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O contém 60 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E) e
01 questão discursiva.

1. Ao receber o material, verifique no e na
seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo. Qualquer irregularidade comunique
imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. As provas objetiva e discursiva terão juntas duração de 4 horas e 30 minutos, incluídos neste tempo o
preenchimento do e da

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do e da

, por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio faltando uma hora para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
e a .

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o e a
. Não esqueça seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.concursos.uff.br, no dia
13/01/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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1. “O assunto mais comentado da conferência do clima em
Poznan atende pela sigla REDD. A Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação é tema constante tanto nas
negociações oficiais como nos eventos paralelos. Como
proteger as florestas é a vertente que mais avançou nos
últimos meses no debate internacional sobre mudanças
climáticas.
A idéia dos países ricos e mais emissores é que é mais fácil e
mais barato evitar o desmatamento nas nações com florestas
do que mudar o padrão energético, de transporte e consumo
em seu próprio território. O desmatamento responde por 15%
a 20% das emissões globais de gases-estufa.”

Um gás que contribui para o aquecimento global, já que
desempenha importante papel no efeito estufa, é o:

A) gás carbônico;
B) peróxido de carbono;
C) gás oxigênio;
D) néon;
E) nitrogênio.

(Disponível em http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=60397)

3. “A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) anunciou ontem a
conclusão do processo de nacionalização de um teste que
permite detectar a presença do HIV em apenas 15
minutos.(...)
Com o teste agora nacionalizado, uma gota de sangue é
suficiente para um diagnóstico 99% eficaz, revelado no local
da coleta em um período de 10 a 15 minutos. No Brasil, o
método já é difundido em maternidades, para evitar a
transmissão de mãe para filho nos partos em que a gestante
não foi submetida ao teste de HIV no pré-natal.”

A Aids é:

A) uma abreviatura usada no meio médico e científico para
se referir ao vírus HIV;

B) a síndrome decorrente da infecção produzida pelo
conhecido vírus HIV;

C) uma doença respiratória oportunista que atinge pessoas
soro-negativas;

D) a sigla para o vírus que causa uma síndrome conhecida
como HIV;

E) sinônimo de HIV, vírus que causa imunodeficiência em
pessoas contaminadas.

(Jornal da Ciência, 02 de dezembro de 2008. Disponível em
http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=60287)

CONHECIMENTO GERAL

2. Observando o gráfico do IBGE sobre o consumo final de
energia e o PIB (Produto Interno Bruto) percebe-se que:

A) o crescimento do consumo de energia é inversamente
proporcional ao do PIB;

B) o crescimento do PIB não está relacionado ao
crescimento do consumo de energia;

C) o crescimento do consumo de energia é diretamente
proporcional ao do PIB;

D) o crescimento do PIB está relacionado ao decréscimo no
consumo de energia;

E) não há relação possível entre PIB e consumo final de
energia.

4. Em uma planilha no aplicativo MS Excel, na célula A1 foi
digitado o número 20. Se esta célula for selecionada e o
botão % da Barra de Ferramentas for pressionado, a célulaA1
apresentará o seguinte valor:

A) 20
B) 20%
C) 20,00
D) 2000%
E) 0,2

5. Um usuário em um microcomputador com o sistema
operacional Windows XP em português, digita um texto no
aplicativo Word e monta uma Planilha no MS Excel. Para
passar de uma aplicação a outra rapidamente, o Windows
oferece a opção de acesso por meio da Barra de Tarefas ou,
de forma alternativa, o seguinte atalho de teclado:

A) ALT + TAB;
B) SHIFT + ESC;
C) SHIFT + TAB;
D) CTRL+ TAB;
E) CTRL+ ESC.

