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Você deverá receber do ﬁscal:
a) um caderno com o enunciado das 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha;
b) uma folha destinada à marcação das suas respostas.
Ao receber a folha de respostas, você deve:
a) conferir se seu nome, número de identidade, cargo e perﬁl estão corretos.
b) veriﬁcar se o cargo, perﬁl e código da prova que constam nesta capa são os mesmos da folha de
respostas. Caso haja alguma divergência, por favor comunique ao ﬁscal da sala.
c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas;
d) assinar a folha de respostas.
É sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográﬁca de tinta azul ou preta.
Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
As questões da prova são identiﬁcadas pelo número que se situa acima do enunciado.
O tempo disponível para essa prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para a marcação da folha de
respostas.
Durante as primeiras duas horas você não poderá deixar a sala de prova, salvo por motivo de força maior.
Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até 30 (trinta) minutos antes
do tempo previsto para o término da prova.
Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao ﬁscal e assinar a lista de presença.
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Língua Portuguesa
Texto
A era do sustentável
Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma
forma para que elas possam coexistir com a lógica do
mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do
mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de
enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas
florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos
naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais
leis de proteção são muito frágeis.
Esta lógica significa uma função econômica para a
floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus
recursos naturais. É nesta linha que o uso sustentado das
florestas ganhou grande força na consciência dos
formadores de opinião que defendem o meio ambiente.
É também neste caminho que várias experiências e
inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo
Brasil e pelo mundo afora. Aqui, vemos o trabalho nas
reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a
indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de
madeira certificada.
O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai
muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas
as atividades da humanidade. O ressiclar, reutilizar, substituir
e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem
obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras
gerações.
(Peter Milko)

01
O pensamento nuclear do texto pode ser expresso do
seguinte modo:
(A) a exploração das florestas deve ser feita de maneira
sustentável, sem que haja perdas futuras com a
devastação da reserva natural.
(B) para a salvação das florestas tropicais brasileiras, é
indispensável definir uma estratégia que possa preservar
ecossistemas, como a Mata Atlântica.
(C) é indispensável, para a preservação das nossas florestas,
a adoção de uma política preservacionista e do
aprimoramento da fiscalização.
(D) o Brasil precisa adotar urgentemente medidas que
estejam no mesmo caminho das inúmeras pesquisas
modernas.
(E) o futuro de nossas florestas está dependente da adoção
de medidas urgentes de preservação ambiental, que só
pode ser obtida se for permitido um extrativismo limitado.

02
No título do texto ocorre o seguinte fato gramatical:
(A) a modificação de classe gramatical do vocábulo
sustentável.
(B) o uso indevido de uma forma verbal como substantivo.
(C) a utilização de um substantivo por outro.
(D) o emprego inadequado de um adjetivo.
(E) um erro de concordância nominal.
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Como epígrafe deste texto aparece um pensamento de
Lester Brown: “Uma sociedade sustentável é aquela que
satisfaz suas necessidades, sem diminuir as perspectivas das
gerações futuras”.
O segmento do texto que se relaciona mais de perto a esse
pensamento é:
(A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma
forma para que elas possam coexistir com a lógica do
mundo moderno, inclusive no Brasil”.
(B) “Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo,
que nesses países de enormes desigualdades sociais,
onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a
pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas
de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito
frágeis”.
(C) “Esta lógica significa uma função econômica para a
floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus
recursos naturais”.
(D) “É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou
grande força na consciência dos formadores de opinião
que defendem o meio ambiente”.
(E) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai
muito além das florestas, para hoje estar incorporado a
todas as atividades da humanidade”.

04
O texto é um editorial de uma revista intitulada Horizonte
geográfico.
A respeito do conteúdo desse texto é correto afirmar que:
(A) trata-se de uma opinião pessoal sustentada por
pesquisadores de todo o mundo.
(B) refere-se a uma sugestão de atuação na área ambiental
para o governo brasileiro.
(C) mostra um caminho moderno para o desenvolvimento
econômico.
(D) apresentado no primeiro parágrafo, o assunto é analisado
nos dois seguintes.
(E) ainda que argumentativo, o texto carece de uma
conclusão.

