CADERNO: 1

BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA
CÓDIGO: NS-11, NS-12, NS-13 e NS-14.
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela
não retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

AGENDA
l
l
l
l
l

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

l

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que
contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado,
amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no
selo que está no seu cartão de respostas.
8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o
conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data
prevista no cronograma.

l
l

l
l
l
l

l
l
l

06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS.
07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
10/12/2015, Disponibilização das Imagens
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos
contra as questões das Provas Objetivas.
23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos das Provas Objetivas.
23/12/2015, Resultado do Recurso contra
as questões das Provas Objetivas.
29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar
das Notas das Provas Objetivas.
05/01 a 06/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Resultado do Recurso contra a
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas das Provas Objetivas.
16/01/2016, Relação dos candidatos que
terão os seus títulos analisados.
18/01 a 19/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Resultado do Recurso contra as
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas da Avaliação de Títulos.
26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 3

De alguns segmentos do texto o leitor pode fazer uma série de
inferências. A inferência inadequada do segmento “O precário
equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra
civil na Síria” é:

TEXTO

SALTANDO AS MURALHAS DA EUROPA

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De um lado está a Europa da abundância econômica e
da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo,
uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos
conflitos. O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez
com o agravamento da guerra civil na Síria. Da Síria,
mas também do Iraque e do Afeganistão, puseram-se
em marcha os refugiados. Atrás deles, ou junto com
eles, marcham os migrantes econômicos da África e da
Ásia. No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia.
Muralhas? Em tempos normais, os portais da União
Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados
para os imigrantes. Não vivemos tempos normais. Os
países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando
as pontes diante dos refugiados. Vergonhosamente, a
Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos
impudor.
A Alemanha, seguida hesitantemente pela França,
insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica
e nos princípios humanitários. Angela Merkel explica
a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para
passar num teste ainda mais difícil que o da crise do
euro. “O futuro da União Europeia será moldado pelo
que fizermos agora, alerta a primeira-ministra alemã.
(Mundo, outubro 2015)

QUESTÃO 4

O segmento do texto em que predomina uma visão objetiva é:
(A) “A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste
num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos
princípios humanitários”.
(B) “Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa
precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil
que o da crise do euro”.
(C) “Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as
pontes diante dos refugiados”.
(D) “Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo,
ainda que com menos impudor”.
(E) “No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia”.

QUESTÃO 5

Xenofobia significa “aversão pelo estrangeiro”; a palavra abaixo
cuja explicação etimológica está correta é:

QUESTÃO 1

O título dado ao texto – Saltando as muralhas da Europa –
representa:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) uma crítica aos imigrantes que não respeitam as leis
internacionais.
(B) uma referência a uma ameaça à segurança da União
Europeia.
(C) uma alusão à dificuldade da Europa em aceitar refugiados.
(D) um elogio à política alemã de aceitar imigrantes e refugiados.
(E) uma indicação das dificuldades dos refugiados diante de
dificuldades políticas.

fotofobia / aversão por fotografias.
acrofobia / aversão por locais altos.
aerofobia / aversão por viagens aéreas.
homofobia / aversão ao gênero humano.
tanatofobia / aversão por doenças.

QUESTÃO 6

“O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizermos”;
a forma inadequada da correspondência entre os tempos
verbais sublinhados é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 2

“De um lado está a Europa da abundância econômica e da
estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma
extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos”.
Esse primeiro período do texto se estrutura:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

já havia uma guerra civil na Síria há algum tempo.
existia um tênue equilíbrio nas tensões da região.
haviam ocorrido rompimentos em países do local referido.
a guerra civil na Síria envolvia outros países vizinhos.
um conflito interno de um país pode afetar nações
próximas.

a partir da antítese de elementos diversos.
no confronto entre duas épocas de valores distintos.
com base na comparação de duas civilizações diferentes.
com fundamento na oposição política e religiosa.
na semelhança entre regiões europeias, africanas e asiáticas.
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seria/fizessem.
é/fazem.
era/faziam.
fora/fizeram.
foi/façam.
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QUESTÃO 7

Estão corretos:

“Em tempos normais, os portais da União Europeia estão
abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes”.
Entre “refugiados” e “imigrantes” há uma diferença:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

econômica e religiosa.
religiosa e política.
política e causal.
causal e social.
social e econômica.

