BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA

INSTRUÇÕES GERAIS
• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o “Cargo para o qual concorre” informado no cartão de respostas corresponde
ao “Cargo” informado nesta prova.
• O candidato receberá do fiscal:
• Um caderno de questões contendo 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla escolha;
• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Este tempo inclui
a marcação do cartão de respostas (Prova Objetiva).
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas (Edital 6.2.4 alínea d).
• Ao candidato somente será permitido levar seu caderno de questões faltando uma hora para o término da prova (Edital 6.2.4 alínea c).
• Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão de respostas e retirar-se da sala de
prova (Edital 6.2.4 alínea b).
• Após o término da prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.
• Os três últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos (Edital 6.2.4 alínea f).
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata da Prova.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode 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 cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o
espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

A

C

D

E

Atenção: Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do cartão de respostas pela leitora ótica.

CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade
Divulgação dos gabaritos
Interposição de recursos contra os gabaritos
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos e resultado
preliminar das Provas Objetivas
Interposição de recursos contra o resultado preliminar das Provas Objetivas
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado
preliminar das Provas Objetivas e resultado final das Provas Objetivas
Divulgação/Publicação do resultado final

Data
28/09
29 e 30/09

Local
www.nce.ufrj.br/concursos
NCE/UFRJ

8/10

www.nce.ufrj.br/concursos

14 e 15/10

NCE/UFRJ

19/10

www.nce.ufrj.br/concursos

18/11

www.nce.ufrj.br/concursos e D.O.U.

Cronograma completo no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos
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LÍNGUA PORTUGUESA
Todas as questões desta prova são baseadas em ocorrências
cotidianas de uso da linguagem e tentam avaliar sua competência de entendimento e de desempenho em língua escrita.
1 - Uma manchete do jornal O Dia, de 7 de agosto de 2004, dizia:
Padrasto engravida e mata enteada
Uma melhor redação para essa mesma frase é:
a) Padrasto engravida enteada e a mata;
b) Padrasto mata e engravida enteada;
c) Padrasto mata enteada e a engravida;
d) Padrasto engravida enteada e mata a enteada;
e) Padrasto mata enteada e engravida enteada.
2 - Uma camionete de uma determinada empresa trazia escrito em sua carroceria a seguinte frase: “Este carro é provido
de tacômetro”. A finalidade de um veículo ser provido desse
aparelho seria:
a) controlar a quantidade de carga;
b) medir a refrigeração da cabine;
c) avaliar o estado dos pneus;
d) conhecer a velocidade do veículo;
e) registrar a presença de radares.
3 - Numa notícia trágica, um jornal carioca mostrava uma cabeça carbonizada deixada numa das estações do metrô e
abaixo da foto os seguintes dizeres: uma cabeça decapitada
era alvo da curiosidade dos passageiros do metrô. Nessa
frase há uma inadequação lógica, pois:
a) ninguém tem curiosidade por coisas mórbidas;
b) a expressão “alvo da curiosidade” só se aplica a coisas boas;
c) o metrô não tem “passageiros”, mas “freqüentadores”;
d) o adjetivo “decapitado” não se aplica à cabeça, mas ao
corpo;
e) o adjetivo “decapitada” deveria ser substituído por “degolada”.
4 - Na beira de uma estrada havia uma placa com as seguintes
palavras:
VENDE-SE OVOS FRESCOS DE GALINHAS
Dessa placa pode-se dizer que:
a) há necessidade absoluta de especificar-se que os ovos
são de galinhas;
b) apresenta um erro de concordância, segundo a
norma culta;
c) o adjetivo “frescos” se refere à temperatura dos ovos;
d) não revela o essencial: o preço;
e) o verbo “vender” afasta os fregueses, em lugar de atraí-los.
5 - Numa livraria estava exposto um “Dicionário Etimológico da
Língua Portuguesa”; esse dicionário tem como finalidade informar:
a) todos os significados das palavras;
b) a grafia correta de todos os vocábulos portugueses;
c) os novos vocábulos criados no âmbito da Língua Portuguesa;
d) o significado original das palavras de Língua Portuguesa;
e) o valor lógico das palavras portuguesas.
6 - Uma famosa manchete de jornal dizia: “Cachorro fez mal a
moça”, onde há uma cômica ambigüidade. A frase abaixo que
NÃO apresenta ambigüidade é:
a) o funcionário encontrou o chefe no dia de seu aniversário;
b) João e Maria casaram-se neste fim de semana;
c) Pedro viu José correndo pela rua;
d) o chefe deixou de importar-se com seu funcionário;
e) o grupo entrou na casa com os turistas.