05
O título do texto fala da “era do sustentável”, referindo-se:
(A) a um tempo distante, quando o equilíbrio ambiente
/ economia estará presente.
(B) a um tempo passado, quando as florestas permaneciam
intactas.
(C) ao momento presente, quando a política da
sustentabilidade é dominante.
(D) à expressão de um desejo para a preservação das
florestas tropicais.
(E) a uma época imediatamente futura em que o meio
ambiente ficará intacto.

06
Assinale a alternativa que apresente o adjetivo que indica
uma opinião do enunciador do texto.
(A) Recursos naturais.
(B) Reservas extrativistas.
(C) Inúmeras pesquisas.
(D) Futuras gerações.
(E) Única chance.
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07
“Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma
forma para que elas possam coexistir com a lógica do
mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do
mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de
enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas
florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos
naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais
leis de proteção são muito frágeis”.

Biblioteconomia

Nesse primeiro parágrafo do texto, o único termo sublinhado
que tem o referente anterior corretamente identificado é:

(A) estratégia.
(B) avaliação.
(C) diagnóstico.
(D) observação.
(E) projeto.

(A) aqueles = que lá vivem.
(B) que = aqueles.
(C) elas = florestas tropicais e aqueles que lá vivem.
(D) nesses países = mundo inteiro.
(E) onde = Brasil.

08
Assinale a alternativa que mostra uma modificação
inadequada de um segmento por um outro equivalente
semanticamente.
(A) Lógica do mundo moderno = lógica mundial moderna.
(B) Ambientalistas do mundo inteiro = ambientalistas de todo
o mundo.
(C) Leis de proteção = leis protecionistas.
(D) Uso dos recursos naturais = uso natural dos recursos.
(E) Para a indústria de cosméticos e farmacêutica = para a
indústria farmacêutica e de cosméticos.

09
O segmento do texto que mostra um erro ortográfico é:
(A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma
forma para que elas possam coexistir com a lógica do
mundo moderno, inclusive no Brasil”.
(B) “É também neste caminho que várias experiências e
inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo
Brasil e pelo mundo afora”.
(C) “Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o
fornecimento de matéria-prima para a indústria de
cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira
certificada”.
(D) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai
muito além das florestas, para hoje estar incorporado a
todas as atividades da humanidade”.
(E) “O ressiclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de
ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja
garantir a qualidade das futuras gerações”.

10
Assinale a alternativa que não mostra ideia ou forma
aumentativa / superlativa.
(A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais...”.
(B) “...nesses países de enormes desigualdades sociais...”.
(C) “a pressão sobre os recursos naturais é grande”.
(D) “as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção
são muito frágeis”.
(E) “o uso sustentado das florestas ganhou grande força na
consciência...”.

11
A unidade elementar do processo de planejamento, que
consiste em um conjunto de ações e recursos para a
consecução
de
objetivos
concretos,
perfeitamente
especificados e destinados a gerar benefícios, é identificada
como:

12
Os produtos originários da operação de indexação são os
índices. Dentre os vários tipos de índice aquele que é
resultante da combinação dos descritores para a obtenção
da indicação de assuntos específicos denomina-se índice:
(A) coordenado.
(C) significativo.
(E) permutado.

(B) assindético.
(D) de citações.

13
Apesar de Melvil Dewey já empregar a terminologia
“biblioteca de referência”, o serviço de referência como
atividade rotineira das bibliotecas públicas só veio a se
consolidar no:
(A) final do século XIX.
(B) início do século XIX.
(C) início do século XX.
(D) final do século XX.
(E) final do século XVIII.