QUESTÃO 11

Avalie se os objetivos dos Institutos Federais incluem ministrar,
em nível de educação superior, as seguintes modalidades de
cursos:

QUESTÃO 8

O autor do texto mostra um conjunto de posições políticas; o
posicionamento que não é defendido no texto é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
II.

favorável à política adotada pela Alemanha.
oposta ao posicionamento da Inglaterra.
condenatória dos imigrantes e favorável aos refugiados.
contrária aos políticos da extrema-direita.
irônica em relação à posição da França.

III.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

IV.

QUESTÃO 9

V.

De acordo com a Lei 11.892/2008, os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais possuem
natureza jurídica de ____, detentoras de ____ administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. As
lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

Cursos superiores de tecnologia visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia.
Cursos de licenciatura, bem como programas especiais
de formação pedagógica, com vistas à formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas
de língua portuguesa, ciências sociais e matemática, e
para a educação profissional.
Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação
de profissionais para os diferentes setores da economia e
áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento
e especialização, visando à formação de especialistas nas
diferentes áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado
e doutorado que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e
tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação
tecnológica.

Estão corretos:

fundações públicas / autonomia.
autarquia / autonomia.
fundações públicas / dependência.
autarquia / dependência.
empresas públicas / tutela.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

I, II e III, apenas.
III, IV e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
I, III, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 12

Avalie se os Institutos Federais têm, entre outras, as seguintes
finalidades e características:

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis
com a pena de suspensão por até noventa dias, cumulada, se
couber, com a destituição do cargo em comissão, entre outras,
as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

I.

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional.
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais.
III. Promover a integração e a verticalização da educação
básica à educação profissional e educação superior,
otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e
os recursos de gestão.
IV. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.

(A) retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade
competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
(B) opor resistência ao andamento de documento, processo
ou à execução de serviço.
(C) recusar fé a documentos públicos.
(D) atuar como procurador ou intermediário junto a
repartições públicas.
(E) atribuir a outro servidor público funções ou atividades
estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa,
exceto em situação de emergência e transitoriedade.
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QUESTÃO 13

III.

integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
IV. primariedade: qualidade da informação coletada na
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem
modificações.

Avalie se, de acordo com a Lei 8027/90, as seguintes afirmativas
são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 Aos casos de improbidade administrativa, insubordinação
grave em serviço e revelação de segredo de que teve
conhecimento em função do cargo ou emprego, entre
outros, aplica-se a penalidade de demissão.
 Constitui infração grave, passível de aplicação da pena
de demissão, a acumulação remunerada de cargos,
empregos e funções públicas, vedada pela Constituição
Federal, estendendo-se às autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e fundações mantidas
pelo Poder Público.
 Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no
ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos
públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos
ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova
de exoneração ou demissão, na data da investidura, na
hipótese de acumulação constitucionalmente vedada.

Estão corretas apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16

De acordo com McGarry, em sua obra “O contexto dinâmico
das informações”, Karl Popper estabeleceu um modelo de
universos para integração das informações. “O mundo das
ideias, arte, ciência, linguagem, ética, instituições – toda
herança cultural, a totalidade do pensamento registrado em
qualquer forma” corresponde(m) ao(s) mundo(s):

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I e IV.
III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.

V, V e V.
V, F e F.
F, V e F.
F, V e V.
F, F e V.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 14

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela
previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com
as seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA.
Assinale-a.

mundos 1 e 2.
mundo 1, apenas.
mundo 2, apenas.
mundo 3, apenas.
mundos 2 e 3.

