CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – BIBLIOTECÁRIO DOCUMENTALISTA
21. Sobre o livro impresso e suas características históricas, assinale a opção que contém todos os itens corretos.
A) Tem como suporte físico o papel, propiciou o surgimento de novos leitores na Europa, favoreceu o aparecimento de
tipografias e profissões do livro.
B) Foi inventado na Alta Idade Média, inicialmente teve como suporte o pergaminho e ampliou o universo de leitores no
século XVIII.
C) Foi inventado no século XVIII, tem como suporte físico o papel de origem chinesa e favoreceu o aparecimento de
tipografias na Europa.
D) Teve como suporte físico inicial o pergaminho e foi alvo de censura política, social e religiosa no século XVIII, época em
que já existiam os direitos do autor.
E) Tem como suporte físico o papel, foi inventado na Europa no século XV e não foi alvo de censura política.
22. Assinale a opção correta sobre a descrição a seguir: Tem relevância e propósito, compreende dados contextualizados,
permite a recuperação e relaciona-se com a tomada de decisão.
A) Instrumentação.
B) Organização.
C) Mediação.
D) Informação.
E) Cognição.
23. Sobre a Ciência da Informação, assinale a opção cujo conteúdo esteja totalmente correto:
A) Tem ampla ligação com as tecnologias da informação e nenhuma relação com a dimensão social e humana.
B) Tem forte relação com as tecnologias de informação e de comunicação, assim como tem significativa dimensão social e
humana.
C) Está unicamente ligada à Biblioteconomia e às suas técnicas profissionais de atuação no mercado.
D) Tem sua origem epistemológica no desenvolvimento da Física Quântica e da Engenharia Nuclear.
E) Visa substituir a Arqueologia e a Musicologia em suas práticas de conservação e restauro.
24. A “Lei da Dispersão”, que se refere à dispersão de artigos em relação aos títulos de revistas onde são publicados, é de
autoria de:
A) Samuel Clement Bradford (1948).
B) George Kingsley Zipf (1935).
C) Shiyali Ramamrita Ranganathan(1931).
D) Derek John de Solla Price (1980).
E) Brian Campbell Vickery(1948).
25. Conforme o Anglo-American Cataloging Rules – 2. ed. conhecido como AACR2 a “área de título e de indicação de
responsabilidade” é constituída pelos seguintes elementos:
A) Indicação de edição, lugar de publicação, canal de distribuição e indicação de data da publicação.
B) Área de editora, lugar de impressão, indicação de ilustrações e modalidade de aquisição.
C) Indicação de ISSN e ISBD, dimensões do livro, material adicional e indicação relativa à série.
D)Título principal, títulos equivalentes, outras informações sobre o título e indicação de responsabilidade.
E) Descrição física, indicação de paginação, área de notas e modalidades de aquisição.
26. Conforme a Regra 21.6C do AACR2 que trata da “Responsabilidade principal não indicada” (pessoas ou entidades
responsáveis), a entrada principal para obras com até três autores será:
A) Pela ordem alfabética dos autores citados na fonte principal de informação, com entrada secundária também em ordem
alfabética.
B) Pelo primeiro autor citado na fonte principal de informação e entradas secundárias para os demais autores.
C) Pelo título da obra e entradas secundárias pela ordem alfabética dos autores citados na fonte principal de informação.
D) Pela ordem alfabética dos sobrenomes dos autores citados na fonte principal de informação com remissiva para os
outros autores na mesma ordem.
E) Pelo titulo da obra e entradas secundárias pelos autores citados na fonte principal de informação.
27. Assinale a opção correta em relação às fichas topográficas:
A) 928.699
G235c
Gattai, Zélia.
Città di Roma / Zélia Gattai. – Rio de Janeiro:
Record, 2000.
172 p. ; 21 cm.
ISBN 85-01-05888-2.
Registro 1212/2003
B) 928.699
G235c