14
A respeito da expressão Arquitetura da Informação,
apresentada pelo arquiteto e desenhista gráfico Richard Saul
Wurman, na década de 1960, assinale a afirmativa correta.
(A) As bibliotecas podem disponibilizar seus acervos na
Internet.
(B) A informação sobre ambientes urbanos pode ser reunida,
organizada e apresentada para públicos distintos.
(C) A troca de informações por meio de mídia on-line e a
criação de fontes de informação que não possuam
propriedade física.
(D) Um sistema de redes sem fio, que pode conectar,
virtualmente, qualquer dispositivo de comunicação de
curto alcance.
(E) Um serviço que permite a comunicação escrita on-line
entre dois usuários em tempo real.

15
O serviço de referência digital já é uma realidade nas
bibliotecas, mas ainda convive com os serviços tradicionais
de referência. Observa-se dentre os serviços de referência
digital:
(A) a catalogação retrospectiva do acervo.
(B) a classificação dos periódicos recentes.
(C) a circulação de itens especiais.
(D) o atendimento de questões pela Internet.
(E) a indexação exaustiva do acervo.
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16
O portal brasileiro denominado Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações (BDTD) reúne:
(A) as referências de todas as teses e dissertações
publicadas no Brasil e que se encontram disponíveis
eletronicamente.
(B) os artigos de periódicos, livros, dissertações, pré-prints e
teses brasileiras, promovendo acesso restrito aos textos
completos.
(C) os sistemas de informação de teses e dissertações
existentes em instituições de ensino e pesquisa
brasileiras.
(D) os documentos extraídos de teses e dissertações,
disponíveis na Internet, originados de todas as
universidades públicas brasileiras.
(E) as citações diretas e indiretas de dissertações e teses,
publicadas por brasileiros radicados na Europa.

17
As atividades nas bibliotecas – vistas como organizações –
estão centradas na satisfação dos usuários. Para a obtenção
da qualidade dos serviços e/ou produtos oferecidos
alteraram-se as estruturas de trabalho. Com essas
mudanças, as responsabilidades tornam-se mais coletivas e
o processo ganhou mais autonomia.
Essa autonomia é conhecida como:
(A) embargo.
(B) benchmark.
(C) empowerment.
(D) taylorismo.
(E) empreendedorismo.

18
A era da informação inaugura uma nova ordem econômica –
a do mercado da informação – caracterizada pela
necessidade de otimização do tempo e o aumento da
velocidade de comunicação, que impuseram a criação de
novos suportes informacionais.
Nesse contexto, surge um complexo sistema de estruturação
e recuperação da informação em forma multissensorial,
dinâmica e interativa, conhecida como:
(A) hipertexto.
(B) buffer.
(C) servidor.
(D) metadex.
(E) protocolo.

19
Para a aplicação da norma ISO 2709: 2008 – Information and
documentation. Format for Information Exchange – que
especifica os requisitos que descrevem todas as formas de
documentos sujeitos à descrição bibliográfica, foram
adotadas algumas definições, como a de “registro”.
Assinale a afirmativa que apresente o significado de registro.
(A) um campo que ocorre no início de cada registro e que
estabelece os parâmetros para o seu processamento.
(B) uma coleção de campos, que inclui o líder, o diretório e
os dados.
(C) uma parte de um campo que contém uma unidade
definida de informação.
(D) um caráter que se associa a um campo para identificá-lo.
(E) um primeiro elemento de dados associado com um
campo que oferece informações sobre o conteúdo do
campo.
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20
As chamadas “auto-estradas eletrônicas”, também
conhecidas como “infovias”, que se constituem em
infraestrutura essencial para a sociedade da informação, são
viabilizadas:
(A) pelas redes de computadores.
(B) pelas técnicas analógicas.
(C) pelos operadores booleanos.
(D) pelas publicações eletrônicas.
(E) pelos servidores remotos.

21
A gestão da coleção é um serviço tradicional das bibliotecas,
que compreende alguns processos, como a seleção e a
aquisição, a catalogação e o arquivamento e a preservação.
Na biblioteca tradicional, essa atividade compreende um
fluxo chamado de:
(A) estudo de usuários.
(B) tratamento em linha.
(C) diagnóstico da coleção.
(D) processamento catalográfico.
(E) caminho do livro.