QUESTÃO 17

A partir dos fluxos de informação, podemos verificar as
diversas atuações da informação em variados contextos. Os
fluxos informacionais, os quais, por meio de sua atuação nos
mostram o fenômeno da transformação entre linguagens, suas
inscrições e o conhecimento elaborado pelo receptor em sua
realidade são conhecidos como:

(A) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção.
(B) Divulgação de informações de interesse público tão
somente mediante solicitação.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação.
(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública.
(E) Desenvolvimento do controle social da administração
pública.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

extremos.
externos.
internos.
estocáveis.
transferíveis.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 15

A ciência histórica do livro que o descreve como um objeto
material no contexto de seu suporte e apresentação é objeto
da:

Avalie se as definições a seguir estão corretas, de acordo com
a Lei nº 12.527/11:
I.

autenticidade: qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou
sistemas autorizados.
II. disponibilidade: qualidade da informação que tenha
sido produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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bibliografia.
bibliotecnia.
bibliologia.
bibliátrica.
bibliofilia.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 4.084/1962, o exercício da profissão de
bibliotecário somente será permitido após o registro de títulos
ou diplomas:

O plano é um instrumento de planejamento que estabelece
uma linha de ação, orienta na direção da missão e fornece
parâmetros de controle e acompanhamento de ações. O tipo
de plano que fornece fundamento para as atividades de uma
unidade de informação é conhecido como plano:

(A) no Conselho Federal de Biblioteconomia.
(B) na Diretoria de Ensino Superior do Ministério da Educação
e Cultura.
(C) na Biblioteca Nacional.
(D) na Delegacia de Registro do Trabalhador do Ministério do
Trabalho.
(E) no Conselho Regional de Biblioteconomia.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 20

anual.
especial.
global.
específico.
objetivo.

QUESTÃO 24

A Lei 7.504/1986 estabelece que as pessoas que tenham
exercido cargo ou função de Técnico de Documentação até 30
de junho de 1962, devem satisfazer alguns requisitos e que
para se habilitarem conforme o disposto na Lei devem fazê-lo
no prazo de:

A avaliação é um processo contínuo, que implica em mudanças
para a organização. O tipo de avaliação que mensura
quantitativamente benefícios ou malefícios quantificando
decisões, processos, resultados e impactos sociais, é conhecida
como avaliação:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30 dias.
60 dias.
90 dias.
120 dias.
180 dias.

QUESTÃO 21

QUESTÃO 25

O disposto na Lei 9.674/1998 estabelece que as Bibliotecas
Públicas Municipais, poderão funcionar sob a supervisão de
um Técnico em Biblioteconomia nas seguintes condições:

O relatório de uma biblioteca é o conjunto de informações
sobre acervo, serviços prestados, usuários e recursos humanos,
físicos, material e financeiros ordenados de modo a mostrar
a situação da biblioteca em dado período de tempo. NÃO
corresponde a uma parte do essencial do relatório:

(A) possuir população de até 100 mil habitantes e acervo com
até 2000 exemplares catalogados.
(B) possuir população de até 20 mil habitantes e acervo com
até 1000 exemplares catalogados.
(C) possuir população de até 10 mil habitantes e acervo com
até 2000 exemplares catalogados.
(D) possuir população de até 50 mil habitantes e acervo com
até 1000 exemplares catalogados.
(E) possuir população de até 10 mil habitantes e acervo com
até 200 exemplares catalogados.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

previsão orçamentária.
sumário.
introdução.
dados e análise dos dados.
recomendações.

QUESTÃO 26

O papel dos catálogos em unidades de informação é favorecer
a consulta e manutenção por características como flexibilidade,
facilidade de manuseio, portabilidade e compacidade. O tipo
que possui o maior número dessas qualidades é chamado
catálogo:

QUESTÃO 22

No ambiente organizacional, o processo sistematizado, com
tempo e espaço definidos, que consiste em uma intervenção
na rotina da organização é conhecido como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

quantitativa.
qualitativa.
orientada.
interativa.
pluralista.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

planejamento.
diagnóstico.
avaliação.
execução.
análise.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 32

“[...] o suporte, ou meio que contém um ou mais conteúdos
de registro do conhecimento, ou parte de um conteúdo”, No
contexto da catalogação, essa definição faz referência a:

Com relação às fontes de informação, periódicos de
indexação, fontes históricas, patentes e metabuscadores, são
respectivamente exemplos de fonte:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

registro.
item.
formato.
fonte.
obra.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 33

Marque a opção abaixo que indica a forma correta para a
entrada pessoal de Papas de acordo com a AACR2
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A notação é o conjunto de símbolos destinados a representar
os termos de classificação, traduzindo em linguagem codificada
o assunto dos documentos e permitindo sua localização
em estantes, catálogos e tabelas de classificação. Na CDU a
notação é do tipo:

João Paulo, Santo, Papa.
João Paulo II, Papa.
João Paulo Segundo, O Humilde, Papa.
João Paulo, o Humilde, Papa.
João Paulo, II, O Humilde.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 29

Um registro MARC é composto dos seguintes elementos:
(A) estrutura do registro, designação do conteúdo, formato do
conteúdo, conteúdo dos elementos de dados.
(B) estrutura do registro, designação do conteúdo, tipo de
conteúdo, conteúdo dos elementos de dados.
(C) estrutura do registro, designação do conteúdo, conteúdo
dos elementos de dados.
(D) estrutura do registro, designação do conteúdo, forma do
conteúdo, conteúdo dos elementos de dados.
(E) estrutura do registro, designação do conteúdo, suporte do
item, conteúdo dos elementos de dados.

QUESTÃO 34

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 30

convite.
concorrência.
tomada de preços.
leilão.
concurso.

QUESTÃO 35

Existem bibliotecas que, mesmo dadas ao crescimento de seu
acervo, adotam a política de “crescimento zero”. Marque a
alternativa que define tal política.

formal.
institucional.
direta.
informal.
indireta.

(A) doação de obras defasadas para bibliotecas-depositárias
que adotem armazenamento compacto de itens inúteis.
(B) intercâmbio de obras com outras unidades de informação
para garantir uniformidade de conteúdo.
(C) subdivisão e armazenamento do acervo por tipologia
documental.
(D) transferência de obras menos consultadas para espaços
temporários para avaliação continuada.
(E) manutenção do volume pelo equilíbrio entre o número de
obras novas e o descarte de outras.

QUESTÃO 31

As informações sobre indivíduos, produtos, equipamentos,
editores, fornecedores, etc., são conhecidas no grupo das
tipologias de informação como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pura.
mista.
alfanumérica.
natural.
hierárquica.

A licitação também representa uma forma de aquisição para
compra de livros para o acervo de unidades de informação
em instituições públicas. A modalidade de licitação na qual
os interessados foram cadastrados ou atendem a todas as
condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a
devida qualificação, é chamada de:

Uma fonte de informação é um recurso que responde a uma
necessidade informacional dos usuários. Para a divulgação da
informação pode ser utilizado o processo de comunicação,
que é feito por meio de comunicação oral, telefone, eventos,
colégios invisíveis, e-mail, etc., conhecido como comunicação:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

primária, secundária, terciária e quaternária.
secundária, primária, terciária e eletrônica.
primária, terciária, secundária e eletrônica.
terciária, secundária, primária e eletrônica.
secundária, terciária, primária e eletrônica.

cadastrais.
bibliográficas.
gerais.
textuais.
diversas.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 41

O procedimento de reprodução de qualquer índole que resolve
os problemas dos usuários com relação a disponibilidade e
acessibilidade é conhecido como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A truncagem é utilizada para recuperar variações de um termo
e pode ser usada no início, meio ou fim da mesma. O sinal
utilizado para fazer a truncagem de palavras com a mesma raiz
é o seguinte:

comutação.
xerografia.
fotocópia.
digitalização.
microfilmagem.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 37

QUESTÃO 42

Os chamados insetos bibliográficos são aqueles que atacam
os documentos impressos. Os agentes biológicos que vivem
em sociedade com funções diversificadas e alimentam-se de
celulose, além de penetrar em madeiras de móveis, portas e
atacam os livros formando galerias não visíveis são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O RDA (Resource Description Access) é um novo código de
catalogação que trata de elementos-chave para compor os
novos modelos em ambientes de informação digital. NÃO está
dentre das características do RDA:

as traças.
as bactérias.
as baratas.
pequenos besouros roedores.
os cupins.

(A) requisitos funcionais para Registros Bibliográficos (FRBR).
(B) requisitos funcionais para Dados de Autoridades (FRAD).
(C) obriga a ordem dos elementos e pontuação exigida pela
International Standard Bibliographic Description (ISBD).
(D) integra os dados criados a partir da utilização do RDA em
bases ciradas de acordo com o AACR e padrões similares.
(E) objetiva satisfazer às expectativas da comunidade
internacional.

