o que fará, se eleito pela população. Contém informação ( e muita) como 

planos para o município/cidade, infraestrutura, projetos sociais, acesso à tecnologia ( em 

casos rurais principalmente e até mesmo à população que ainda não possua), aquisição de 

bens em prol do município, etc. Um panfleto/jornal desses que esteja em um acervo de 

biblioteca, está equivocadamente errado, pois a biblioteca não pode \"puxar\" para um 

lado de qualquer partido político, ou divulgar algum projeto dos concorrentes à eleição. 

Esses 2 exemplos são perfeitos para serem mencionados como material que contenha 

informação, mas eles jamais poderão estar na biblioteca, pois são documentos que não 

dizem respeito ao que a biblioteca busca para entregar aos seus clientes e frequentadores ( 

material de estudo, acesso à informação, conhecimento, aprendizagem, etc), mas como 

citei anteriormente, contém muita informação.”   

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 



 

 

06. Sobre o acervo da biblioteca é incorreto afirmar: 

A) O livro para ser aceito em acervo da biblioteca deve ser 

exclusivamente costurados ou presos por cola em um dos 

lados, montados dentro de uma capa. 

B) É formado por livros, periódicos, folhetos, fotografias, discos, 

mapas, gravuras, filmes, fitas cassete entre outros. 

C) Todo material que contém informação pode ser incluído no 

acervo da biblioteca. 

D) O livro, por seu formato e sua natureza, é o veículo mais 

difundido para a informação e o material mais comum nas 

bibliotecas, complementado por outros materiais gráficos e 

audiovisuais. 

 
      Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, a questão se refere à biblioteca 
num sentido genérico. Assim, podemos afirmar que a alternativa C 
apresenta proposição correta, uma vez que há bibliotecas para as 
quais panfletos religiosos possam ser incorporados ao acervo.  
Sendo assim, a questão permanece inalterada. 
 

Posto isso, acolhemos a justificativa da banca e opinamos pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se a questão válida, ante a 

inexistência de vício que macule a sua resolução. 

  
 

São Miguel do Oeste - SC, 08 de abril de 2016. 
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             Comissão Organizadora                                               Assessoria Jurídica 

 
 
 
 
 
 