22
Uma fonte de informação na área da Saúde, disponível na
Internet, que contempla três diferentes formas de acesso:
pesquisa básica, pesquisa aplicada e pesquisa clínica,
chama-se:
(A) ERIC
(C) PubMed
(E) MBE

(B) PsycINFO
(D) Asfa

23
Waldomiro Vergueiro afirma que o processo de
desenvolvimento de coleções está presente por inteiro em
todas as bibliotecas, mas não da mesma forma. De acordo
com o tipo de biblioteca a ênfase nesse processo se dá de
forma diferente.
No caso da biblioteca universitária, a ênfase se dá em:
(A) seleção e aquisição.
(B) avaliação e desbastamento.
(C) análise da comunidade e aquisição.
(D) aquisição e descarte.
(E) descarte e desbastamento.

24
De acordo com a Classificação Decimal de Dewey,
correlacione o que se dá na coluna da esquerda com a
coluna da direita.
1. Administração de bibliotecas

( ) 611

2. Anatomia humana

( ) 513

3. Língua inglesa e saxônica

( ) 025.1

4. Educação de adultos

( ) 374

5. Aritmética

( ) 420

Assinale a alternativa que apresente a correlação correta.
(A) 5, 2, 3, 4 e 1.
(B) 1, 2, 3, 4 e 5.
(C) 2, 4, 1, 3 e 5.
(D) 3, 1, 5, 4 e 2.
(E) 2, 5, 1, 4 e 3.
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25
No formato MARC (Machine-Readable Cataloging), o campo
que indica a área de notas é o:
(A) 245
(B) 600
(C) 490
(D) 500
(E) 700

26
Para catalogação de um filme, de acordo com o AACR2R
2002, a fonte principal de catalogação é:
(A) o diretor do filme.
(C) o título do filme.
(E) o próprio filme.

(B) a ficha de conteúdo do filme.
(D) o formato do filme.

27
O surgimento de diretórios eletrônicos abriu uma nova
perspectiva para melhorar a qualidade da informação
recuperada na Internet.
Esses diretórios são conhecidos também como:
(A) Archie.
(B) motores de busca.
(C) hyperlinks.
(D) homepages.
(E) sites.

28
Em uma entrevista com o usuário, o bibliotecário de
referência procura ajudá-lo a chegar a uma compreensão
mais ampla de sua necessidade, determinando:
I. o assunto de seu interesse;
II. seu objetivo ou motivação;
III. suas características pessoais;
IV. a relação entre a consulta e o acervo;
V. as respostas antecipadas ou admissíveis.
Esses artifícios são denominados de:
(A) barreiras.
(C) decisões.
(E) métodos.

(B) estratégias.
(D) filtros.

29
A respeito do Processo de Disseminação Seletiva da Informação
(DSI) em uma biblioteca, assinale a afirmativa correta.
(A) Uma atividade que assegure a incorporação de
documentos ao acervo, de interesse dos usuários.
(B) Um processo que facilite aos usuários o acesso aos
documentos originais ou a suas cópias, mediante
indicação de sua localização, ou solicitação em outras
instituições.
(C) Um serviço de processamento, manual ou automatizado,
dos documentos do acervo, de forma a facilitar sua
recuperação.
(D) Um serviço personalizado que canaliza para o usuário
informações selecionadas correntes, de acordo com seu
perfil de interesse.
(E) Um processo de identificação dos conceitos de que
tratam os documentos de um acervo, expressando-os na
terminologia
adequada
para
proporcionar
uma
recuperação eficaz.

30
Assinale a alternativa que complete a frase a seguir.
As redes de informações se originaram _____.
(A) da necessidade de comunicar, de adquirir, de verificar e
de trocar informações.
(B) do interesse em armazenar informações em forma
numérica.
(C) da ideia de gerir fundos documentais de imagens
científicas.
(D) da capacidade de formulação original da demanda pelo
usuário.
(E) da importância de se manter relações hierárquicas.

