PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR I

BIB58

CADERNO: 1

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

AGENDA

1 - A duração das provas será de 5 (cinco) 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 permanecerão na sala
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.

13/04/2014, Provas Objetivas/
Discursivas e Entrega de Títulos
(candidatos de Nível Superior).
l

l 14/04/2014, Divulgação dos Exemplares

dos Cadernos de Questões (Provas) das
Provas Objetivas e das Provas Discursivas.
l 14/04/2014, Divulgação dos Gabaritos

Preliminares das Provas Objetivas e das
Provas Discursivas
15/04/2014, Disponibilização das
Imagens dos Cartões Respostas das
Provas Objetivas.
l

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões, que contém 50
(cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da prova objetiva contém 5 (cinco) opções, somente uma
correta.
3 - Confira se seus dados pessoais e o cargo/perfil escolhido, indicados
no cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência,
notifique imediatamente o Fiscal de Sala ou o Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo/perfil e o número do caderno que estão
no caderno de questões são os mesmos que constam em seu cartão
de respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira
designada para você sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente o Fiscal de Sala ou o 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.

16/04 e 17/04/2014, Interposição de
Recursos contra as questões das Provas
Objetivas e das questões das Provas
Discursivas.
l

28/04/2014, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos das Provas Objetivas e das
Provas Discursivas.
l

28/04/2014, Divulgação das Notas
Preliminares das Provas Objetivas.
l

l 06/05 e 07/05/2014, Interposição de
Recursos contra das Notas Preliminares
das Provas Objetivas.
l 05/05/2014, Resultado dos Recursos

contra as Notas Preliminares das
Provas Objetivas.

INFORMAÇÕES:
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: cepel2014@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

CADERNO 1

QUESTÃO 2

Infere-se da declaração inicial do presidente Obama que:

TEXTO
(A) fumar maconha e ingerir álcool são atos de diferentes graus
de nocividade.
(B) fumar maconha é mais benéfico do que ingerir bebida
alcoólica.
(C) devemos fumar maconha, mas não ingerir álcool.
(D) fumar maconha é menos nocivo do que ingerir álcool,
desde que em uso recreativo.
(E) ingerir álcool é tão nocivo quanto fumar maconha, mas
deve-se preferir aquele a essa.

MACONHA E CLASSE SOCIAL
Em recente entrevista, o presidente Barak Obama
afirmou que fumar maconha é menos nocivo do que
ingerir álcool. Defensor da legalização do uso recreativo,
acrescentou que a criminalização dessa droga prejudica
mais os jovens negros e latinos das classes pobres do
que os garotos de classe média, que raramente vão para
a prisão pelo seu uso.
Os dois argumentos revelam muito da ideologia
dita progressista do presidente.
Adepto do que se convencionou chamar de Estadobabá, ele pauta suas opiniões e decisões de acordo com
o perigo que determinada atividade possa representar
aos cidadãos. Assim, se a maconha é menos nociva que o
tolerado álcool, pode ser liberada. Já o argumento segundo
o qual a legalização beneficiará os mais pobres, que
costumam ser punidos com mais rigor pela lei opressora,
denota sua firme adesão à teoria da luta de classes.
O consumo e comercialização da maconha devem
ser liberados sim, mas não pelos fracos argumentos usados
pelo presidente. O primeiro é cientificamente controverso
e o segundo, embora verdadeiro, é tosco, uma vez que, no
limite, pode ser usado para defender a descriminalização
de qualquer atividade ilícita, inclusive os crimes contra a
vida e a propriedade. Afinal, os mais pobres costumam
ser punidos com mais rigor por quaisquer crimes, e não
só tráfico e consumo de drogas. A questão relevante aqui
deveria ser: devemos criminalizar atividades que não
prejudiquem ninguém, além dos próprios agentes?
Ora, se uma atividade deve ser proibida ou
autorizada de acordo com os níveis de risco à vida
ou à saúde de seus praticantes, deveríamos aplaudir
a proibição de esportes radicais, consumo de
açúcares, gorduras, álcool, cigarros e, até mesmo,
guiar automóveis. Se tais atividades são admitidas,
malgrado todos os perigos a elas inerentes, é porque
consideramos que temos o direito de escolher o nosso
próprio caminho, de buscar a própria felicidade de
acordo com os nossos valores e avaliações, não os do
governo, dos cientistas ou de qualquer outra atividade.