6. No MS Word, a opção de Menu “Arquivo” que possibilita
salvar um documento do tipo “. doc” como um arquivo HTML
( Página da Web) é:

A) exportar HTML;
B) transferir arquivo para;
C) salvar;
D) salvar como;
E) o MS Word não cria arquivos HTML.
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Microsoft to Offer Free Virus Protection Software for
Windows
By Scott Gilbertson November 19, 2008

Microsoft plans to offer Windows users a new antivirus
package designed to protect the OS from viruses, spyware,
rootkits and trojans. The new software is tentatively code-
named Morro, and will be available for free to Windows XP,
Vista and 7 users sometime in the second half of 2009.
The new software will reportedly use very minimal resources,
which means it should work well with older PCs. If fact,
Microsoft says Morro has been specially designed for older
PCs and low-spec machines popular in developing nations. In
addition to its minimal processor demands, Morro has been
developed to use very little bandwidth, making it ideal for those
without broadband connections.
Morro will replace Microsoft's current, paid service, Windows
Live OneCare, which has been available on a subscription
basis for $50 per year.
While a free, antivirus solution that ships with Windows would
be a boon for the average user, it could also mean trouble for
third-party software solutions. Given that a bundled solution
could raise antitrust concerns and would no doubt see
competitors like McAfee and Grisoft reaching for the lawyers
Microsoft will be offering Morro as a separate download.
Assuming Morro can deliver decent security it should be a
welcome free addition to Windows, but we don't suggest
throwing away your third-party software just yet. Antivirus
software suites will likely continue to hold an edge over Morro
by offering additional handy tools like password managers,
identity theft protection and browser-based phishing
protection.
Still, if you've been running Windows with no antivirus software
at all, Morro will no doubt be better than nothing, and it's hard to
argue with free.

–

–

–

7. Em relação ao MS Word, analise:

I. A combinação das teclas CTRL + SETA para a direita
permite ir para o fim da linha atual do texto.

II. Através do Menu “Inserir” coloca-se o cabeçalho no texto.
III. A combinação CTRL + F tem a finalidade de fechar o

documento atual.

Dos itens acima mencionados:

A) I está correto, apenas;
B) II está correto, apenas;
C) III está correto, apenas;
D) I e II estão corretos, apenas;
E) I, II e III estão corretos.

9. A única das proposições abaixo que pode ser
considerada uma negação lógica da proposição: “

”, é:

A) é carnaval e não uso uma fantasia;
B) não é carnaval e não uso uma fantasia;
C) se não uso uma fantasia, é carnaval;
D) não é carnaval ou uso uma fantasia;
E) não é carnaval e uso uma fantasia.

Se é
carnaval, então uso uma fantasia

8. Sejam V (verdadeiro) e F (falso) os valores lógicos
associados às proposições compostas a seguir:

I. 3 3 e - 3 > - 2. ( )
II. Se 2 é primo, então 3 é par. ( )
III. Se 4 é primo, então 5 é par. ( )
IV. 5 é ímpar ou 7 é par. ( )

A seqüência ordenada dos valores lógicos obtidos, de cima
para baixo, é:

A) V V F F;
B) F F V V;
C) F V F V;
D) V F V F;
E) F F F F.

≤

10. Dentre os argumentos lógicos apresentados abaixo, o
único que é um silogismo é:

A) se chove, não vou ao trabalho. Se vou ao trabalho fico
cansado. Se fico cansado não vou ao cinema. Ocorre que
não estou cansado, logo não fui ao trabalho;

B) o menino é levado ou quieto. Se é quieto não dá trabalho.
Se dá trabalho é levado. O menino dá trabalho, logo é
quieto;

C) o carro é verde ou azul. O carro não é verde, logo, é azul;
D) o Botafogo é campeão ou o Flamengo é campeão. O

Flamengo é campeão se o Vasco não é campeão. Ocorre
que o Botafogo é o campeão, logo o Vasco venceu o
Flamengo;

E) se o trabalhador é bom profissional, então ele é eficiente.

11. According to the text, Microsoft is planning to offer a new
antivirus packege for …

A) XP, Vista and 7 users only;
B) users who have all kinds of machines;
C) Windows in general including older PCs;
D) XP, Vista, and 7 and it perhaps works with older machines;
E) all kinds of machines including Macs.

12. By being a free product, the new antivirus will certainly
bring some trouble such as …

A) other company's rage;
B) Lawful antivirus actions;
C) competitors applying for antitrust law;
D) demages for other softwares;
E) Problems with HDs.