Processamento, gestão e
disseminação de informação
bibliográfica em saúde
31
A expressão “processo de referência” passou a ser
empregada nas bibliotecas nos últimos 30 anos. Um dos
passos dessa atividade é a análise minuciosa do tema em
questão, identificando seus conceitos e suas relações para ser
traduzido em um enunciado apropriado na linguagem de
acesso do acervo de informações.
Ele é denominado:
(A) surgimento do problema.
(B) negociação da questão.
(C) processo de busca.
(D) estratégia de busca.
(E) formulação da pergunta.

32
O sistema utilizado para identificar, univocamente, objetos
digitais na web, que tem como propósito principal a gestão
da propriedade intelectual e o seu comércio digital, é
conhecido pela sigla:
(A) ICP
(B) DOCX
(C) DOI
(D) OWL
(E) XML

33
Analise as afirmativas a seguir:
I.

Os bibliotecários das bibliotecas universitárias deverão
buscar auxílio dos especialistas para classificar obras que
apresentarem dificuldades.
II. Os objetivos específicos da biblioteca universitária são
definidos pela universidade e o objetivo geral é facilitar o
acesso e o uso das fontes de informação.
III. Sendo a universidade a reunião de várias escolas de nível
superior e de especializações diferentes, as bibliotecas
universitárias
podem
ser
centralizadas
ou
descentralizadas.
Assinale:
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

34
A arrumação dos livros nas estantes da biblioteca, cujos
documentos são agrupados conforme um sistema de
classificação, é chamada de arrumação relativa.
Na arrumação relativa, os documentos são ordenados do
seguinte modo:
(A) pelo tamanho das publicações.
(B) pelo número de chamada.
(C) pelo número de Cutter.
(D) por ordem alfabética.
(E) pelo número das prateleiras.
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35
Henri Fayol foi o primeiro teórico da Administração a situar o
planejamento como um dos processos da função
administrativa, que – segundo ele – consistia em:

Um dos mais tradicionais serviços cooperativos criados no
Brasil, e de grande utilidade para as bibliotecas, foi o de
comutação bibliográfica.

(A) organizar, gerenciar, reduzir e avaliar.
(B) diagnosticar, implantar, administrar e praticar.
(C) coordenar, avaliar, rever e refazer.
(D) prever, organizar, comandar, coordenar e controlar.
(E) supervisionar, implementar, avaliar e reduzir.

Na área da saúde, um dos programas mais utilizados é o:
(A) OPAC
(C) CPDOC
(E) FIDONET

36

A característica da Internet, que mais contribui para seu
crescimento, é o compartilhamento de canal.

41

Assinale a alternativa que indica, na Classificação Decimal de
Dewey (CDD), o número que melhor se adequa ao livro
“Farmacologia: texto e atlas”, de Heinz Lüllmann.
(A) 372.6
(B) 918.1
(C) 615.1
(D) 509
(E) 883

37
O processo de avaliação apresenta pontos fortes e fracos,
mas, de maneira geral, seu sucesso vai depender do grau de
participação e do compromisso dos envolvidos. A avaliação
se dá, basicamente, em três momentos diferentes e com
finalidade diversas.
A avaliação do
denominação de:

diagnóstico

e

da

proposta

tem

(B) SCAD
(D) CLINICS

a

(A) avaliação de resultados.
(B) monitoramento.
(C) acompanhamento.
(D) avaliação formativa.
(E) avaliação ex-ante.

Essa característica pode ser descrita como:
(A) o uso de canais digitais de comunicação por milhões de
usuários através da comutação de pacotes.
(B) a comunicação da informação por meios privados: textos,
sons, filmes, animações etc.
(C) a atividade desenvolvida entre pessoas e/ou grupos,
trabalhando em prol de um objetivo comum.
(D) informações secundárias disponíveis na rede, que se
complementam.
(E) normas e padrões utilizados na rede, que são fixados
após amplas consultas a comunidades estrangeiras.