3
7 - O item em que todas as vírgulas da frase de Caetano Veloso
estão colocadas de forma mais adequada é:
a) Eu dizia, sobre os arranha-céus de Nova York, que, olhando
para eles, tinha a impressão de que eles já haviam sido
destruídos há muito tempo;
b) Eu dizia sobre os arranha-céus de Nova York que, olhando
para eles, tinha a impressão de que eles já haviam sido
destruídos há muito tempo;
c) Eu dizia sobre os arranha-céus de Nova York, que, olhando
para eles, tinha a impressão de que eles já haviam sido
destruídos há muito tempo;
d) Eu dizia sobre os arranha-céus de Nova York que, olhando
para eles, tinha a impressão, de que eles já haviam sido
destruídos há muito tempo;
e) Eu dizia sobre os arranha-céus de Nova York que, olhando
para eles, tinha a impressão de que eles já haviam sido
destruídos, há muito tempo.
8 - Ao final de uma carta, o remetente escreveu a abreviatura
P.S., seguida de uma informação para o destinatário. Essa
abreviatura significa que:
a) a informação dada é sigilosa e, por isso, não deve ser dita
a ninguém;
b) o remetente decidiu acrescentar algo ao que já havia sido
escrito;
c) o destinatário deve comunicar a informação às pessoas interessadas;
d) a informação prestada ainda carece de confirmação;
e) a informação dada será o motivo da próxima carta.
9 - Todos os latinismos abaixo transcritos fazem parte de nossa vida diária; o item em que o latinismo tem seu significado
dado de forma INCORRETA é:
a) quorum – o número dos quais é necessário;
b) habitat – ambiente próprio onde viver;
c) superávit – diferença entre o que se produziu e o que se
consumiu;
d) in natura – em estado natural;
e) vice versa – em sentido oposto, ao contrário.
10 - Há poucos dias uma cidade de MG comemorou o seu
sesquicentenário, ou seja, a idade de:
a) 100 anos;
b) 600 anos;
c) 150 anos;
d) 25 anos;
e) 500 anos.
11 - A frase cuja forma está INADEQUADA é:
a) O presente, eu o comprei;
b) Os doentes, nós os visitamos;
c) Aos doentes, nós lhes presenteamos;
d) O menino, eu lhe conheço;
e) As meninas, eles as admiram.
12 - “PF prende 20 por desvio de R$500 milhões em Manaus”;
esta foi a manchete do jornal O Globo do dia 11 de agosto de
2004. A afirmação ERRADA sobre os elementos dessa
manchete é:
a) a palavra desvio é um eufemismo de roubo;
b) a abreviatura PF corresponde a “Polícia Federal”;
c) a frase informa a razão da prisão feita pela PF;
d) o segmento em Manaus tem duplo sentido;
e) por clareza se deveria escrever em reais após “R$500
milhões”.
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13 - Num teste de um programa de rádio, o locutor pergunta:
“Quanto é a metade de dois mais dois?” O ouvinte responde
“dois” e o locutor diz que a resposta certa é “três”. A causa da
confusão está:
a) na possibilidade de dupla leitura da pergunta;
b) na ambigüidade da palavra “metade”;
c) na ignorância do locutor;
d) na ignorância do ouvinte;
e) no desconhecimento do significado de “metade”.
14 - No uso do hífen na grafia portuguesa, ensina Evanildo
Bechara: “Usa-se o hífen nas palavras compostas em que os
elementos, com a sua acentuação própria, não conservam,
considerados isoladamente, a sua significação, mas o conjunto constitui uma unidade semântica” (Moderna gramática
portuguesa, p. 75). Essa regra NÃO se aplica, portanto, em:
a) água-marinha;
b) segunda-feira;
c) sub-oficial;
d) amor-perfeito;
e) pára-choque.
15 - As frases abaixo foram retiradas de uma reportagem de
um jornal paulista; indique aquela que apresenta problemas
de concordância, segundo a norma culta:
a) os assaltantes preferem carros e motos modernas;
b) os motoristas passam por estreitos becos e vielas;
c) os automóveis com moderno farol e pára-brisa;
d) os transeuntes passam por iluminados praça e largo;
e) os muros do bairro são cinza e marrons.
16 - Entre as palavras abaixo, aquela que apresenta forma correta é:
a) poleiro;
b) impecilho;
c) lampeão;
d) mágua;
e) cortume.
17 - A frase cuja estrutura NÃO está correta é:
a) São lembranças de que jamais esqueci;
b) São estes os documentos que tanto se discutia;
c) Eis os quadros cujos pintores aprecio;
d) São argumentos de que não se pode abrir mão;
e) Eis os ideais a que aspiramos.
18 - A frase de construção EQUIVOCADA é:
a) era perto de três horas da tarde;
b) eram 25 de agosto;
c) Neuzinha era as preocupações do pai;
d) da cidade à ilha são dez quilômetros;
e) era dez horas quando ela chegou.
19 - A frase abaixo que admite outra flexão do verbo é:
a) V. Exa. é inteligente;
b) O quadro ou os quadros foram vendidos;
c) A maior parte dos operários decidiu sair;
d) Precisa-se de mais empregos;
e) Era uma vez dois irmãos bastante amigos.
20 - A frase que apresenta ERRO no emprego do verbo fazer é:
a) Faz três anos que elas se casaram;
b) Fazem-se muitos trabalhos apressadamente;
c) Já deve fazer dois anos que chegamos;
d) Vão fazer duas semanas que lá estive;
e) Aqui faz invernos terríveis.
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ESPECÍFICA
21 - Assinale o conceito de “Epígrafe”, de acordo com as
normas da ABNT para Informação e Documentação – trabalhos
acadêmicos – Apresentação (NBR 14724:2002):
a) texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve
de fundamentação, comprovação e ilustração;
b) lista de palavras ou frases, ordenadas segundo
determinado critério, que localiza e remete para as informações no texto;
c) folha onde o autor apresenta uma citação, seguida de
indicação de autoria, relacionada com a matéria tratada
no corpo do trabalho;
d) lista das folhas e linhas em que ocorrem erros, seguidas
das devidas correções. Apresenta-se quase sempre em
papel avulso ou encartado, acrescido ao trabalho depois
de impresso;
e) relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito
ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas
das respectivas definições.
22 - As etapas da indexação de assuntos são:
a) análise conceitual e tradução;
b) análise empírica e tradução;
c) análise histórica e conceitual;
d) análise especializada e histórica;
e) análise retrospectiva e empírica.
23 - No contexto da recuperação da informação, a expressão
“linguagem natural” normalmente se refere às palavras que
ocorrem em textos impressos; por isso, considera-se como
seu sinônimo a expressão:
a) linguagem crítica;
b) linguagem automática;
c) texto livre;
d) texto controlado;
e) texto informativo.
24 - A descrição bibliográfica é uma operação conhecida como:
a) classificação;
b) referência bibliográfica;
c) citação;
d) resumo;
e) catalogação.
25 - A rede interna RENPAC – Rede Nacional de Comunicação
de Dados por Comutação de pacotes, da EMBRATEL,
interconecta-se:
a) às redes internacionais pelo sistema de comunicação
interdata;
b) às redes internacionais através da RNP – Rede
Nacional de Pesquisa;
c) às redes nacionais pelo sistema da RNP – Rede
Nacional de Pesquisa;
d) às redes internacionais através da ALTERNEX;
e) às redes nacionais pelo BIBLIODATA.
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26 - O significado de sistema/rede BIBLIODATA e a instituição
responsável por seu desempenho são:
a) sistema de classificação automatizada, coordenado pela
FGV;
b) rede internacional de recuperação da informação,
gerenciada pelo IBICT;
c) rede de catalogação cooperativa, gerida pela FGV;
d) sistema de catalogação, elaborado, atualizado e
disseminado pela UFRJ/SIBI;
e) sistema de bibliotecas, gerido pelo MEC.
27 - Ao atribuir um descritor a um documento, o indexador
declara que o descritor possui:
a) relevância no resumo de um documento;
b) crédito mínimo para a recuperação da informação;
c) um núcleo representativo na indexação do documento;
d) índice elevado de obsolescência;
e) alto grau de relevância para o conteúdo do documento.
28 - Na elaboração de um resumo, devem ser ressaltadas as
seguintes partes do documento:
a) objetivo, metas, sumário e conclusões;
b) objetivo, método, sumário e resultados;
c) método, resultados e conclusões;
d) objetivo, método, resultados e conclusões;
e) sumário, método, resultados e conclusões.
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d) autor(es), título do trabalho apresentado, seguido da
expressão In:, nome do evento, numeração do evento
(se houver), ano e local (cidade) de realização, título do
documento, local, editora, data de publicação, informações
relativas à descrição física do meio eletrônico, informações
sobre o endereço eletrônico, apresentado entre os
sinais < >, precedido da expressão Disponível em: e a
data de acesso ao documento, precedida da expressão
Acesso em: ;
e) autor(es), título do trabalho apresentado, seguido da
expressão In:, nome do evento, numeração do evento
(se houver), ano e local (cidade) de realização, título do
documento, local, editora, data de publicação e página
inicial e final da parte referenciada, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico,
informações sobre o endereço eletrônico, precedido
da expressão Disponível em: e a data de acesso ao
documento.
30 - Os catálogos contidos nas Unidades de Informação
descrevem os seguintes documentos:
a) secundários e terciários que eles contêm, ou seja, oferecem
informações de forma resumida;
b) primários e/ou as informações que eles contêm, isto é,
aqueles que trazem a descrição bibliográfica dos documentos;
c) primários e quaternários, de maneira descritiva;
d) terciários, com os respectivos resumos;
e) quaternários, de interesse à comunidade institucional.

