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de Prova

março

18

18 de março
das 14:10 às 18:10 h
4 h de duração*
40 questões

S04 Bibliotecário - Documentalista
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

4 questões

Texto
No dia dos seus 102 anos, uma adorável matriarca
está sentada junto à mesa de sua cozinha, rodeada
de filhas e amigas. Ela corta os quiabos que serão
preparados e servidos mais tarde aos visitantes, como
de costume. Entrevistada, diz ao jornalista: “A vida, a
gente é que decide. Eu escolhi a felicidade”.
A aniversariante, dona Canô, mãe de Bethânia, minha
irmã querida, naturalmente não quis dizer que “escolher a felicidade” é viver sem problemas, sem dramas
pessoais ou as dores do mundo. Nem quer dizer ser
irresponsável, eternamente infantil. Ao contrário, a
entrevistada falou em “decidir” e “escolher”.
Lya Luft: A gente decide. In Veja, 21 out. 2009

(15 questões)
2. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( ) Aspiro uma vida feliz como a da matriarca.
b. ( X ) A anciã, com cuja visão de vida concordo, é
mãe de Caetano e Bethânia.
c. ( ) Filhas e amigas de dona Canô assistem-lhe
cortar quiabos.
d. ( ) A vírgula depois da expressão “No dia dos
seus 102 anos” isola uma frase explicativa.
e. ( ) As vírgulas que isolam as expressões “dona
Canô/ mãe de Bethânia/ minha irmã querida”
marcam vocativos.

3. Conforme o Acordo Ortográﬁco da Língua
Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro
de 1990, continuam acentuadas graficamente:
1. as palavras baú, conteúdo, distribuído, juízes,
distribuído, prejuízo, saída, saúde, [eu] proíbo
reúno / saúdo.
2. as palavras cinqüenta, conseqüente, freqüente, seqüência.
3. as formas verbais pôr e pôde, como em
Queremos pôr ordem na casa e Você não pôde
nos visitar ontem?
4. as formas verbais sublinhadas em Eles vêm de
Braço do Norte porque mantêm a palavra; isso
lhes convêm.

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A expressão “sentada à mesa” equivale a sentada na mesa.
b. ( ) A palavra “matriarca” indica o chefe de uma
família – homem ou mulher.
c. ( ) Em “sentada à mesa”, passando “mesa” para o
plural, o “à” permanece com o acento de crase.
d. ( ) Substituindo-se a expressão sublinhada, em
“mais tarde aos visitantes”, por a visitas o a
receberá acento de crase.
e. ( X ) Segundo Lya Luft, dona Canô optou por ser
feliz na vida, apesar dos problemas que possa
ter enfrentado.

5. as palavras lençóis, constrói e troféus.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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4. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Teu descuido ficará entre mim e ti.
b. ( ) Espero que você seje como dona Canô e
esteje sempre feliz.
c. ( ) Meu colega não reaveu os documentos
perdidos.
d. ( ) Será ótimo se ele repor o material do escritório que gastou à toa.
e. ( ) Já vão fazer vinte anos que cheguei a esta
cidade.

Atualidades

4 questões

5. A Associação Brasileira de Supermercados e o
Governo do Estado de São Paulo assinaram um acordo
que deve banir a sacola plástica em muitas redes varejistas daquele Estado.
Assinale a alternativa que indica uma das restrições
dos ambientalistas ao uso das sacolas desse material.
a. ( ) O curto ciclo de vida do plástico nela empregado, causando enormes prejuízos às populações ribeirinhas e litorâneas.
b. ( ) Apesar de serem degradáveis e causarem
pouquíssimos prejuízos ao meio ambiente
terrestre, quando carregadas para os rios e
mares matam por asfixia animais marinhos,
peixes e moluscos.
c. ( X ) O longo ciclo de vida do plástico nelas empregado, causando sérios danos ao ecossistema.
d. ( ) O seu alto custo e o emprego de materiais
importados causam o aumento das importações e sérios prejuízos econômicos.
e. ( ) O seu emprego para embalagem de lixo
doméstico é altamente prejudicial à saúde,
uma vez que em contato com matérias orgânicas o plástico libera substâncias e gases altamente tóxicos que tornam o lixo irreciclável.

6. Recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF)
analisou e decidiu sobre a constitucionalidade de uma
importante lei, capaz de influenciar o processo eleitoral.
Assinale a alternativa que indica a lei e a decisão em
questão.
a. ( X ) A “Lei da Ficha Limpa”, julgada constitucional
e válida para as eleições de 2012.
b. ( ) A “Lei da Ficha Limpa”, julgada inconstitucional, mas válida provisoriamente para as eleições de 2012.
c. ( ) A “Lei da Ficha Limpa” , julgada constitucional,
mas não considerada válida para as eleições
de 2012.
d. ( ) A “Lei da Ficha Limpa”, julgada constitucional
com a ressalva de permitir a reeleição, em
2012, dos atuais prefeitos, vereadores, deputados e senadores, sem qualquer das restrições
impostas pela referida lei.
e. ( ) A “Lei da Ficha Limpa”, promovendo uma
reforma eleitoral que altera as normas, os prazos, os fatores de inelegibilidade e as regras
de formação de novos partidos políticos.

7. O Oriente Médio tem sido foco de inúmeros conflitos nas últimas décadas. Assinale a alternativa que
indica um dos motivos do recente acirramento das
tensões entre o governo de Israel e do Irã.
a. (

b.

c.

d.

e.
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) O Irã acusa o governo israelense de ter se
apossado dos planos de construção da
primeira usina nuclear iraniana.
( ) As autoridades de Teerã acusam o governo
israelense de assassinar os principais cientistas envolvidos no projeto nuclear iraniano, bem como de planejar a morte do Xá
Mohammad Rheza Pahlevi.
( ) Os Estados Unidos ameaçaram atacar Israel
caso o governo daquele país concretize suas
ameaças de destruir as instalações nucleares
iranianas.
( X ) Israel ameaça desencadear um ataque ao
Irã a quem acusa de querer se dotar de uma
bomba atômica.
( ) A Guarda Revolucionária, braço armado do
governo iraniano, comandou um ataque a
diversos lugares santos judaicos, entre os
quais, o Kotel em Jerusalém Oriental.
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8. Analise as afirmativas abaixo com base nas informações dos Indicadores Sociais Municipais do Censo
Demográfico 2010.
1. Em dez anos, o analfabetismo no Brasil caiu
muito pouco, cerca de 4 pontos percentuais.
2. As taxas de analfabetismo cresceram em cerca
de 20 por cento na última década.
3. Segundo o IBGE, a menor taxa de analfabetismo no Brasil foi registrada no Distrito
Federal.
4. Apesar de ostentar uma alta taxa de crescimento econômico e aumento do mercado
consumidor, o nordeste era, segundo aquele
censo, a região do país com o maior número
de analfabetos.
5. Na região sul registra-se o maior índice de
analfabetos com mais de 60 anos. Uma de
cada duas pessoas que ali vivem, com mais de
60 anos, não foi alfabetizada.

10. O emprego da criptografia nos meios digitais tem
como principal objetivo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

Noções de Informática

a. (

b.

c.

d.

3 questões

e.
9. A extensão padrão (default) dos arquivos produzidos utilizando a suite de aplicações de escritório
LibreOffice, para a produção de apresentações, documentos de texto e planilhas, respectivamente, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Redução dos erros.
Redução dos custos.
Aumento do desempenho.
Aumento da velocidade.
Aumento da segurança.

11. No que diz respeito a procedimentos de backup,
para um mesmo conjunto de dados que devem ser
salvaguardados diariamente, assinale a alternativa
correta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

) Utilizar somente backups incrementais ou
diferenciais é mais eficiente que combiná-los
com backups normais.
( ) Uma política de backup que combine backup
normal e diferencial tende a consumir menos
espaço de armazenamento de dados que uma
política de backup normal e incremental ao
longo do tempo.
( X ) Uma política de backup que combine backup
normal e incremental tende a consumir
menos espaço de armazenamento de dados
que uma política de backup normal e diferencial ao longo do tempo.
( ) Uma política de backup somente com
backups normais tende a consumir menos
espaço de armazenamento de dados que uma
política que combine backups diferenciais.
( ) Uma política de backup somente com
backups normais tende a consumir menos
espaço de armazenamento de dados que uma
política que combine backups incrementais.