42
A escolha de um software de automação exige,
fundamentalmente, a análise da ferramenta, de seus
recursos, de suas potencialidades, da capacidade do parque
institucional e a avaliação de outros itens de igual
importância.
Com relação à conversão retrospectiva, assinale a afirmativa
correta.

(A) dicionários eletrônicos.
(B) periódicos on-line.
(C) livros eletrônicos.
(D) catálogos on-line.
(E) almanaques eletrônicos.

(A) Especificar os requisitos para o formato de intercâmbio
de registros que descrevem todas as formas de
documentos sujeitos à descrição bibliográfica.
(B) Determinar o protocolo com arquitetura cliente-servidor,
especialmente criado para busca e recuperação de
informação em bases de dados distintas.
(C) Garantir agilidade e segurança na implementação das
rotinas, na apropriação efetiva do produto adquirido, na
identificação das potencialidades do software.
(D) Firmar com o fornecedor um contrato de suporte técnico
e manutenção preventiva e corretiva.
(E) Transformar o catálogo existente na biblioteca em formato
de fichas, em um catálogo em formato legível por
máquina.

39

43

A principal função de um sistema de recuperação de
informações é permitir que o usuário localize o maior número
possível de itens relevantes.

O centro especializado da Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS),
dedicado à cooperação em informação científica e técnica na
América Latina e Caribe, por meio de redes de instituições
produtoras, intermediárias e usuárias de informação, é
conhecido como:

38
Em se tratando da comunicação informacional, a taxionomia
biblioteconômica reconhece na rede os documentos
eletrônicos primários, secundários e terciários transpostos
e/ou gerados a partir de fontes impressas. Dentre os
documentos eletrônicos terciários estão os:

A relação entre o total de itens úteis para o usuário e o total
de itens recuperados é denominada de:
(A) índice de revocação.
(B) coeficiente de precisão.
(C) exaustividade da pesquisa.
(D) qualidade da indexação.
(E) satisfação do usuário.
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(A) BVS
(B) CNRS
(C) IFLALAC
(D) BIREME
(E) INSPEC
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49

Ao atribuir a um termo um valor numérico, que reflete sua
opinião sobre a importância desse termo para indicar o
assunto de um determinado documento, realiza-se uma
indexação:

Assinale a alternativa que complete a frase a seguir.

(A) ponderada.
(B) seletiva.
(C) distributiva.
(D) pós-coordenada.
(E) exaustiva.

45
Assinale a alternativa que apresenta a entrada correta para
um autor – que não seja de língua portuguesa -, com
sobrenome composto, segundo o Código de Catalogação
Anglo-Americano.
(A) Kai Huber Müller
(B) HUBER, Kai Müller
(C) Huber Müller, Kai
(D) Müller, Kai Huber
(E) MÜLLER, Kai Huber

46
O Localizador de Informação em Saúde (LIS) é o portal da
Biblioteca Virtual em Saúde, cuja metodologia segue normas
e formatos internacionais amplamente adotados em
bibliotecas e centros de documentação.
Um destes é o formato:
(A) MESH
(B) UNIBIBLIWEB
(C) DOCSTER
(D) DEDALUS
(E) DUBLIN CORE

47
O registro de uma tese de doutorado sobre Educação
Sanitária, defendida na Universidade de São Paulo, em 1999,
de acordo com o AACR2R 2002, é:
(A) Tese de Doutorado/Universidade Federal de São
Paulo/1999
(B) Tese de Doutorado, Universidade Federal de São Paulo,
1999
(C) Educação Sanitária. Tese de doutorado: Universidade
Federal de São Paulo, 1999
(D) Tese (doutorado) – Universidade Federal de São Paulo,
1999
(E) Tese de Doutorado – Educação Sanitária – Universidade
Federal de São Paulo - 1999

48
O resumo informativo, de acordo com as normas da ABNT
(NBR6028), contém:
(A) finalidades, metodologias, resultados e conclusões do
documento.
(B) os pontos principais da fundamentação teórica do
documento.
(C) as divisões, seções e outras partes do documento.
(D) a análise crítica sobre o documento redigida por
especialistas.
(E) as palavras-chave do documento em ordem de
relevância.