Zélia, Gattai
Città di Roma / Zélia Gattai. – Rio de Janeiro:
Record, 2000.
172 p. ; 21 cm.
ISBN 85-01-05888-2.
Registro 1212/2003

C) 928.699
G235c

Gattai, ZÉLIA
Città di Roma / Zélia Gattai. – Rio de Janeiro:
Record, 2000.
172 p. ; 21 cm.
ISBN 85-01-05888-2.
Registro 1212/2003

D) 928.699
G235c

GATTAI, Zélia
Città di Roma / Zélia Gattai. – Rio de Janeiro:
Record, 2000.
172 p. ; 21 cm.
ISBN 85-01-05888-2.
Registro 1212/2003

E) 928.699
G235c

Gattai, ZÉLIA
Città di Roma / Zélia Gattai. – Rio de Janeiro:
Record, 2000.
172 p. ; 21 cm.
ISBN 85-01-05888-2.
Registro 1212/2003

28. A entrada principal definida pelo Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2), para um documento tendo como
responsabilidade a Câmara dos Deputados do Congresso Brasileiro é:
A) Câmara dos Deputados. Congresso Brasileiro.
B) Brasil. Câmara dos deputados. Congresso.
C) Congresso Brasileiro. Câmara dos Deputados.
D) Brasil. Congresso. Câmara dos Deputados.
E) Brasil. Congresso Brasileiro. Câmara dos Deputados.
29. Na indexação por extração, conhecida também como indexação derivada, os termos ou expressões para representar os
conteúdos dos documentos são:
A) Retiradas dos cabeçalhos de assuntos.
B) Retiradas do próprio documento.
C) Atribuídas a partir dos dicionários.
D) Retiradas da Colon classification.
E) Atribuídas da Classificação de Bliss.
30. No que diz respeito à Classificação Internacional das Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que está na 10ª edição,
conhecida também como CID-10, é correto afirmar que deve ser utilizada para:
A) classificar teses de Fisioterapia.
B) classificar periódicos de Medicina.
C) classificar revistas de Enfermagem.
D) classificar prontuários de pacientes.
E) classificar livros de Odontologia.
31. Ao indexar o documento que trata da “Análise do cultivo de laranjas”, o bibliotecário determinou como pista de indexação o
termo “Laranjas” e não “Frutas cítricas” ou “Frutas”. Nesse caso, o princípio de indexação adotado refere-se a:
A) Exaustividade.
B) Previsibilidade
C) Especificidade.
D) Profundidade.
E) Fidelidade.
32. A Classificação do livro intitulado “Catalogação descritiva: área de descrição física, área de série” é:
A) 025.32.
B) 524.32.
C) 980.32.
D) 740.32.
E) 230.32.
33. A Classificação Decimal de Dewey (CDD) que está em sua 22ª. edição é estruturada em quatro volumes e sete tabelas
auxiliares denominadas de subdivisões. Indique a tabela auxiliar que pode ser utilizada em todo o sistema.
A) Subdivisões de áreas.
B) Subdivisões raciais, étnicas.
C) Subdivisões de línguas
D) Subdivisões de pessoas.
E) Subdivisões padrão.
34. O conceito de Recuperação da Informação apareceu em 1951, tendo sido cunhado por:
A) Gerard Salton.
B) C. A. Cutter.
C) F.W. Lancaster.
D) Douglas J. Fosket.
E) Calvin Mooers.