13. In the tthird paragraph, second line, the author says:
“Given that a bundle solution…” the word means…

A) a package unlikely to cause problems;
B) a package that contains some products;
C) a package that contais only one product;
D) a package with a lot of money;
E) a package with a poor software.

bundle

LÍNGUA INGLESA
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16. The last sentece of the text “still, if you been running
Windows without …” the word could be replaced by …
without altering its meaning.

A) even;
B) in addition to;
C) therefore;
D) yet;
E) unless.

still

15. The new antivirus packege will…

A) bring a good solution for protecting Windows user in
general way;

B) make competitors provide users with free antivirus
packeges;

C) change the way we deald with all computer protection;
D) Serve Pcs users in the developing countries only;
E) make other softwares entirely obsolet.

Choose the best option.

17. The lights went ____ twice when I was ____ the computer
this morning, so I had to stop working ____ the project. Well,
that's why I'm late.

A) on / at / on;
B) off / at / in;
C) on / in / on;
D) out / in / on;
E) out / at / on.

19. If you don't read carfully this manual you _____ be able to
learn how this gizmo works.

A) wouldn't;
B) won't;
C) aren't;
D) can't;
E) couldn't.

25. Ao processo utilizado por serviços de informação que
reúne dados necessários para determinar quais dentre várias
estratégias alternativas parecem ter mais probabilidade de
obter resultados almejados, denomina-se:

A) gerenciamento de dados;
B) marketing direto;
C) ferramenta de busca;
D) serviço de alerta;
E) avaliação.

23. O Serviço de Disseminação Seletiva de Informação se
caracteriza como aquele que:
A) trabalhando com perfis de usuários, divulga todos os

documentos recebidos pela biblioteca;
B) chama a atenção do usuário real ou potencial para as

informações existentes dentro e fora da biblioteca;
C) informa os usuários reais sobre as compras efetuadas

pela biblioteca;
D) proporciona a uma população específica de indivíduos

informações selecionadas de conformidade com os seus
perfis;

E) informa os usuários potenciais sobre a coleção da
biblioteca.

21. Depois de processada tecnicamente, cada unidade
documental impressa é submetida a um preparo físico que
consiste na colocação de bolsos, etiquetas etc., visando,
dentre outras ações:

A) sua preservação;
B) o controle de sua circulação;
C) a compilação de bibliografias;
D) facilitar a comutação bibliográfica;
E) o empréstimo entre bibliotecas.

22. Os estudos de usuários apresentam uma tendência para
o qualitativo, visto serem mais indicados para a identificação
de suas necessidades. Dentre estes, os estudos de
usabilidade vêm sendo utilizados porque:

A) possibilitam certificar como o indivíduo utiliza a
informação;

B) propiciam a procura de soluções para sistemas de
informação automatizados;

C) permitem transformar conhecimento em informação útil;
D) trabalham com as competências informacionais;
E) confirmam o princípio de incerteza de Kuhlthau.

20. This machine runs on a That will make any other
seem old.

A) secondary new power-genereting system;
B) new secondary power-generating system:
C) power-generating secondary new system;
D) new power-generating secondary system;
E) secondary power-generating new system.

_____.

26. Pode-se afirmar que o desenvolvimento de uma
biblioteca digital se baseia no planejamento de uma biblioteca
tradicional/convencional. Assim, neste tipo de biblioteca, o
processo de aquisição estaria relacionado:

A) aos metadados;
B) às ferramentas de busca;
C) à digitalização do acervo;
D) aos sistemas agentes;
E) à arquitetura do sistema.

24. Uma fonte recomendada para encontrar informações
sobre política e legislação de informática e redes no Brasil é:

A) ANPI;
B) OCLC;
C) BDTD;
D) SEPIN;
E) ANUI.