A metodologia LILACS é um componente ______.
(A) da biblioteca virtual em Saúde, utilizada apenas pelos
países do Mercado Comum Europeu.
(B) da biblioteca virtual em Ciências Atuárias, utilizada pelas
bibliotecas cooperantes do Sistema.
(C) do portal Saber, o Portal do Conhecimento, desenvolvido
pela USP, com a participação das bibliotecas do
Consórcio CRUESP.
(D) da biblioteca virtual em Saúde, utilizada pelos países que
integram o Sistema Latino-americano e do Caribe de
Informação em Ciências da Saúde.
(E) do portal desenvolvido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES,
utilizado pela comunidade científica.

50
O sistema de descrição bibliográfica e indexação, utilizado
pela BVS-LILACS com a finalidade de permitir uma
alimentação descentralizada de bases de dados
bibliográficos baseados na metodologia LILACS, é
denominado:
(A) RITLA
(B) CARLI
(C) LILDBI
(D) METADEX
(E) SCIELO

51
Assinale a referência correta para identificar um livro escrito
por dois autores, segundo as normas de Vancouver:
(A) Nóbrega FJ, Naspitz C. Medicamentos habitualmente
usados em pediatria. São Paulo: Nestlé; 1996.
(B) Nóbrega F.J. de; Naspitz C. Medicamentos habitualmente
usados em pediatria. São Paulo: Nestlé, 1996.
(C) NÓBREGA F.J. de; NASPITZ C. Medicamentos
habitualmente usados em pediatria. São Paulo: Nestlé,
1996.
(D) NÓBREGA F.J. de; NASPITZ C. Medicamentos
habitualmente usados em pediatria. São Paulo: Nestlé;
1996.
(E) Nóbrega F.J. de; Naspitz C. Medicamentos habitualmente
usados em pediatria. São Paulo: Nestlé; 1996.

52
Os sistemas de gerenciamento de bibliotecas contêm muitos
dados que, se extraídos, resumidos e analisados,
adequadamente, servirão de apoio ao processo decisório
administrativo. A maior parte desses sistemas oferece três
tipos de recursos que produzem informações gerenciais.
Assinale a afirmativa que apresenta um deles.
(A) Catálogo experimental do acervo.
(B) Acesso pelos terminais inteligentes.
(C) Geração padronizada de relatórios.
(D) Quantidade de estações de trabalho.
(E) Interface de acesso restrito.
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58

Dentro de um sistema informatizado de catalogação, o
catálogo de autoridades é importante para controlar a:

Uma função importante das bibliotecas digitais refere-se à
capacitação do usuário. Sejam usuários remotos ou pessoas
com necessidades especiais de atendimento, eles precisam
possuir uma capacitação básica para ter acesso à
informação e aos conteúdos das bibliotecas digitais.

(A) limitação da carga de trabalho dos funcionários.
(B) disponibilidade das obras em situação de reserva, atraso
ou emprestadas.
(C) fila e o tempo de espera menores para a maioria dos
usuários.
(D) solicitação de fornecimento de cópias, recebimentos e
empréstimos de documentos.
(E) forma dos termos de indexação ou dos cabeçalhos como
os de autor ou de assuntos.

54
A NBR10525, que trata da Numeração Internacional para
Publicação Seriada – ISSN, determina que, o número do
ISSN deve ser impresso na capa, na ficha catalográfica e na
folha de rosto. Nesta última deve ser impresso na seguinte
posição:
(A) abaixo do título.
(B) acima da legenda bibliográfica.
(C) dentro da legenda bibliográfica.
(D) acima do título.
(E) abaixo da legenda bibliográfica.
A lógica de buscas constitui o meio de especificar
combinações de termos que devam ser obtidas para se
chegar a uma recuperação bem sucedida. A lógica booleana
de buscas é utilizada na maioria dos sistemas, por meio dos
operadores “E”, “OU” e “NÃO”.
O tipo de busca que utiliza o operador “OU” é a:
(B) aditiva.
(D) subtrativa.