pptx; docx; xlsx
ppt; doc; xls
odp; odt; ods
odt; ods; odp
odpx; odtx; odsx
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Noções de
Direito Administrativo/
Administração Pública

14. Um ato administrativo praticado por agente
incompetente deve ser:
4 questões

12. De acordo com a Lei Federal no 8.429/92, em sua
redação atual, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário:
a. ( ) Frustrar a licitude de concurso público.
b. ( X ) Permitir ou facilitar a permuta de bem por
preço superior ao de mercado.
c. ( ) Revelar, antes da respectiva divulgação oficial,
teor de política econômica capaz de afetar o
preço de mercadoria, bem ou serviço.
d. ( ) Perceber vantagem econômica para intermediar a aplicação de verba pública de qualquer
natureza.
e. ( ) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício
de cargo público, bens de qualquer natureza
cujo valor seja desproporcional à evolução do
patrimônio ou à renda do agente público.

13. De acordo com a Lei Federal no 8.666/93, em sua
redação atual, é dispensável a licitação para:
a. ( ) Contratos de permissão de serviços públicos.
b. ( ) Contratos de concessão de serviços públicos.
c. ( ) Aquisição de materiais que só possam ser
fornecidos por produtor exclusivo.
d. ( ) Contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular com profissionais de
notória especialização.
e. ( X ) Contratação realizada por agência de fomento
para a transferência de tecnologia e para o
licenciamento de direito de uso ou exploração
de criação protegida.
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a. ( ) Revogado apenas por ato do Poder Judiciário.
b. ( ) Convalidado por ato da própria Administração.
c. ( X ) Anulado pelo Poder Judiciário ou pela própria
Administração.
d. ( ) Revogado pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração.
e. ( ) Revogado apenas por ato da própria
Administração.

15. Nos termos da Lei Federal no 8.666/93, em sua
redação atual, a duração dos contratos administrativos
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
a. (
b. (
c. (

) Aos contratos de publicidade.
) Aos contratos de obras públicas.
) Aos contratos de fornecimento de energia
elétrica e gás natural.
d. ( X ) Aos contratos de aluguel de equipamentos e
de utilização de programas de informática.
e. ( ) Aos contratos realizados por Instituição
Científica e Tecnológica (ICT).
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Conhecimentos Específicos
16. Em relação à avaliação de serviços de informação,
analise as afirmativas abaixo:
1. A avaliação não ocorre no vazio, mas como
parte do processo do planejamento e da
tomada de decisões.
2. A função fundamental da avaliação é produzir
conhecimentos relativos à unidade de informação, à organização em que está inserida
e a seu ambiente, para servir de subsídio ao
planejamento, tanto na fase de elaboração do
plano, programa ou projeto, quanto na fase
de implementação das ações.
3. É uma ocorrência isolada, não precisa estar
inserida num processo contínuo por meio
do qual serviços, programas e projetos são
examinados e avaliados, a fim de garantir o
cumprimento de objetivos e metas.
4. No final do processo, permite comparar resultados esperados e conseguidos, conhecer o
nível de satisfação do público-alvo e os efeitos
do planejamento na unidade de informação,
na organização e no ambiente.
5. A literatura aponta dois métodos para avaliar
um serviço de informação: o subjetivo e o
objetivo. Os estudos subjetivos são baseados
em critérios e procedimentos específicos e,
principalmente, quantificáveis.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

(25 questões)

17. Sobre a biblioteca universitária, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A existência ou não da biblioteca universitária
no ambiente universitário em nada mudará o
desempenho do ensino e da pesquisa.
( ) A autonomia dos usuários proporcionada
pelas tecnologias da informação e comunicação deve ser vista como uma ameaça para as
bibliotecas universitárias.
( X ) A importância da biblioteca universitária não
se resume no seu acervo interno, mas na sua
capacidade de acessar, recuperar, comunicar
e intercambiar informações, independentemente de sua localização espaço-temporal e
do suporte da informação, agregando-lhe valor.
( ) No âmbito das universidades, a pesquisa, o
ensino e a extensão são atividades realizadas
isoladamente. Assim, as bibliotecas universitárias planejam seus serviços separadamente
para atender estas atividades.
( ) Sua missão é prover informação para o ensino,
de acordo com a política, o projeto pedagógico e os programas da universidade na qual
está inserida.