35. Os modelos clássicos, utilizados no processo de recuperação de informação (booleano, vetorial e probabilístico)
apresentam estratégias de busca de documentos relevantes para uma consulta (query). Em uma busca baseada no modelo
booleano, os conectivos utilizados são:
A) SCOP NOT, TG E TE.
B) AND, OR E NOT.
C) USE FOR, TR E BT.
D) TOP TERM, UP E NA.
E) USE, TGM E TGP.
36. A qualidade da indexação é influenciada por diversos fatores, entre os quais, Lancaster (1993) aponta aqueles ligados ao
indexador, ao documento, ao vocabulário, ao processo e ao ambiente. No que diz respeito aos fatores ligados ao
documento encontram-se:
A) Língua, linguagem, apresentação e sumarização.
B) Conhecimento do assunto, concentração e calefação.
C) Regras, instruções e qualidade do vocabulário.
D) Iluminação, qualidade da estrutura e ruído no ambiente.
E) Imprecisão, conhecimento dos usuários e experiência.
37. Sobre a formação e desenvolvimento do acervo de uma biblioteca especializada, deve-se observar como principal critério
para aquisição:
A) Os recursos financeiros disponíveis para compra.
B) As demandas informacionais de seus usuários.
C) O Material disponível nas editoras e livrarias.
D) Os interesses da instituição mantenedora.
E) A qualidade gráfica do material bibliográfico.
38. Em bibliotecas, a Política de Seleção é um instrumento de trabalho que serve de suporte às tomadas de decisões
referentes à seleção, sendo registrada em um documento que deve informar sobre as políticas:
A) específicas e os critérios utilizados no processo.
B) nacionais e estaduais de informação científica.
C) locais referentes às bibliotecas públicas municipais.
D) de indexação e classificação bibliográfica.
E) das divisões de circulação e referência das bibliotecas.
39. As bibliotecas que fazem parte do Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT) do Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT), já utilizam o Ariel for Windows para:
A) envio de cópias de documentos via sedex.
B) transmissão de cópias de documentos via fax.
C) envio de documentos pelo serviço Verlog.
D) transmissão de cópias de documentos via internet.
E) envio de cópias de documentos via aérea.
40. São consideradas atribuições do Bibliotecário de Referência:
A) Efetuar o tratamento de documentos bibliográficos.
B) Selecionar, catalogar e classificar documentos para o acervo.
C) Auxiliar o usuário na busca e recuperação da informação.
D) Elaborar unicamente políticas de desenvolvimento do acervo.
E) Realizar atividades de preservação e restauração de documentos.
41. Sobre o processo de negociação com o usuário, o bibliotecário de referência deve:
A) conduzir a negociação de modo a alcançar o objetivo de compreender as necessidades do usuário.
B) solicitar que o usuário apresente a sua questão por escrito, evitando a comunicação oral no processo de negociação.
C) admitir para o usuário que tem dificuldades de compreender a linguagem do sistema, por isso não pode atender a sua
demanda.
D) encaminhar o usuário diretamente ao acervo, pois não considera o processo de negociação necessário.
E) tomar decisões sobre as necessidades de informação do usuário sem que haja esclarecimentos a partir de um processo
de negociação.
42. Para um efetivo estudo de usuário e de comunidades, o bibliotecário deve considerar:
A) as necessidades informacionais dos usuários.
B) a estrutura organizacional da instituição.
C) o tamanho do acervo da biblioteca.
D) o processamento técnico dos documentos.
E) as normas de empréstimos de documentos.
43. O serviço personalizado que oferece ao usuário informações e produtos atualizados sobre sua área de interesse é
denominado:
A) Comutação bibliográfica do IBICT.
B) Disseminação Seletiva da Informação.
C) Inteligência competitiva nas organizações.
D) Parceria entre redes de bibliotecas.
E) Gestão da informação documentária.
44. A abordagem de estudos de usuários e de comunidades em que se apresenta o indivíduo como um ser capaz de
compreender o sentido das coisas, através da incorporação de conhecimentos, tanto advindos do mundo exterior como
dele próprio, é denominada de:
A) Sense- Marketing.
B) Sense-Marker
C) Sense-Made.
D) Sense-Making.
E) Sense-Make.