QUESTÃO 3

A frase abaixo que NÃO está estruturada na voz passiva é:
(A) “...pode ser usado para defender a descriminalização de
qualquer atividade...”.
(B) “...se a maconha é menos nociva que o tolerado álcool,
pode ser liberada”.
(C) “Se tais atividades são admitidas,...”.
(D) “O consumo e comercialização da maconha devem ser
liberados sim...”.
(E) “A questão relevante aqui deveria ser: devemos criminalizar
atividades...”.

QUESTÃO 4

“Adepto do que se convencionou chamar de Estado-babá...”; a
designação se prende ao fato de as autoridades
(A) tratarem todos os cidadãos como irresponsáveis.
(B) se atribuírem a proteção de todos os cidadãos.
(C) considerarem os jovens como adultos em miniatura.
(D) decidirem os pleitos sem consulta à população.
(E) informarem continuamente à população os problemas
encontrados.

QUESTÃO 5

Observe as frases abaixo:
I.

“...a criminalização dessa droga prejudica mais os jovens
negros...”.
II. “...a legalização beneficiará os mais pobres...”
III. “...costumam ser punidos com mais rigor pela lei...”

João Luiz Mauad, o Globo, 19/02/2014

QUESTÃO 1

Sobre o emprego do vocábulo sublinhado, podemos afirmar
com correção que:

(A) os mais ricos fumam mais maconha que os pobres, mas são
menos penalizados.
(B) os mais pobres fumam maconha, mas por uso recreativo.
(C) o uso da maconha está disseminado por todas as classes sociais.
(D) os mais pobres são mais penalizados que os que pertencem
à classe média.
(E) os mais ricos defendem a legalização do uso recreativo da
maconha.

(A) todas as frases apresentam formas de comparativo ou
superlativo.
(B) em todas as frases o vocábulo sublinhado pertence à
mesma classe.
(C) na frase III, o vocábulo “mais” pertence a uma classe
diferente das demais.
(D) nas frases II e III, o vocábulo “mais” pertence à classe dos
advérbios.
(E) em todas as frases o vocábulo “mais” apresenta classes
diferentes.

Os termos do título – maconha / classe social aparecem
relacionados, no texto, do seguinte modo:
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QUESTÃO 6

CADERNO 1

QUESTÃO 11

“Em recente entrevista, o presidente Barak Obama afirmou
que fumar maconha é menos nocivo do que ingerir álcool.
Defensor da legalização do uso recreativo, acrescentou que a
criminalização dessa droga prejudica mais os jovens negros e
latinos das classes pobres do que os garotos de classe média...”.
Entre esses dois períodos, poderíamos, respeitando o sentido
do texto, inserir o seguinte conectivo:

Segundo o texto, os argumentos do presidente Obama devem
ser considerados
(A) igualmente errados.
(B) atualmente ultrapassados.
(C) cientificamente ultrapassados.
(D) diferentemente condenados.
(E) socialmente preconceituosos.

(A) como
(B) embora
(C) já que
(D) apesar de
(E) visto que

QUESTÃO 7

“O primeiro é cientificamente controverso e o segundo, embora
verdadeiro, é tosco, uma vez que, no limite, pode ser usado
para defender a descriminalização de qualquer atividade ilícita,
inclusive os crimes contra a vida e a propriedade”. Nesse caso,
o argumento do autor do texto apela para:

QUESTÃO 12

“Os dois argumentos revelam muito da ideologia dita
progressista do presidente”. Sobre os componentes desse
segmento do texto, a afirmação inadequada é:

(A) uma analogia indevida.
(B) uma estatística falsa.
(C) uma simplificação exagerada.
(D) uma fuga do assunto.
(E) uma fragmentação argumentativa.