18. You ____ not believe that these possibilties are real,
they're based ____ experiments that _____ proved until now.

A) should / in / haven't been;
B) must / on / won't be;
C) should / on / haven't been;
D) may / in / wouldn't be;
E) Should / on / were not.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
14. By saying “ we don't suggest throwing away your third-
party software just yet, the author means that…

A) other tools will still be necessary, even using Morro;
B) user should not wait for Morro to come out;
C) Morro will probably have too many erros;
D) Morro won't overcome its defects;
E) Morro will be able to provide handy tools which will be as

good as its competitors.
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27. O arranjo sistemático adotado por muitas enciclopédias
era justificado por seus editores por:

A) apresentar os assuntos em ordem alfabética;
B) facilitar a consulta;
C) despertar a curiosidade do consulente;
D) facilitar o manuseio da obra;
E) evitar a fragmentação do conhecimento.

28. As enciclopédias evoluíram e dentre os recursos
utilizados para facilitar seu uso e acessibilidade, estão:

A) índices e metadados;
B) ilustrações e gráficos;
C) referências e índices;
D) imagens e ilustrações;
E) hipermídia e índices.

35. Ao serviço oferecido por bibliotecas, que age como um
filtro entre pesquisador e documentos publicados e tenta
estabelecer um fluxo contínuo de envio de informação para o
usuário objetivando sua atualização, denomina-se:

A) bibliografias temáticas;
B) resumos;
C) displays;
D) COMUT;
E) DSI.

37. Uma das características do conhecimento tácito é:

A) ser passível de ser transmitido;
B) a possibilidade de ser passado através de instrução;
C) o conhecimento de expressões usadas na organização;
D) sua impessoalidade;
E) ser difícil de formalizar.

33. Ao recurso passível de ser utilizado no meio digital que
permite ao leitor elaborar sua própria estratégia de leitura,
denomina-se:

A) link;
B) ícone;
C) migração;
D) hipertexto;
E) analógico.

39. De acordo com Lancaster (2004), para avaliação do grau
de eficiência de uma base de dados utiliza-se com frequência:

A) o coeficiente de revocação;
B) um coeficiente de precisão junto com o de revocação;
C) o número de itens recuperados;
D) a precisão da busca;
E) o coeficiente de precisão.

36. As organizações passam por mudanças paradigmáticas
advindas do conceito de sociedade da informação e do
conhecimento. A gestão do conhecimento pode ser vista
como o conjunto de atividades que busca:

A) aprimorar o desenvolvimento de software dentro da
organização;

B) desenvolver e controlar todo tipo de conhecimento em
uma organização;

C) trabalhar com conhecimento formal em detrimento do
informal;

D) privilegiar os clientes externos;
E) delegar competências ou compartilhar decisões.

32. O periódico eletrônico oferece aos usuários uma
apresentação mais dinâmica e interativa e, em alguns casos,
uma versão tradicional, fiel ao formato impresso. Caso o
usuário escolha a versão tradicional, a informação desejada
será obtida com o auxílio de arquivo tipo:

A) ;
B) ;
C) ;
D) ;
E) .

Portable Document Format
Hipertext Markup Language
Standard Generalized Markup Language
Digital Object Identifier
Resource Description Framework

38. O COMUT é um serviço oferecido pelo IBICT, que permite
a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos
disponíveis tanto no acervo das principais bibliotecas
brasileiras quanto nos:

A) serviços de informação internacionais;
B) arquivos de bibliotecas latino-americanas;
C) serviços de informação dos arquivos americanos;
D) centros de documentação do Caribe;
E) centros de documentação latino-americanos.

31. Na gerência de um serviço de informação, a um processo
contínuo, permanente e dinâmico que, dentre outras
finalidades, tem a de prever recursos necessários à
consecução de objetivos programados, denomina-se:

A) organização;
B) planejamento;
C) tomada de decisão;
D) diagnóstico;
E) avaliação.

30. Dentre os termos utilizados em TI encontra-se aquele que
é representado por um pictograma que, na tela, simboliza um
objeto específico, programa ou funções, o qual é ativado por
cliques, denominado:

A) HTML;
B) metadados;
C) Dublin core;
D) frames;
E) ícone.

29. Na avaliação de um dicionário vários aspectos podem ser
considerados, dentre eles:

A) autoridade e ortografia;
B) formato e quantidade;
C) extensão e curiosidade;
D) capa e conteúdo;
E) quantidade de volumes e durabilidade.