18. Para Ramos (1999), nas bibliotecas universitárias
pode ser uma ferramenta valiosa de avaliação, auxiliando no planejamento global, colaborando para o
fornecimento de serviços de alta qualidade em diferentes áreas. Podem ser incluídos itens relacionados às
funções na biblioteca, como administração, instalação,
orçamento, pessoal, acervo, serviços e produtos.
Esta afirmação refere-se a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Definição de usuários.
Captação de recursos.
Elaboração de projetos.
Estabelecimento de rotinas.
Estabelecimento de padrões.
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19. Para Carvalho (2004), “firmou-se como fórum
privilegiado de discussão dos problemas enfrentados
pelas bibliotecas universitárias brasileiras, fortalecendo a colaboração entre essas organizações, como
também o desenvolvimento de estudos e projetos na
área.” Também é um aspecto relevante no desenvolvimento das bibliotecas universitárias brasileiras.
Assinale a alternativa que apresenta o nome deste
fórum:
a. ( ) Plano Nacional de Bibliotecas Universitárias
(PNBU)
b. ( ) Congresso Estadual de Bibliotecas
Universitárias (CEBU)
c. ( ) Seminário de Biblioteconomia e Ciência da
Informação (SBCI)
d. ( X ) Seminário Nacional de Biblioteca Universitária
(SNBU’s)
e. ( ) Congresso Brasileiro de Biblioteconomia,
Documentação e Ciência da informação
(CBBD)

20. Analise a referência apresentada abaixo, elaborada segundo a NBR 6023/2002 Informação e documentação – Referências – Elaboração:
FERREIRA, Sueli Mara Soares Pinto; TARGINO, Maria
das Graças (Org.). Preparação de revistas científicas:
teoria e prática. São Paulo: Reichmann & Autores, 2005.
Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A referência apresentada é de uma parte de
monografia.
b. ( ) Os sobrenomes dos autores da obra devem
ser apresentados em letra minúscula.
c. ( ) A referência está incorreta, uma vez que o
título e o subtítulo devem estar em negrito.
d. ( ) Por ser tratar de uma coletânea com organizadores, o termo organizador deve ser indicado
por extenso.
e. ( X ) É uma referência de uma monografia no todo,
organizada por dois autores e apresenta os
elementos essenciais.
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21. Para Tammaro e Salarelli (2008), “embora o termo
[…] esteja circulando, no mundo da ciência da informação, há cerca de vinte anos, foi somente depois da
criação da Rede que se passou, efetivamente, a designar com este vocábulo um sistema de mediação bibliográfica relativo às informações veiculadas pela internet.”
Assinale a alternativa que apresenta o vocábulo a que
se refere esta citação.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Protocolo
Metadados
Desintermediação
Interoperabilidade
Arquivamento

22. Assinale a alternativa que apresenta o Digital
Object Identifier (DOI).
a. ( X ) Identificador destinado à gestão de objetos
digitais protegidos pelo direito do autor,
desenvolvido pela Association of American
Publishers.
b. ( ) Modelo conceitual de referência amplamente
empregado para a gestão, preservação e
acesso aos recursos digitais, desenvolvido
pela NASA para a organização de documentos
científicos.
c. ( ) Possui os mesmos objetivos do Dublin Core
no que toca à recuperação da informação e
procura analisar os metadados que descrevem os direitos do autor e as licenças de uso
do objeto.
d. ( ) É um sistema internacional padronizado que
identifica numericamente os livros segundo
o título, o autor, o país, a editora, individualizando-os inclusive por edição. Utilizado
também para identificar software, seu sistema
numérico é convertido em código de barras.
e. ( ) Identificador aceito internacionalmente para
individualizar o título de uma publicação
seriada, tornando-o único e definitivo. Seu
uso é definido pela norma técnica internacional da International Standards Organization
ISO 3297.

Ministério da Educação

23. Estudo de comunidade; Políticas de seleção;
Seleção; Aquisição; Avaliação; Desbastamento e
Descarte são etapas interdependentes do processo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Referência.
Tratamento da informação.
Recuperação da informação.
Disseminação da informação.
Desenvolvimento de coleções.