(A) o termo “muito” se prende à forma verbal “revelam”.
(B) o termo “dita” mostra distanciamento do autor em face da
declaração do presidente.
(C) o termo “presidente” estabelece coesão com um termo
anterior a que se refere.
(D) o termo “progressista” traz uma ironia crítica.
(E) “os dois argumentos” vão ser citados na progressão do texto.

QUESTÃO 8

A alternativa em que a equivalência das estruturas não é
verdadeira é:
(A) proibir uma atividade / proibição de uma atividade
(B) ingerir álcool / a ingerência de álcool
(C) defender a criminalização / defesa da criminalização
(D) buscar a felicidade / busca da felicidade
(E) escolher nosso próprio caminho / escolha de nosso próprio
caminho

QUESTÃO 13

“Se tais atividades são admitidas, malgrado todos os perigos
a elas inerentes, é porque consideramos que temos o direito
de escolher o nosso próprio caminho, de buscar a própria
felicidade de acordo com os nossos valores e avaliações, não
os do governo, dos cientistas ou de qualquer outra atividade”.
Nesse segmento do texto, os elementos que se ligam por
coesão a qualquer elemento anterior são:

QUESTÃO 9

“Ora, se uma atividade deve ser proibida ou autorizada...”; o
vocábulo “ora”, nesse segmento do texto, tem valor de:

(A) a elas / que / os nossos
(B) tais atividades / elas / os
(C) tais atividades / que /os
(D) que / elas / os
(E) os nossos valores / os do governo / dos cientistas

(A) oposição
(B) explicação
(C) conclusão
(D) comparação
(E) concessão

QUESTÃO 14

“Se tais atividades são admitidas, malgrado todos os perigos
a elas inerentes, é porque consideramos que temos o direito
de escolher o nosso próprio caminho, de buscar a própria
felicidade de acordo com os nossos valores e avaliações, não
os do governo, dos cientistas ou de qualquer outra atividade”.
O vocábulo “malgrado” é equivalente semanticamente a:

QUESTÃO 10

A conclusão do texto permite reconhecer que o objetivo do texto é:
(A) condenar as declarações do presidente Obama.
(B) defender as liberdades individuais.
(C) criticar a condenação generalizada da maconha.
(D) advogar em favor dos mais pobres.
(E) alertar as autoridades para os desvios de conduta.

(A) apesar de
(B) ainda que
(C) mesmo que
(D) assim que
(E) embora
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QUESTÃO 18

“Ora, se uma atividade deve ser proibida ou autorizada
de acordo com os níveis de risco à vida ou à saúde de seus
praticantes, deveríamos aplaudir a proibição de esportes
radicais, consumo de açúcares, gorduras, álcool, cigarros e, até
mesmo, guiar automóveis”. O argumento do autor do texto,
nesse caso, se apoia num(a):

O diagnóstico organizacional consiste:
(A) em uma intervenção na rotina da organização para avaliar
o seu estado num determinado momento e encontrar
formas de melhorar sua eficácia.
(B) em demonstrar os objetivos específicos de uma unidade
de informação, através da exposição de sua estrutura e
funcionamento.
(C) na elaboração sistemática de padrões, metas e objetivos
a serem adotados no desenvolvimento das atividades da
organização.
(D) na elaboração de relatórios que registram exclusivamente
as opiniões dos atores envolvidos nos processos de
trabalho.
(E) em trabalho de avaliação do qual devem participar somente
os membros efetivos da organização para se assegurar o
êxito da empreitada.