34. Existem obras que, em virtude da organização e
tratamento dados a seu conteúdo, são destinadas a consultas
em busca de informações específicas. Estas obras são
conhecidas como:

A) raras;
B) digitalizadas;
C) temáticas;
D) valiosas;
E) de referência.



44. OAnexoAda NBR 6023/2002 é de caráter:

A) prescritivo;
B) temporário;
C) normativo;
D) convencional;
E) substitutivo.

47. Ao registro catalográfico completo de um item,
apresentado de forma uniforme, podendo incluir a pista de
todos os outros cabeçalhos sob os quais o registro é
representado no catálogo, denomina-se:

A) entrada principal;
B) remissiva;
C) série;
D) catálogo topográfico;
E) bibliografia.

49. Facilitar a interligação de arquivos, a recuperação e a
transmissão de dados em sistemas automatizados é uma das
vantagens do:

A) catálogo;
B) ISO;
C) formulário;
D) ISBN;
E) estudo de usuários.

48. Na representação descritiva de um item a pontuação:

A) obedece a regras gramaticais;
B) identifica e separa áreas e elementos da descrição;
C) substitui elementos do item;
D) descreve aspectos do item;
E) precede espaços do item.

41. Os termos atribuídos pelo indexador, mediante os quais
um documento é localizado e recuperado durante uma busca
por assunto numa base de dados legível por computador,
servem como:

A) índice;
B) miniresumo;
C) conteúdo;
D) pontos de acesso;
E) leitura.

42. Aindexação de assuntos envolve duas etapas principais:

A) resumo e indexação;
B) referenciação e resumo;
C) análise conceitual e tradução;
D) classificação e codificação;
E) leitura e resumo.
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40. Muitas vezes, as questões apresentadas pelos usuários
ao bibliotecário de referência exigem certa redefinição ou
reformulação de modo a permitir um cotejo mais adequado
com a terminologia e a estrutura das fontes de informação a
serem consultadas. Esta fase do processo de referência
chama-se:

A) estratégia de busca;
B) questão inicial;
C) questão negociada;
D) processo de busca;
E) entrevista de referência.

45. O detalhamento de prioridades gerais e/ou limitações a
nortear a avaliação de material, onde irão constar as áreas a
que se deve dar maior peso; os formatos documentais que
serão ou não coletados; as restrições de ordem geográfica,
lingüística, cronológica etc.; as condições exigidas para
duplicação de itens e os programas de cooperação aos quais
a biblioteca está ligada são alguns dos aspectos a serem
considerados em:

A) seu plano de classificação;
B) seu inventário anual;
C) seu planejamento de formação de equipe;
D) sua gestão da documentação;
E) sua política de desenvolvimento de coleções.

46. A cada grande seção da descrição catalográfica que
compreende dados de uma categoria particular ou de um
conjunto de categorias, denomina-se:

A) ponto de acesso;
B) cabeçalho;
C) área;
D) entrada;
E) elemento.

43. Conforme a NBR 6.023/2002, a ordem da referenciação
dos elementos essenciais de um trabalho apresentado em
evento, e registrado em meio eletrônico, é:

A) 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 (anais, atas, tópico temático, etc.), local,
editora, data de publicação e página inicial e final da parte
referenciada, acrescidas das informações relativas à
descrição do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, online
etc.);

B) autor(es), nome do evento, título do trabalho
apresentado, numeração do evento, ano e local (cidade)
de realização, título do documento (anais, atas, tópico
temático, etc.), local, editora, data de publicação e página
inicial e final da parte referenciada, acrescidas das
informações relativas à descrição do meio eletrônico
(disquetes, CD-ROM, online etc.);

C) nome do evento, numeração do evento (se houver), ano e
local (cidade) de realização, título do trabalho
apresentado, autor(es), seguido da expressão In:, título
do documento (anais, atas, tópico temático, etc.), local,
editora, data de publicação e página inicial e final da parte
referenciada, acrescidas das informações relativas à
descrição do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, online
etc.);

D) autor(es), título do trabalho apresentado, seguido da
expressão In:, nome do evento, numeração do evento (se
houver), título do documento (anais, atas, tópico
temático, etc.), local, editora, data de publicação, ano e
local (cidade) de realização e página inicial e final da parte
referenciada, acrescidas das informações relativas à
descrição do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, online
etc.);

E) título do trabalho apresentado, autor(es), seguido da
expressão In:, nome do evento, numeração do evento (se
houver), ano e local (cidade) de realização, título do
documento (anais, atas, tópico temático, etc.), local,
editora, data de publicação e página inicial e final da parte
referenciada, acrescidas das informações relativas à
descrição do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, online
etc.).