56
O serviço de referência é uma das atividades da biblioteca
que utiliza os recursos oferecidos pela tecnologia,
principalmente com o desenvolvimento da Internet e das
inúmeras ferramentas que ela oferece, para a recuperação da
informação.
Como facilidades disponibilizadas
conhecidas como “Serviços de
encontram-se:

para os usuários,
Referência Digital”,

(A) Mural de novidades / Normalização de documentos.
(B) Catálogo em fichas / Lista de livros novos.
(C) Sumários correntes / Visita à biblioteca.
(D) Entrevista pessoal de referência / Circulação de revistas.
(E) Pergunte à bibliotecária / Envio de cópias on-line.

57
Os estudos de usos e usuários são inseridos no contexto
mais amplo da avaliação de produtos, serviços e sistemas de
informação.
As principais técnicas para realizar esses estudos, como as
entrevistas, os questionários e os diários, provêm das
ciências:
(A) estruturais.
(B) sociais.
(C) biológicas.
(D) puras.
(E) naturais.
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como

competência

(A) as competências para registrar os assuntos aos quais um
documento se refere, através da classificação, tabulação
e avaliação dos temas.
(B) as competências para emitir, transmitir e receber dados
impressos geralmente, incluindo operações de serviços
reprográficos.
(C) as competências para identificar as necessidades de
informação e, também, para localizar, avaliar, aplicar e
criar informação no âmbito de qualquer contexto cultural
e social.
(D) as competências para definir a relação entre o número de
obras pertinentes recuperadas em uma busca
bibliográfica e o número contido nas fontes consultadas.
(E) as competências para trocar mensagens dentro de um
sistema de comunicações, aglutinadas segundo um
padrão preestabelecido.

59

55

(A) conjuntiva.
(C) exclusiva.
(E) relativa.

Essa capacidade é conhecida
informacional e abrange:

Os Sistemas de Recuperação da Informação (SRIs) possuem
várias formas de serem classificados. Os SRIs, assim como as
bases de dados que se constituem em uma de suas partes,
podem ser categorizados como referenciais ou de fontes.
No primeiro tipo estão as bases:
(A) bibliográficas.
(C) numéricas.
(E) de dicionários.

(B) de texto completo.
(D) de imagens.

60
Observe as informações contidas no quadro a seguir e
assinale a referência correta para parte de uma monografia,
de acordo com a NBR6023 – Informação e documentação –
Referências – Elaboração.
Autor da parte: Giovanni Romano
Título da parte: Imagens da juventude na era moderna
Organizadores do livro: G. LEVI e J. SCHIMIDT
Título do Livro: História dos jovens
Local: São Paulo
Editora: José Seabra
Ano: 1996
Coleção: Saber, 13
Identificação da parte: páginas 7 a 16

(A) ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era
moderna. In: LEVI, G.; SCHIMIDT, J. (Org.) História dos
jovens. São Paulo: J. Seabra, 1996. p. 7-16. (Saber, 13)
(B) LEVI, G.; SCHIMIDT, J. (Org.). História dos jovens. São
Paulo: José Seabra, 1996. p. 7-16. (Coleção Saber, 13)
(C) Romano, G. Imagens da juventude na era moderna. IN:
LEVI, G., SCHIMIDT, J. (Orgs.) História dos jovens. São
Paulo: José Seabra, 1996: p. 7-16. Saber, 13
(D) ROMANO, G.; LEVI, G.; SCHIMIDT, J. (Orgs.) História dos
jovens: imagens da juventude na era moderna. São
Paulo: J. Seabra, 1996. (p. 7-16) Coleção: Saber, 13
(E) ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era
moderna. IN: Levi, G.; Schimidt, J. (Org.) História dos
jovens. São Paulo (SP): J. Seabra, 1996. p. 7-16, Saber,
13