(A) apelo ao absurdo
(B) estatística tendenciosa
(C) generalização excessiva
(D) fuga do assunto
(E) analogia com outro elemento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 19

De acordo com alguns autores da área biblioteconômica,
considera-se que o processo de formação e desenvolvimento
de coleções é identificado pelas seguintes funções:

QUESTÃO 16

A biblioteca é uma organização que presta serviços
informacionais a uma clientela específica, pertencente à
organização na qual está inserida. Para tanto, precisa estar
equipada com recursos de naturezas diversas, para prestar um
serviço de qualidade, a fim de atender às necessidades de seus
usuários e fazer com que as informações cheguem a eles. A
seguinte ação deve preceder a elaboração de instrumentos de
divulgação em bibliotecas:

(A) referência, divulgação, orientação e auxílio ao usuário,
circulação e reprodução.
(B) processamento técnico e armazenagem.
(C) identificação dos pontos fortes e fracos da biblioteca e
avaliação minuciosa do desempenho da biblioteca.
(D) organização, recursos humanos, marketing, tecnologia e
finanças.
(E) seleção, aquisição, avaliação e desbastamento e descarte.

(A) estudo de conveniência e de viabilidade, para determinar
o formato mais adequado dos instrumentos a serem
utilizados.
(B) análise de instrumentos em outras unidades de informação,
a fim de que sejam copiados.
(C) aquisição de equipamento próprio, com a finalidade de
elaborar o instrumento.
(D) consulta a pessoal especializado em artes gráficas, com o
objetivo de pesquisar o custo do trabalho.
(E) contrato com firma especializada, para elaborar esses
instrumentos, observando o menor preço.

QUESTÃO 20

Os gerentes de biblioteca podem criar e controlar seu futuro
realizando uma serie de processos conhecidos como:
(A) administração por objetivos.
(B) eficiência organizacional.
(C) estrutura organizacional.
(D) processo decisório.
(E) planejamento estratégico.

QUESTÃO 17

Um bibliotecário fez um estudo de usuário em sua unidade de
informação, adotando a abordagem alternativa, centrada no
usuário. Esse estudo permitiu identificar:

QUESTÃO 21

Quando o gerente de biblioteca decide pelo cancelamento de
títulos de periódicos em uma coleção, utiliza o seguinte critério
de fator de impacto:

(A) o comportamento informacional dos usuários.
(B) as fontes de informação mais utilizadas pelos usuários.
(C) o conhecimento dos serviços oferecidos aos usuários.
(D) o grau de satisfação dos usuários a respeito dos catálogos.
(E) os serviços mais utilizados pelos usuários.

(A) número de artigos publicados numa determinada área do
conhecimento.
(B) resultados obtidos por uma pesquisa e opinião realizada
com os usuários.
(C) frequência de utilização dos títulos pelos usuários.
(D) número de artigos publicados por esse periódico.
(E) número de citações recebidas por um periódico,
relacionado ao número de artigos publicados por este.
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QUESTÃO 27

Na gestão de unidades de informação, o instrumento de coleta
de dados que registra a frequência de serviços realizados e
oferecidos é conhecido como:

Qual alternativa consiste em uma etapa do diagnóstico que
objetiva estabelecer um cenário organizacional que encoraje
a avaliação e assegure que o pessoal conheça os componentes
básicos do processo de avaliação:

(A) plano de ação.
(B) formulário estatístico.
(C) pesquisa quantitativa.
(D) plano de trabalho.
(E) relatório de atividades.

(A) coleta de dados.
(B) elaboração do projeto.
(C) preparação.
(D) implementação.
(E) avaliação.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 28

As decisões para o desenvolvimento de coleções multimídia
interferem nas condições de seleção, organização, armazenamento
e uso dessas coleções, podendo ocasionar problemas inusitados.
Tais problemas serão evitados se o bibliotecário:

São aplicados (as) em pesquisas para identificar, diferenciar
características, necessidades, interesses e hábitos de
informação e seus resultados servem para o planejamento e
melhorias dos serviços prestados na unidade de informação:

(A) compartilhar o processo de aquisição e as rotinas de
organização com outras unidades de informação.
(B) priorizar o tratamento técnico que essa tipologia
documental impõe devido a fragilidade dos suportes.
(C) planejar a aquisição das máquinas e dos equipamentos
necessários e formalizar serviços de assistência técnica.
(D) restringir os modos de aquisição à doação e ao intercâmbio.
(E) eleger sistemas de representação descritiva e temática
adequados à natureza dos materiais e ao interesse dos
usuários.