45. O Diálogos Científicos (DiCi) é uma versão em língua portuguesa da plataforma Eprints, traduzida, customizada e
disseminada pelo IBICT. A principal aplicação do DiCi é a(o):
A) construção de repositórios institucionais ou temáticos de informação científica.
B) criação de bibliotecas digitais de acesso restrito a empresas de economia mista.
C) mapeamento de arquivos do campo da biologia marinha da costa brasileira.
D) planejamento de guias para empresas de turismo no Estado do Amazonas.
E) restauração de museus arqueológicos e antropológicos dos estados brasileiros.
46. O Projeto Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) é coordenado pela (o):
A) IFLA (Federação Internacional das Associações e Instituições Bibliotecárias).
B) IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia).
C) FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos).
D) CAPES (Comissão de Pessoal de Nível Superior).
E) CIUC (Conselho Internacional de Uniões Científicas).
47. Os campos básicos do formato Machine Readable Cataloging Format (MARC) para registros bibliográficos são: Líder,
diretório e variáveis. Em relação ao diretório é correto afirmar:
A) Possui tamanho fixo e contém dados relativos à estrutura do registro.
B) Informa quais os campos utilizados e onde estão localizados no registro.
C) Possui entradas secundárias de série e autoria do documento.
D) Informa a entrada de assuntos e número de códigos.
E) Possui campo variado e informa a descrição física da obra.
48. Conforme Jennifer Rowley (1994), base de dados fontes podem ser agrupadas, segundo o seu conteúdo, em:
A) Bases de dados referenciais, bibliográficos e catalográficos de documentos.
B) Bases de dados cartográficos, geológicos e de documentos históricos.
C) Bases de dados referenciais, de tesauros e Classificação Decimal de Dewey.
D) Bases de dados brutos, onomásticos e de biográficos lingüísticos.
E) Bases de dados numéricos, de texto integral e de dados textuais e numéricos (mitas).
49. As redes de computadores têm uma variedade de transmissores, receptores, meios de transmissão, sinais, códigos e
controles. Quanto às conexões de rede local, são feitas por meio de:
A) Telex, antenas de televisão e transmissão de rádio.
B) Cabos de pares entrelaçados, coaxiais e fibra óptica.
C) Fios de ferro, cabos de alumínio e transmissores de televisão.
D) Antenas parabólicas, fios de zinco e fac-símile.
E) Aparelhos de fax, cabos de aço escovado e fios de inox.
50. Conforme Berners-Lee e seus colaboradores, a criação da Web semântica é uma extensão da Web atual, porém tem como
objetivo principal oferecer:
A) maior oportunidade para criações de páginas específicas.
B) maior significado semântico aos conteúdos de suas páginas.
C) respostas com maior nível de exaustividade em suas páginas.
D) maior conteúdo sintático aos conteúdos de suas páginas.
E) maior conteúdo morfológico aos conteúdos de suas páginas.
51. A base de dados que reúne referências nos campos da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, e que tem como
organização responsável a Library American Association, é denominada:
A) DIALOG.
B) FSTA.
C) LISA.
D) FIAB.
E) ERIC.
52. O AGRIS é um sistema internacional de informação para as ciências e as tecnologias agrícolas. É um sistema cooperativo
ao qual estão integrados em torno de 240 centros nacionais e internacionais de informação agrícola. Esse sistema foi
criado em:
A) 1984, pela EMBRAPA.
B) 1978, pela UNESCO.
C) 1989, pela EMBRATER.
D) 1974, pela FAO.
E) 1968, pelo UNISIST.
53. A Base de dados INSPEC, editada desde 1969 pelo The Institution of Electrical Engineers (IEE), cobre as seguintes áreas
de conhecimentos:
A) Física, Engenharias Elétrica e Eletrônica.
B) Química, Biologia e Farmácia.
C) Estatística, Nutrição e Enfermagem.
D) Odontologia, Engenharia Civil e Medicina.
E) Arquitetura, Belas Artes e Decoração.
54. O objetivo da interoperabilidade é disponibilizar serviços coerentes aos usuários, a partir de componentes tecnicamente
diferentes e gerenciados por organizações diferentes (CHAVES, 2002). Isto requer cooperação em três níveis: técnico, de
conteúdo e organizacional. No nível organizacional estão incluídos:
A) Regras básicas para o acesso, preservação de coleções e serviços.
B) Dados, metadados e protocolos semânticos de acesso ao conteúdo.
C) Formatos, protocolos e sistemas de segurança das mensagens.

