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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os próximos itens, relativos à documentação geral e jurídica.

51 A informação jurídica analítica é aquela produzida pelo Estado
e disponibilizada na base de dados da Presidência da
República.

52 Os atos relativos aos servidores civis bem como os avisos de
concorrência, as tomadas de preço e os atos resultantes de
processos licitatórios são dispostos na Seção 2 do Diário
Oficial da União.

53 A recuperação da informação é a finalidade do trabalho de
documentação, cujo ciclo se inicia na fase de aquisição do
documento.

54 As medidas provisórias decorrem de atos legislativos de
competência exclusiva do Congresso Nacional.

Acerca de biblioteconomia e ciência da informação, julgue os itens
que se seguem.

55 Atualmente, as atividades de pesquisa têm-se intensificado,
delas advindo novos conhecimentos, que, por sua vez,
originam novas informações científicas e técnicas.

56 A ciência da informação compõe-se de duas áreas,
biblioteconomia e documentação, nesta sendo adotadas
técnicas de organização e análise para qualquer tipo de
documento.

57 O aumento quantitativo de informação relaciona-se à crescente
necessidade de registro e memória da comunicação humana.

A respeito de informática para bibliotecas, julgue os itens a seguir.

58 Unidade lógica e unidade de controle são componentes de um
processador.

59 De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), o padrão brasileiro para teclados é o QWERTY.

60 Os periféricos de entrada de um computador; microfone,
scanner, leitura de código de barras e teclado, por exemplo;
restituem as informações processadas pela unidade central. 

61 A memória RAM (random-access memory) difere da memória
ROM (read only memory) no que diz respeito à volatilidade
para a realização de determinadas tarefas.

Com base nas normas da ABNT referentes à documentação, julgue
os itens seguintes.

62 Os elementos pré-textuais de um documento devem estar
contidos no sumário.

63 A extensão dos resumos de artigos de periódicos deve ser de
100 a 250 palavras.

64 O periódico intitulado Revista Brasileira de Geologia pode
ser abreviado por Rev. Bras. Geol.

Com relação à indexação, julgue os itens subsecutivos.

65 O uso da indexação exaustiva proporciona alto índice de
precisão nos resultados das buscas em um catálogo.

66 Indexação ponderada refere-se ao emprego de um número
reduzido de termos atribuídos em um documento.

67 Entre os fatores que afetam a qualidade da indexação
incluem-se o conhecimento do assunto e o conhecimento do
conteúdo temático, fatores relacionados, respectivamente, ao
indexador e ao vocabulário produzido pelo indexador.

68 Na política de indexação, pode ser decidido sobre o número
médio de termos atribuídos para abranger o conteúdo temático
do documento, fato que está relacionado com a exaustividade.

Julgue os itens seguintes, relativos a resumos e índices.

69 Tanto as resenhas quanto as recensões são análises críticas de

um documento.

70 Os resumos indicativos são mais completos que os resumos

informativos, neles sendo dispostas informações acerca de

objetivos, resultados e conclusões.

71 A realização de resumo estruturado é indicada para todos os

tipos de textos, exceto para os textos científicos.

72 O índice de uma obra pode ser organizado com duas

categorias, como, por exemplo, assunto e autores.

Considerando a NBR n.º 6.023/2002, julgue os próximos itens.

73 Os elementos essenciais à elaboração da referência de registro

de patente são entidade responsável e ou autor, título, número

da patente e data do período do registro.

74 Os elementos essenciais à elaboração da referência de

documento cartográfico são autor, título, local, editora e data,

sendo opcional a indicação da escala.

75 É recomendado, na referência, inserir hora, minutos e segundos

de acesso ao documento eletrônico, não sendo recomendado,

contudo, referenciar material de curta duração.

Quanto à abrangência, as classificações podem ser divididas em

especializadas e gerais; quanto à finalidade, em científicas e

documentárias. A classificação decimal universal (CDU) é um tipo

de classificação documentária. Acerca dessa matéria e dos aspectos

a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

76 Na CDU, um determinado assunto — por exemplo, borracha

— deve ser encontrado em apenas um lugar na tabela, para

evitar ambiguidades.

77 As analíticas de traço e de ponto e a série de apóstrofos são os

sinais auxiliares especiais da CDU. Como são utilizadas junto

aos números principais, são consideradas sinais dependentes.

78 As classes 502/504 passaram a chamar de ciência do meio

ambiente o assunto que trata da conservação dos recursos

naturais, das ameaças ao meio ambiente e da proteção contra

essas ameaças.

79 Quando a obra tratar de dois assuntos distintos, é preciso

determinar a relação existente entre eles por meio de uma

conjunção; nesse caso, a menos que o segundo assunto

mencionado seja de maior interesse para a biblioteca, a obra

deve ser classificada com base no primeiro assunto

apresentado.
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Para a catalogação descritiva propriamente dita, deve-se identificar

o tipo de material — livro, material cartográfico, filme etc. — e,

antes de serem aplicadas as regras específicas para cada um deles,

deve-se fazer uma leitura técnica, que consiste na análise com vistas

ao levantamento das informações necessárias para a sua

representação. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se

seguem.