QUESTÃO 38

Quando um usuário de um serviço de informação não tem
nada a solicitar, é porque sua necessidade de informação foi
suprida de forma antecipada. Nesse caso, podemos considerar
que foi adotada a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 43

Os metadados são divididos em categorias. XML, EAD, SGML
são exemplos de metadados:

atualização de bibliografias especializadas.
informatização da informação.
avaliação periódica de acervo.
disseminação seletiva da informação.
informatização da instituição.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 39

estruturais
descritivos.
administrativos.
intelectuais.
operacionais.

QUESTÃO 44

Um serviço de referência tem como objetivo atender às
necessidades do usuário, que podem ser caracterizadas de
várias formas. A questão que implica em respostas rápidas
referentes a obras de referência está relacionada a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

*
““
#
&
$

Os metadados que facilitam a navegação e a apresentação de
recursos eletrônicos são os:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

questões fatuais.
questões bibliográficas.
pesquisa especializada.
pesquisa sobre assunto.
atendimentos especiais.

descritivos.
estruturais.
administrativos.
operacionais.
interoperáveis.

QUESTÃO 45

QUESTÃO 40

Manter o usuário atualizado com a literatura corrente é uma
característica relacionada:

As normas brasileiras que se referem à documentação são
elaboradas pelo Comitê Brasileiro (ABNT/CB-14) – Informação e
Documentação. A norma que se refere a sumário: apresentação é a:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ao Serviço de Referência propriamente dito.
à educação do usuário.
à comunicação visual/divulgação da biblioteca.
a alerta e disseminação da informação.
à administração/supervisão do setor de referência.
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 50

A norma da ABNT que se refere a resumo crítico: Resumo
redigido por especialistas, com análise crítica de um
documento, é a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A respeito de ISSN e Código de Barras é correto afirmar que:
(A) código de barras é uma representação gráfica
exclusivamente numérica, decodificada por escâner que
utiliza leitura por raio vermelho que percorre todas as
barras.
(B) o código de barra para publicações seriadas é representado
em formato EAN com quatro dígitos acrescentados.
(C) para periódicos impressos o local do ISSN é na capa na
parte inferior direita.
(D) para periódicos online, o ISSN deve aparecer na segunda
tela da revista, ao alto no canto direito.
(E) não é necessário um novo ISSN para cada edição de uma
publicação.

NBR 6028
NBR 6027
NBR 6024
NBR 6023
NBR 6022

QUESTÃO 47

O ponto de acesso principal para uma coletânea que possui
quatro autores, um deles com destaque, e de um coordenador
responsável pelo conjunto da obra, será o:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

primeiro autor, seguido da expressão et al.
coordenador.
autor destacado.
primeiro autor mencionado.
título.

QUESTÃO 48

A respeito do ISSN (International Standard Serial Number),
NÃO é correto afirmar que:
(A) O ISSN é usado quando a informação sobre publicações
seriadas necessita ser registrada e comunicada com
precisão.
(B) O ISSN proporciona um método eficiente e econômico de
comunicação entre editores, fornecedores e compradores
de publicações seriadas.
(C) O ISSN não é atribuído a monografias por estas não serem
consideradas publicações seriadas.
(D) O ISSN é amplamente usado em bases de dados
automatizadas na organização, recuperação e transmissão
de dados sobre publicações seriadas.
(E) O ISSN é amplamente usado por bibliotecas para identificar,
ordenar e processar títulos de publicações seriadas.

QUESTÃO 49

A respeito do ISBN (International Standard Book Number),
NÃO é correto afirmar que:
(A) é um sistema internacional padronizado que identifica
numericamente os livros segundo o título, o autor, o país,
a editora, individualizando-os inclusive por edição.
(B) o sistema ISBN é controlado pela Agência Internacional do
ISBN, que orienta, coordena e delega poderes às Agências
Nacionais designadas em cada país.
(C) seu sistema numérico é convertido em código de barras, o
que elimina barreiras linguísticas e facilita a sua circulação
e comercialização.
(D) a agência brasileira que tem a função de atribuir o número
de identificação aos livros editados no país é a AGS1 Brasil
(Associação Brasileira de Automação).
(E) o ISBN é atribuído a livros ou outras publicações
monográficas.
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