D) Dados sintáticos, estatística de acesso e normas de segurança.
E) Metadados semânticos, protocolos sintáticos e formato MARC.
55. Conforme as abordagens propostas por Philip Kotler; Produto (Produtos e Serviços), Preço, Praça (Canais de distribuição)
e Promoção (Comunicação) são bases fundamentais para:
A) as avaliações de coleções.
B) o mix ou composto de marketing.
C) o serviço de recuperação da informação.
D) a análise dos softwares de biblioteca.
E) o tratamento da informação.
56. O bibliotecário deve levar em consideração os ambientes internos e externos da organização na qual a biblioteca está
inserida, para a tomada de decisão a respeito de metodologias para o enfrentamento das instabilidades e incertezas que
afetam a biblioteca. Essa ação refere-se ao:
A) Processo de aquisição.
B) Treinamento de usuários.
C) Serviço de referência.
D) Desenvolvimento do acervo.
E) Planejamento estratégico.
57. Conforme a NBR 6022/2003: Informação e documentação – Artigo em publicação periódica cientifica impressa, quanto à
apresentação, o artigo pode ser original e de revisão. Em relação às palavras-chave, são elementos obrigatórios e devem
figurar:
A) logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-Chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também
por ponto.
B) acima do resumo, antecedidas da expressão Palavras-Chave, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por
ponto.
C) logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-Chave, separadas entre si por vírgula e finalizadas por
ponto.
D) acima do resumo, procedidas da expressão Palavras-Chave, separadas entre si por vírgula e finalizadas por ponto.
E) logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-Chave, separadas entre si por vírgula e finalizadas por
ponto e vírgula.
58. A NBR 6023/2002: Informação e documentação – Elaboração, determina que quando necessário, nas referência de
documento exclusivo em meio eletrônico, acrescentam-se elementos complementares para melhor indicar o documento. A
esse respeito, assinale o item correto.
A) Almeida, M. P. S. FICHAS para MARC [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por
<mtmendes@uol.com.br> em 12 jan. 2002.
B) ALMEIDA, M. P. S. Fichas para MARC. Mensagem recebida por <mtmendes@uol.com.br>
[mensagem pessoal] em 12 jan. 2002.
C) Almeida, M. P. S. FICHAS PARA MARC. Mensagem recebida por <mtmendes@uol.com.br>em
12 jan. 2002. [mensagem pessoal].
D) ALMEIDA, M. P. S. Fichas para MARC [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por
<mtmendes@uol.com.br> em 12 jan. 2002.
E) Almeida, M. P. S. Fichas para MARC. Mensagem recebida por mtmendes@uol.com.br em 12
jan. 2002. [mensagem pessoal].
59. O Código de Ética Profissional do Bibliotecário, em seu Art.13, determina que a transgressão de preceito deste Código
constitui infração ética, sujeita às seguintes penalidades:
A) Anotação das penalidades na carteira e no Cadastro dos CRBs.
B) Isolamento do profissional diante da classe biblioteconômica.
C) Suspensão do registro profissional pelo prazo de até três anos.
D) Prestação de serviços comunitários pelo período de cinco anos.
E) Execução de atividades no Conselho Regional durante 12 meses.
60. A fiscalização do exercício da profissão de bibliotecário é competência:
A) da organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura.
B) dos Conselhos Estaduais e Federais de Educação brasileira.
C) da Federação Internacional de Bibliotecários e Documentalistas.
D) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.
E) dos Conselhos Regional e Federal de Biblioteconomia.