54. Para a literatura da área, três fatores a comunidade, os
recursos, o uso potencializam a implementação de uma
política de desenvolvimento de coleções permanentemente
avaliada. Porém, é preciso acrescentar como quarto fator:
A) o descarte;
B) a aquisição;
C) a equipe;
D) o próprio processo;
E) a seleção.

53. Uma das críticas que se faz às listas de cabeçalhos de
assunto é:

A) sua inacessibilidade aos assuntos gerais de uma
biblioteca;

B) seu objetivo de pós-coordenação;
C) sua variação de entradas de assunto;
D) sua perspectiva do conhecimento como um todo;
E) sua impossibilidade de acesso direto aos subcabeçalhos.

56. No desenvolvimento de coleções, desbastar significa:

A) expurgar ou conservar;
B) descartar;
C) descartar ou remanejar;
D) alienar;
E) deslocar ou acomodar.

58. Vergueiro (1989) aponta dois critérios para uma política
de seleção de acervos: um deles é selecionar pela demanda
da comunidade; o outro é selecionar pela:

A) oferta;
B) qualidade;
C) necessidade;
D) avaliação;
E) atualização.
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52. O uso de USE e UP em um vocabulário sistematizado
possibilita uma relação de:

A) hierarquia;
B) descrição;
C) reciprocidade;
D) autoria;
E) inclusão.

57. Entre os métodos qualitativos de avaliação de coleções,
Lankaster (2004) enumera o julgamento por especialistas, a
análise do uso real e:

A) o tamanho do acervo;
B) a medida livros ;
C) a interpretação da demanda;
D) o uso de bibliografias como padrão;
E) o fenômeno da saturação.

per capita

Elabore um texto dissertativo-argumentativo, com cerca de
20 a 30 linhas, apresentando suas reflexões a respeito do
tema:

.

Pontos relevantes a serem abordados:

aspectos conceituais, históricos etc. da Sociedade da
Informação;
as novas tecnologias da informação: mudanças;
informação e poder (a base política da profissão);
Sociedade da Informação: a função da biblioteca e do
bibliotecário (dimensão social/dimensão técnica);
as mudanças no fazer biblioteconômico: desenvolver
coleções, dinamizar, gerenciar.

O profissional bibliotecário no contexto da
Sociedade de Informação

•

•

•

•

•

60. Instituição que oficializa o registro de direitos autorais no
Brasil:

A) IBICT;
B) ABNT;
C) IFLA;
D) EDA/FBN;
E) INPI.

59. É diretório recomendado para a área de Ciência e
Tecnologia:

A) SBPCnet;
B) PADCT;
C) DIALOG;
D) STNInternational;
E) REDETEC.

55. Segundo Andrade e Vergueiro (1996), a sistemática mais
complexa para aquisição de material documentário é a dos
procedimentos para:

A) compra;
B) doação;
C) permuta;
D) compartilhamento;
E) troca.

DISCURSIVA

51. Na elaboração de um tesauro o que vai comprovar
objetivamente tanto as relações hierárquicas, como as
partitivas e associativas com outros conceitos é a:

A) sistematização;
B) definição de cada conceito;
C) linguagem;
D) hierarquia;
E) avaliação.

50. Em Ciência e Tecnologia os conceitos precisam estar
bem estabelecidos para que haja comunicação. Deste modo,
conforme Campos (2001), em um Sistema de Recuperação
de Informação tesauro e terminologia possuem como
requisito comum:

A) o termo;
B) a conceituação;
C) a linguagem;
D) o sistema;
E) o código.
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