80 Ponto de acesso ou entrada é um código sob o qual um registro

bibliográfico pode ser procurado e identificado. Corresponde

às chamadas entradas de autor e(ou) de outros responsáveis, às

entradas de títulos e de série e às entradas de assunto de um

item.

81 Para o estabelecimento dos cabeçalhos de entrada de autores,

são consideradas três etapas: escolha do nome que será a base

para o cabeçalho, escolha do nome que será o primeiro

elemento do cabeçalho e determinação das remissivas geradas

pelas escolhas anteriores.

82 Se uma fonte principal de informação apresenta título coletivo

e títulos de obras individuais, deve-se transcrever o título

coletivo como título principal e os títulos das obras individuais

em nota de conteúdo.

83 A indicação de responsabilidade trata da indicação de autoria

e da indicação dos responsáveis, das pessoas ou das entidades

que, de alguma forma, participaram da criação do conteúdo

intelectual ou artístico de um item.

84 As séries monográficas numeradas estão enquadradas entre as

publicações seriadas, mas não recebem o mesmo tratamento de

um periódico. Elas devem ter registro de ISBN, o qual deve ser

relacionado com o ISSN da série a que pertencem.

Os catálogos bibliográficos em linha (online public access

catalogue) e os catálogos em fichas foram desenhados para

organizar melhor os itens arquivados em uma biblioteca. A respeito

desse assunto, julgue os próximos itens.

85 A acessibilidade em linha diz respeito ao acesso, por parte do

usuário, aos documentos descritos no catálogo on-line do

centro de documentação da biblioteca.

86 Para uniformizar o controle bibliográfico universal (UCB), a

IFLA (International Federation of Library Associations) passou

a fornecer gratuitamente, por volta dos anos 90 do século XX,

softwares de controle de acervos a bibliotecas que integrassem

um sistema universal de controle da produção.

87 Embora os catálogos de bibliotecas existam há séculos,

somente a partir da década de 90 do século passado é que

começaram a ser avaliados como ferramentas de buscas

bibliográficas.

88 Ao propor um catálogo, o bibliotecário deve conhecer as reais

necessidades do usuário.

Em relação à organização e à administração de bibliotecas, julgue

os itens seguintes.

89 O maior problema gerencial da administração de bibliotecas

consiste na falta de recursos, que impede que os planos da

instituição sejam colocados em prática e que suas metas sejam

alcançadas.

90 São considerados unidades de informação quaisquer tipos de

biblioteca e de arquivo tradicionais ou digitais (virtuais),

centros de informação e(ou) documentação, centros de análise

de informação ou documentação, mapotecas, videotecas,

litotecas e outras formas de organização, além de sistemas que

prestam serviços de informação, independentemente do nível

de atuação ou de extensão que apresentem, desde que estejam

envolvidos com os processos de gestão da informação relativos

às variadas etapas do ciclo informacional.

91 Em geral, uma biblioteca, como qualquer organização,

necessita recorrer à reengenharia quando se verificam serviços

pouco eficientes, ausência de eficácia, insatisfação dos

usuários e estrutura administrativa incipiente. Em situações

assim, o coordenador da unidade deve realizar mudanças

imediatas nos processos da instituição.

Acerca dos centros de documentação e dos serviços de informação,

julgue os itens subsequentes.

92 Um projeto de informatização de bibliotecas prescinde da

participação de profissionais bibliotecários.

93 Os sistemas gerenciadores de bases de dados (SGBD) estão

relacionados aos setores de armazenagem e de recuperação de

dados e interagem exclusivamente com os aplicativos relativos

aos catálogos.

94 Para a escolha de softwares e de hardwares que serão

implementados em um projeto de informatização de uma

biblioteca, é necessário considerar aspectos referentes à rede

de comunicação e à gestão das bases de dados que serão

introduzidas.

95 Qualquer solução de informatização para bibliotecas envolve

a combinação de três tipos de programas computacionais

(softwares): o sistema operacional, os aplicativos e o sistema

de gerenciamento da base de dados (SGBD).
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Com relação à atividade de formação e desenvolvimento de

coleções, julgue os itens que se seguem.

96 Emulação é a lista de livros e documentos de interesse para

aquisição em uma biblioteca.

97 Uma das etapas do trabalho de seleção é avaliar cada um dos

materiais em relação não só aos recursos disponíveis, mas

também às prioridades previamente definidas na política de

formação e desenvolvimento de coleções da biblioteca.

98 As avaliações acerca do tamanho ou da utilidade de acervos

bibliográficos devem estar condicionadas à avaliação das

condições materiais, humanas e financeiras.

99 A decisão de aquisição de material bibliográfico para uma

biblioteca deve considerar, em primeiro lugar, as fontes de

informação disponíveis, tais como catálogos de editoras.