29 - Para ser elaborada a referência de um trabalho
apresentado em evento, e publicado em meio eletrônico, é
necessário constar os seguintes elementos essenciais:

31 - A normalização no campo da informação científica e técnica tem um papel tão importante quanto nos outros campos, ou seja:

a) autor, título do trabalho apresentado, nome do evento,
numeração do evento (se houver), ano e local (cidade) de
realização, título do documento, local, editora, data de
publicação e página inicial e final da parte referenciada,
acrescidas das informações relativas à descrição física
do meio eletrônico, informações sobre o endereço
eletrônico, apresentado entre os sinais < >, precedido
da expressão Disponível em: e a data de acesso ao
documento, precedida da expressão Acesso em: ;
b) autor(es), título do trabalho apresentado, seguido da
expressão In:, nome do evento, numeração do evento
(se houver), título do documento, local, editora, data de
publicação e página inicial e final da parte referenciada,
acrescidas das informações relativas à descrição física
do meio eletrônico, informações sobre o endereço
eletrônico, apresentado entre os sinais < >, precedido
da expressão Disponível em: e a data de acesso ao
documento, precedida da expressão Acesso em: ;
c) autor(es), título do trabalho apresentado, seguido da
expressão In:, nome do evento, numeração do evento
(se houver), ano e local (cidade) de realização, título do
documento, local, editora, data de publicação e página
inicial e final da parte referenciada, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico,
informações sobre o endereço eletrônico, apresentado
entre os sinais < >, precedido da expressão Disponível
em: e a data de acesso ao documento, precedida da
expressão Acesso em: ;

