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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este CADERNO DE QUESTÕES, com os enunciados das 5 (cinco) questões de Conhecimentos Específicos 
da Prova Discursiva, sem repetição ou falha, valendo 10,0 (dez) pontos cada questão.

b) 1 (um) CADERNO DE RESPOSTAS, para o desenvolvimento das questões discursivas, grampeado a um 
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. 

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os que 
aparecem no CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. Caso contrário, notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com  
caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta. 

04 - As questões discursivas deverão ser respondidas, no CADERNO DE RESPOSTAS, utilizando caneta 
esferográfica transparente de tinta na cor preta. 

05 - Tenha muito cuidado com o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
O CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já 
estiver danificado em suas margens superior e/ou inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA 
ÓTICA.

06  - SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que:

a) se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios grava-
dores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES, e/ou o CARTÃO 
DE IDENTIFICAÇÃO grampeado ao CADERNO DE RESPOSTAS.

c) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES, e/ou o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO grampeado ao 
CADERNO DE RESPOSTAS quando terminar o tempo estabelecido.

d) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO.

Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto da prova após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início 
da mesma. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, 
a qualquer momento.

07 - Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO grampeado 
ao CADERNO DE RESPOSTAS das questões discursivas e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

08 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA DE QUESTÕES DISCURSIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS, findo 
o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o CADERNO DE RESPOSTAS grampeado ao CARTÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO e o CADERNO DE QUESTÕES.

09 - As questões da Prova Discursiva estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a realização da mesma, no endereço 
eletrônico do BNDES (http://www.bndes.gov.br) e no da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão no 1

Segundo Choo (1998), ao buscar informação, a organização precisa selecionar a grande quantidade de sinais criados em 
um ambiente dinâmico, além de interpretar as mensagens confusas e de perceber os indícios relativos às suas atividades 
e objetivos. Nesse sentido, na aplicação da inteligência competitiva em unidades de informação, é condição precípua a 
identificação do seu macroambiente para que seja possível, a partir daí, determinar a utilização da inteligêcia competitiva 
em seus processos.
Sob essa perspectiva, 

a) cite 4 forças externas condicionantes do desempenho das unidades de informação.                                       (valor: 4,0 pontos)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

b) explique em que consiste cada uma das 4 forças citadas.                                                                                           (valor: 6,0 pontos)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



PROFISSIONAL BÁSICO
FORMAÇÃO DE BIBLIOTECONOMIA

3

BNDES

PROVA DISCURSIVA

RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO

Questão no 2

Os estudos ou testes de usabilidade vêm sendo praticados na avaliação de desempenho de bibliotecas digitais junto a 
seus usuários. Diferentemente dos estudos de usuários, que têm como foco o usuário, os estudos de usabilidade têm 
como foco o produto.
Nesse contexto, discorra sobre estudos de usabilidade de bibliotecas digitais, abordando os três itens estipulados a seguir:

a) conceito específico de teste ou estudo de usabilidade      (valor: 3,0 pontos)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

b) conceito de usabilidade de bibliotecas digitais                    (valor: 3,0 pontos)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

c) objetivos da usabilidade na concepção de bibliotecas digitais      (valor: 4,0 pontos)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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Questão no 3

Vários tipos de bibliografias são indispensáveis nos trabalhos de referência. Essas bibliografias devem ser apresentadas 
segundo características não excludentes, determinadas pelo espaço, tempo, assunto, arranjo, material, origem editorial, 
quantidade, finalidade e pesquisa. Assim, uma bibliografia pode ser, simultaneamente, nacional, corrente, sistemática, 
seletiva e analítica.
Defina cada uma dessas características.                                 (valor: 10,0 pontos)

a) Nacional: 

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

b) Corrente: 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

c) Sistemática: 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

d) Seletiva: 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

e) Analítica: 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
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Questão no 4

Preencha uma planilha de campos do formato MARC 21, com os dados de descrição apresentados a seguir, respeitando a 
pontuação estabelecida pelas regras de catalogação descritiva e de atribuição de cabeçalhos, no que couber, e utilizando, 
para tal, as seguintes convenções:

$a – primeiro dado do campo
$b – editora e número de Cutter
$c – autoridades enumeradas após a barra de autoria, data de publicação e dimensão
$d – data de nascimento
$l  – idioma da publicação
$x – subcabeçalhos 
$2 – identificação da edição da CDD

Autor Perret, Bernard, 1951-
Título uniforme [Le capitalisme est-il durable? Português]

Título / Barra de autoria O capitalismo é sustentável? / Bernard Perret ; tradução: Luiz Paulo Rouanet. – 
Imprenta São Paulo : Loyola, 2011.

Descrição física 167p. ; 23 cm.
Notas Tradução de: Le capitalisme est-il durable?
ISBN 9788515037988 (broch.)

Assuntos Desenvolvimento econômico-Aspectos ambientais.
Capitalismo.

Número de CDD
Edição

338.927
22

Número de chamada local 338.927 P455c

(valor: 10,0 pontos)
        PLANILHA / MARC 21

082

092

100

240

245

260

300

500

650

650
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Questão no 5
Um tesauro consistente deve ser elaborado a partir de um cuidadoso planejamento que consta de dez passos.

Sendo assim, 

a) cite as 10 etapas para a construção de um tesauro documentário.                                                     (valor: 4,0 pontos)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

b) selecione 4 dessas etapas e descreva-as. (valor: 6,0 pontos)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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