100 A avaliação sistemática das coleções de bibliotecas significa

prospecção de novas metodologias de desenvolvimento dos

acervos bibliográficos.

Acerca das características das publicações do Diário Oficial da

União (DOU), julgue os itens subsequentes.

101 Ineditoriais, avisos, editais e contratos são publicados na seção

3 do DOU.

102 O número do diário e o ano da edição são grafados no rodapé

de todas as páginas do DOU.

103 A versão eletrônica do DOU é um documento assinado

digitalmente.

104 A seção 1 do DOU publica, exclusivamente, atos de interesse

dos servidores ativos da administração pública federal.

A respeito dos serviços de referência nas bibliotecas, julgue os

próximos itens.

105 O serviço de referência associa às necessidades informacionais

dos indivíduos o conceito de prestação de serviços, inerente à

biblioteconomia.

106 No âmbito dos serviços de referência, a desiderata é

considerada um serviço de alerta.

107 O serviço de referência tem como finalidade apoiar os usuários

na utilização das bibliotecas.

108 Os serviços de disseminação seletiva da informação (DSI),

para atingirem o objetivo de promover a divulgação

personalizada de informações, prescindem de um levantamento

prévio das necessidades informacionais dos usuários.

109 Uma das quatro funções básicas dos serviços de referência é a

promoção da biblioteca na comunidade.

Com referência à problemática do estudo de usuários, julgue os

itens seguintes.

110 A demanda é uma necessidade informacional, pois os

indivíduos reivindicam exatamente aquilo de que necessitam

em termos informacionais.

111 Os estudos de usuários envolvem a investigação acerca do

modo e da finalidade da informação utilizada pelos usuários.

112 Os estudos de usuários são também conhecidos como estudos

de uso da informação.

113 O estudo de usuários tem como objetivo principal o

levantamento de dados relativos aos problemas e às

necessidades dos bibliotecários na administração de suas

unidades informacionais.

114 A interação representa o estabelecimento do diálogo por parte

dos bibliotecários com os usuários, a fim de identificar

necessidades e requisitos de informação.

No que concerne à automação de bibliotecas, julgue os itens a

seguir.

115 Nos sistemas informacionais, as etapas de gerenciamento da

informação mais importantes são entrada de dados e saída de

informações.

116 Como procura facilitar a oferta proativa de produtos e serviços

adaptados às necessidades de informação dos usuários, a

automação das bibliotecas impõe aos bibliotecários a busca de

novas aplicações e o monitoramento sistemático da evolução

da tecnologia da informação.

117 As bibliotecas que utilizam o formato MARC devem

reformatar seus registros em conformidade com o UNIMARC,

para intercâmbio internacional.

Julgue os itens que se seguem, relativos à bibliografia.

118 A biobibliografia é um tipo de bibliografia em que as obras de

um autor são referenciadas de acordo com as normas

bibliográficas, podendo incluir a referência dos textos críticos

acerca do autor e sua produção intelectual.

119 As bibliografias são instrumentos de controle bibliográfico,

assim como os catálogos de bibliotecas.

120 As bibliografias podem ser utilizadas como instrumentos de

avaliação dos acervos das bibliotecas.
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva

o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado

fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

O termo e-book tem sido utilizado para designar tanto a máquina de leitura como os documentos

em formato de livro disponibilizados na Internet. Esse conflito terminológico carece de tratamento por

parte das áreas envolvidas com o estudo dos suportes informacionais, desde bibliotecários, usuários e

desenvolvedores dessa tecnologia, para que nomeiem e designem os termos apropriados a cada conceito,

evitando ambiguidade semântica para tecnologias distintas.

Gisele Vasconcelos Dziekaniak. Considerações sobre o e-book: do hipertexto à
preservação digital. In: BIBLOS — Revista do Instituto de Ciências Humanas e da
Informação, Rio Grande, v. 24, n.º 2, p. 83-99, 2010 (com adaptações).

O livro digital vem emergindo como fenômeno cultural e alcançando popularidade como artefato

de consumo. Através das redes e sistemas eletrônicos de informação, o livro em formato digital dissemina

o conhecimento de maneira ágil e rápida, tornando-se mais adequado às demandas do cenário

contemporâneo. Como veículo de registro e circulação de informações alicerçado nas tecnologias

eletrônicas e na Internet, o livro digital promove mudanças tanto no acesso quanto no uso dos suportes

de informação e de seu conteúdo.

Stella Moreira Dourado e Nanci E. Oddone. A arquitetura do livro digital
na plataforma Google: um estudo exploratório. In: Encontros Bibli
— Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação,
Florianópolis, v. 17, n.º 34, p. 131-41, 2012 (com adaptações).

Considerando que os fragmentos de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca da evolução do livro.

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< características do livro eletrônico; [valor: 14,00 pontos]

< transformação da leitura. [valor: 14,50 pontos]
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