a) divulga a produção científica dentro dos padrões
exigidos pelo orgão responsável pela norma nacional e
internacional;
b) padroniza a produtividade institucional de acordo com a
norma pré-estabelecida pelo gerente da unidade;
c) permite simplificar, racionalizar os métodos e as
técnicas, e unificar os produtos. Facilita as operações documentais, diminui o custo e o tempo necessário para
realizá-las e torna possível o intercâmbio;
d) estabelece limites e datas, delimitando o campo
resultante do estudo;
e) determina parâmetros a serem adotados pela
comunidade acadêmica.
32 - Indique o item referente ao conceito de “catálogo
sistemático”:
a) disponibiliza os dados, obedecendo a organização de
autor, título e assunto;
b) apresenta ordenadamente os assuntos ou descritores, que
representam o conteúdo dos documentos;
c) organiza as fichas pela ordem de armazenamento dos
documentos nas estantes, isto é, pelo seu número de
chamada;
d) repertoria as fichas de forma ordenada em função de
um plano de classificação preestabelecido, pelo nome
ou número que corresponde ao assunto;
e) apresenta as fichas na ordem da data de publicação dos
documentos, na ordem da sua data de entrada no sistema.
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33 - Um sistema que basicamente forneça ao usuário o texto
completo do documento denomina-se apropriadamente
sistema de:
a) recuperação de informação;
b) recuperação de documentos;
c) base de dados especializada;
d) acesso ao documento;
e) disseminação da informação.
34 - Em um Serviço de Disseminação Seletiva da Informação – SDI, “levantamento de perfis” é a maneira de:
a) obter do usuário uma descrição detalhada da sua área
de interesse, em função das suas necessidades
informacionais específicas;
b) arquivar o perfil em disco, contendo os dados pessoais e
institucionais do usuário potencial;
c) buscar e registrar os interesses profissionais de uma
comunidade acadêmica, com o objetivo de criar um banco
de dados;
d) elaborar uma base de dados composta por técnicos e
pesquisadores que lidam com os interesses da área de
estudo da instituição à qual pertencem;
e) criar um sistema capaz de delimitar os interesses
institucionais, visando uma determinada área do
conhecimento.
35 - O significado de “Metadados” é:
a) dado primário. Informação contida em documentos;
b) dados subordinados por uma classificação de assuntos;
c) organização de dados contidos em um banco de dados;
d) dado relevante, recuperado na bibliografia internacional de
um campo predeterminado;
e) dado sobre o dado. Catalogação do dado ou descrição do
recurso eletrônico.
36 - Área do conhecimento que cuida do tratamento da informação e gerência dos sistemas e serviços de informação,
lidando com as questões ligadas ao fenômeno da explosão da
informação, à diversificação dos suportes de informação e à
necessidade crescente de desenvolvimento de tecnologias
de informação, dentre outros aspectos. Trata-se da:
a) biblioteconomia;
b) gestão do conhecimento;
c) arquivística;
d) ciência da informação;
e) documentação.
37 - O oferecimento aos seus associados de condições para
uma real atualização profissional, principalmente quanto às
inovações na área, é uma das atribuições dos(as):
a) conselhos federais;
b) associações de classe;
c) sindicatos profissionais;
d) conselhos regionais;
e) diretórios acadêmicos.
38 - Em teoria da classificação, o método que permite
estruturar vocabulários controlados, a partir da linguagem
natural, é chamado de:
a) dedutivo;
b) sintético;
c) indutivo;
d) analítico;
e) primário.
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39 - As fontes de informação que trabalham com recursos de
hipertexto e hipermídia, desenvolvem, buscam e concentram
conteúdos de maneira planejada e fácil para os usuários são:
a) fontes tradicionais de informação;
b) portais verticais;
c) catálogos on line;
d) links internos;
e) correios eletrônicos.
40 - O Classification Research Group (CRG), criado na
Inglaterra em 1952, tem como objetivo:
a) cobrir todos os campos do conhecimento estruturados num
esquema lógico e hierárquico derivado de uma concepção
teórica do conhecimento e sua evolução no tempo;
b) servir como argumento na determinação da ordem de
localização do material documental;
c) atribuir cabeçalhos de assunto para representar o
conteúdo total de itens bibliográficos completos no
catálogo de uma biblioteca;