25. Segundo Mueller (2000), com o desenvolvimento
da ciência, houve a necessidade de a comunicação ser
mais rápida e precisa sobre uma pesquisa ou observação específica, que permitisse a troca também rápida
de ideias e a crítica entre todos os cientistas interessados no assunto, provocando a necessidade de um
novo meio de comunicação científica, de alcance mais
amplo que a comunicação oral e a correspondência
pessoal é bem mais rápido que os livros e tratados.
Assinale a alternativa que apresenta o nome desse
meio de comunicação científica.

24. A NBR 6029/2006 – Informação e documentação:
livros e folhetos: apresentação – estabelece os princípios gerais para apresentação dos elementos que
constituem o livro ou folheto.
Com base nesta norma, analise as afirmativas abaixo:
1. Posfácio é a matéria informativa ou explicativa, posterior à conclusão do texto que,
de alguma forma, altere ou confirme seu
conteúdo.
2. Livro é uma publicação não periódica que
contém acima de 49 páginas, excluídas as
capas, e que é objeto de Número Internacional
Normalizado para Livro (ISBN).
3. O anexo é um elemento opcional e quando
utilizado é identificado por números consecutivos, travessão e pelo respectivo título.
4. Apêndice é o texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação,
comprovação e ilustração.
5. Crédito é a indicação dos nomes pessoais ou
institucionais e da natureza da participação
intelectual, artística, técnica ou administrativa
na elaboração da publicação.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Patente
Norma técnica
Periódico científico
Publicações governamentais
Índices de citação

26. Descrever as atividades que interessam aos diversos órgãos da empresa e explicitar como elas devem
ser desenvolvidas é objetivo do:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Formulário.
Fluxograma.
Organograma.
Relatório técnico.
Manual de procedimentos.

27. A seguir é apresentada uma referência de acordo
com a NBR 6023/2002 – Informação e documentação –
Referências – Elaboração:
CUNHA, Leo. Publicações científicas por meio eletrônico: critérios, cuidados, vantagens e desvantagens. Perspectiva em ciência da informação, Belo
Horizonte, v. 2, n. 1, p. 77-92, jan/jun.1997.
A referência apresentada refere-se a um/uma:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Parte de monografia.
Artigo de periódico.
Trabalho apresentado em evento.
Publicação periódica como um todo.
Artigo de periódico em meio eletrônico.
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28. Analise as afirmativas abaixo de acordo com a
NBR 10520/2002 – Informação e documentação –
Citações em documentos – Apresentação.
1. Citação de citação: Citação direta ou indireta
de um texto em que não se teve acesso ao
original.
2. As citações diretas, com mais de três linhas,
devem ser destacadas com recuo de 4 cm da
margem esquerda, com letra menor que a do
texto utilizado e com aspas.
3. As supressões em uma citação devem ser
indicadas com a utilização de reticências entre
colchetes […]
4. As citações devem ser indicadas no texto
por um sistema de chamada: numérico ou
autor-data.
5. Nas citações, as chamadas pelo sobrenome
do autor, pela instituição responsável ou título
incluído na sentença devem ser em letras
maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem entre parênteses, devem ser em letras
maiúsculas.

30. De acordo com o Código de Catalogação AngloAmericano – AACR2, revisão 2002, analise as afirmativas abaixo sobre a catalogação descritiva:
1. A edição de um livro é registrada na área 2.
2. O título alternativo deve ser registrado na área
1 precedido pelo sinal de igualdade.
3. Na área 5, a abreviação da palavra página
deve ser: pag.
4. O International Standard Book Number (ISBN)
deve ser indicado na área 7.
5. Quando a obra for ilustrada e colorida, deve-se registrar na área 5: il. color.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

31. Analise a afirmação abaixo:

a.
b.
c.
d.
e.

“Tem por objetivo prover uma base semântica para
esquemas de metadados, facilitando a comunicação
entre sistemas e agentes. Assim, [...] estabelecem fundamentos de significados conceituais sem os quais a
Web Semântica não seria possível, devido à heterogeneidade dos conceitos representados”.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

CAMPOS; CAMPOS; CAMPOS, 2006.