d) apresentar de forma concisa e precisa os dados que
caracterizam a informação contida em um documento
ou em um conjunto de documentos;
e) estudar os sistemas de classificação disponíveis e sugerir
o aperfeiçoamento de métodos de organização temática.
41 - O processo de automação de uma unidade de informação
é composto de várias etapas. A primeira delas consiste na:
a) elaboração do projeto que descreve a modelagem do
sistema, configuração e escolha de hardware e software;
b) definição pela substituição do sistema, iniciando-se
novamente o ciclo de vida;
c) análise para estabelecimento dos requisitos do sistema que
se deseja implantar, para atingir os objetivos da organização;
d) implementação do sistema;
e) evolução operacional do sistema, quando o mesmo
atinge seus objetivos e é modificado, periodicamente, para
ajustar alguns requisitos.
42 - O Sistema ARIEL, desenvolvido pelo RLG, dos
Estados Unidos, se constitui em:
a) transmissão de imagens eletrônicas de qualquer tipo de
documento entre e para qualquer computador do mundo
que esteja conectado à Internet, utilizando FTP ou
protocolo MIME de correio eletrônico;
b) bibliotecas/centros de documentação de instituições de
ensino e/ou pesquisa, com acervos mais adequados para o
atendimento de demandas de fotocópias, em uma ou
mais áreas do conhecimento e com uma infra-estrutura
mínima necessária aos propósitos da comutação bibliográfica;
c) rede educacional internacional que liga computadores em
universidades e institutos de pesquisa nos EUA, Europa
e Japão;
d) programa voltado, primordialmente, para o sistema educacional e científico do Brasil; funciona num esquema
de descentralização de atendimento de serviços
reprográficos e centralização administrativa dos serviços;
e) bibliotecas/centros de documentação de instituições (de
ensino, pesquisa, assessoria técnica, administração,
serviços, indústria etc) demandantes de informação
documentária para as tarefas de ensino, pesquisa ou
gerenciamento.
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43 - As categorias fundamentais do esquema de classificação
utilizado por Ranganathan são combinadas na seguinte
seqüência:
a) personalidade, matéria, energia, espaço e tempo;
b) pessoa, matéria, energia, espaço e tempo;
c) pessoa, matéria, espaço, energia e tempo;
d) personalidade, método, energia, espaço e tempo;
e) precisão, método, espaço, energia e tempo.
44 - Analise as afirmativas abaixo em relação à seleção de
materiais na era da informação eletrônica:
I. Considerações abrangentes no processo de seleção de
materiais referem-se: ao assunto, ao usuário, ao documento em si e ao preço.
II. Num mundo onde materiais impressos conviverão com
os suportes eletrônicos, serão muitas as implicações para as
atividades dos profissionais responsáveis pela seleção
de materiais.
III. Faz pouco tempo, as alternativas para se ter acesso
efetivo ao conteúdo de um documento eram: adquiri-lo por
compra ou obtê-lo por empréstimo entre bibliotecas.
IV. As políticas de seleção deverão ser definidas com base
não só em critérios de custo-benefício, mas também
outros, desde as características inerentes ao campo de
conhecimento onde a seleção ocorre, até as particularidades dos clientes e do ambiente onde os serviços de
informação se localizam.
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26 - Ao conjunto de valores estabelecidos pela classe, que
devem nortear a conduta do profissional no exercício da
profissão, em qualquer ambiente informacional, dá-se o nome
de:
a) competência profissional;
b) julgamento de moral;
c) valores pessoais;
d) responsabilidade profissional;
e) ética profissional.
47 - O propósito social mais importante dos sistemas de
informação é:
a) atribuir cabeçalhos de assunto para representar o conteúdo
total dos itens bibliográficos completos no catálogo de
uma biblioteca;
b) obter informações de um sistema automatizado de informações;
c) dar apoio informacional às atividades dos indivíduos na
sociedade e instituições às quais estão ligados;
d) filtrar o acesso a uma rede de informações;
e) orientar o usuário apresentando uma série de alternativas
e/ou pistas a serem escolhidas segundo sua conveniência.
48 - Consórcios de Bibliotecas consistem em associações de
bibliotecas da mesma região ou mesmo tipo, com interesses
comuns e desejo de compartilhar recursos e custos. No Brasil,
temos como exemplo desse tipo de iniciativa:

As afirmativas corretas são somente:
a) I e II;
b) I e III;
c) III e IV;
d) II, III e IV;
e) I, II, III e IV.
45 - O Art. 1º da Lei 4.084, de 30 de junho de 1962, que dispõe
sobre a profissão de bibliotecário e regula seu exercício apresenta que:
a) o exercício da profissão de bibliotecário, em qualquer de
seus ramos, só será permitido aos Bacharéis em
Biblioteconomia, portadores de diplomas expedidos pelas
Escolas de Biblioteconomia de nível superior, oficiais,
equiparadas ou oficialmente reconhecidas e aos bibliotecários portadores de diplomas de instituições estrangeiras
que apresentem os seus diplomas revalidados no Brasil,
de acordo com a legislação vigente;
b) a fiscalização do exercício da profissão de bibliotecário será
exercida pelo Conselho Federal de Biblioteconomia e pelos
Conselhos Regionais de Biblioteconomia;
c) a designação profissional de bibliotecário, a que se refere
o quadro das profissões liberais, grupo 19, anexo ao
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação
das Leis do Trabalho) é privativa dos Bacharéis em
Biblioteconomia, em conformidade com as leis em vigor;
d) o Conselho Federal de Biblioteconomia e os Conselhos
Regionais de Biblioteconomia são dotados de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa
e patrimonial;
e) o Bacharel em Biblioteconomia, para o exercício de sua
profissão, é obrigado ao registro no Conselho Regional
de Biblioteconomia (CRB) a cuja jurisdição estiver sujeito,
ficando obrigado ao pagamento de uma anuidade ao
respectivo CRB até o dia 31 de março de cada ano, acrescida
de 20% (vinte por cento) de mora, quando fora deste prazo.

a) CONAR;
b) CRUESP Bibliotecas;
c) CONSER;
d) EDUBASE;
e) GALILEO.
49 - O mais direto esforço promocional em uma unidade de
informação é:
a) espaço físico;
b) publicidade;
c) patrocínio;
d) propaganda;
e) contato pessoal.
50 - Analise as afirmativas abaixo, em relação ao planejamento físico das Bibliotecas Universitárias (BUs):
I. As BUs não devem opor obstáculos aos usuários portadores de deficiências físicas.
II. O advento da informática eliminou a importância dos livros
nas BUs.
III. A opção mais freqüente para as BUs é a do livre acesso
à coleção geral.
IV. Setores específicos como o de Obras Raras ou o de
Coleções Especiais deverão ser dotados de ar condicionado setorial, independentemente da solução adotada
para a refrigeração de toda a BU.
As alternativas corretas são somente:
a) I e II;
b) I, II e IV;
c) I, III e IV;
d) II, III e IV;
e) I, II, III e IV.
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