29. A legenda bibliográfica é o conjunto de elementos destinados à identificação de dados de um(a):
a. ( ) Capítulo de Livro.
b. ( ) Artigo publicado em anais de evento.
c. ( X ) Fascículo e/ou volume da publicação periódica e dos artigos nela contidos.
d. ( ) Material cartográfico.
e. ( ) Partitura musical
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Assinale a alternativa a que se refere a frase.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Ontologias
Classificações
Vocabulários controlados
Sistemas de Indexação
Tesauros

Ministério da Educação

32. É uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza
a instituições de ensino e pesquisa no Brasil a produção científica internacional. Conta atualmente com
um acervo de mais de 30 mil periódicos com texto
completo, 130 bases referenciais, dez bases dedicadas
exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas
e conteúdo audiovisual.
Assinale a alternativa que indica o nome desta biblioteca virtual.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Portal Domínio Público
Portal Periódicos da UFSC
Portal Periódicos da CAPES
Portal Periódicos SCIELO
Portal do PROSSIGA

33. Assinale a alternativa que apresenta o nome do
serviço de intermediação entre os recursos informacionais disponíveis na Internet e os usuários.
Tem como objetivo prestar assistência ao usuário no
direcionamento de questões às fontes de informações web e/ou a outras fontes. Pode ser gerenciado
automaticamente, com aplicativos específicos ou com
assistência de especialistas.

35. A comutação bibliográfica é um serviço que
permite:
a. (

b.

c.

d.

e.

36. Em relação à Classificação Decimal Universal, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

TOUTAIN, 2006

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Serviço de referência digital
Serviço de orientação bibliográfica
Serviço de acesso a bases de dados
Serviço de informação tecnológica
Serviço de resposta rápida

34. Assinale a alternativa que apresenta o nome da
etapa da indexação que envolve a conversão da análise conceitual de um documento num determinado
conjunto de termos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sintaxe
Tradução
Atinência
Exatidão
Extensão

) a a disseminação seletiva da informação entre
as bibliotecas cadastradas em uma rede de
informação.
( ) o intercâmbio de livros e outros materiais
entre bibliotecas participantes de um
consórcio.
( ) a identificação, a seleção e a aquisição de
materiais a serem incorporados no acervo de
uma biblioteca.
( ) a troca de cópias de documentos entre as
bibliotecas para a formação de acervos
especializados.
( X ) a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras e em serviços de
informação internacionais.

c.

d.

e.

) Os auxiliares comuns pertencem a dois
grupos: auxiliares de relação e auxiliares
independentes.
( ) O sinal de extensão liga o primeiro e o último
de uma série de números consecutivos para
indicar um assunto amplo ou uma série de
conceitos. É representado pelo sinal de igualdade =.
( X ) Os dois pontos duplos :: podem ser empregados para fixar a ordem dos números componentes em um número composto, principalmente quando se utiliza um sistema de
informação informatizado.
( ) O sinal de coordenação ou adição liga dois ou
mais números não consecutivos e é representado pelo dois pontos : .
( ) Os colchetes [ ] são indicadores de relação e
fixam a ordem dos números na composição
em um número composto.
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Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

37. O MARC21 possui um campo destinado a registrar
os cabeçalhos padronizados de nomes corporativos
(entidades) quando estes são considerados como
entrada principal em registro bibliográfico.

“a questão crucial é que o processo de recuperação

O número desse campo é:

depende muito das etapas de           e

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

100.
110.
700.
710.
730.

38. Segundo o Código de Catalogação AngloAmericano – AACR2, revisão 2002, a “designação específica do material” é o termo que indica a qual classe
especial do material que pertence o item que está
sendo catalogado (geralmente o tipo de objeto físico).
Assinale a alternativa que apresenta a área da descrição em que a designação específica do material deve
ser registrada:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Área 1
Área 2
Área 3
Área 5
Área 7

39. Analise a definição abaixo:
”É um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e
grupos obtêm o que necessitam e desejam através da
criação, oferta e troca de produtos de valor com outros”.
Assinale a alternativa a que se refere a definição
apresentada:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Marketing
Planejamento
Gestão da qualidade
Gestão de pessoas
Custos
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40. Dissertando sobre a recuperação da informação
Rowley (2002) enfatiza que:

          , as quais determinam, em grande
medida, a estratégia melhor possível para as buscas
feitas num sistema de recuperação de informação.”
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

catalogação ; indexação
classificação ; indexação
análise ; armazenamento
indexação ; armazenamento
classificação ; armazenamento

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • http://www.fepese.org.br