(A) pesquisas de satisfação.
(B) estudos de usuários.
(C) pesquisas de campo.
(D) análises dos ambientes externo e interno.
(E) estratégias de marketing.

QUESTÃO 29

Qual alternativa consiste em um novo padrão de descrição
bibliográfica para recurso e acesso desenvolvido para o meio
digital, cobrindo todos os tipos de mídias:

QUESTÃO 24

É conhecido como o processo agregador de tarefas em uma
ordem lógica:

(A) AACR
(B) ISBD
(C) DC
(D)RDA
(E) MARC

(A) departamentalização.
(B) modelagem organizacional.
(C) desenvolvimento funcional
(D) planejamento.
(E) coordenação de objetivos.

QUESTÃO 30

Como se denomina um conjunto de metadados que possibilita
a implementação, intercâmbio e migração por meio de
computadores, favorecendo o compartilhamento de registros
e o fortalecimento das bases de dados cooperativas:

QUESTÃO 25

Estudo de comunidades, políticas de seleção, aquisição,
desbastamento e descarte, avaliação, são etapas relativas a:

(A) RDA
(B) AACR2
(C) DC
(D) MARC
(E) FRBR

(A) processamento de organização de coleções para disponibilização.
(B) dinamização das coleções.
(C) formação, desenvolvimento e organização de coleções.
(D) funções gerenciais
(E) planejamento estratégico.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 26

Qual alternativa consiste em um tipo de metadado que facilita
a navegação e a apresentação dos recursos eletrônicos:

Qual dsa alternativas a seguir NÃO representa um dos focos do
planejamento estratégico:

(A) descritivo.
(B) intelectual.
(C) estrutural.
(D) administrativo.
(E) interoperável.

(A) questões estratégicas.
(B) análise do ambiente externo.
(C) aquisição.
(D) missão.
(E) mandato.
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II - Dois padrões são de grande importância para a automação
de bibliotecas: o formato MARC e o protocolo Z39.50.
III - Entre os requisitos de qualidade de um sistema de
automação de serviços bibliotecários, incluem-se o padrão
XML para troca de informações e a interface Web para
oferecer serviços online.

NÃO corresponde a um objetivo da descrição bibliográfica que
contribui para o atendimento aos usuários:
(A) integridade
(B) eficácia
(C) precisão
(D) consistência
(E) clareza

Assinale a alternativa correta:
(A) I, II e III estão corretas.
(B) I, II e III estão erradas.
(C) somente I e III estão corretas.
(D) somente I está corretas.
(E) somente III está correta.

QUESTÃO 33

Consiste em um modelo conceitual criado para definir entidades,
atributos e relacionamentos do universo bibliográfico. Assinale a
alternativa correta:
(A)FRAD
(B) FRBR
(C) FRSAD
(D) FRAR
(E) FRSAR

QUESTÃO 37

Considere a informatização em unidades de informação e o
uso de software para o referido processo, que necessita de
suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva. Avalie
se os serviços que obrigatoriamente devem constar em um
contrato com a empresa vendedora do software incluem:

QUESTÃO 34

I - Atualização de servidores e treinamento de usuários
visando à perfeita compreensão das novas versões.
II - Fornecimento e implantação de versões atualizadas, com
manuais e literatura técnica pertinentes em português (Brasil).
III - Apoio técnico no período de implantação de novas versões,
tendo em vista eventuais dispositivos ou componentes
introduzidos nas mesmas.

Qual alternativa representa um protocolo de comunicação
entre computadores desenhado para permitir pesquisa
e recuperação de informação de documentos com textos
completos, dados bibliográficos, imagens e multimeios em
redes de computadores:
(A) metadado
(B) ISSO 2709
(C) padrão Doublin Core
(D) protocolo Z39.50
(E) MARC

Está correto o que se afirma em:
(A) somente I e II.
(B) I, II, III.
(C) somente I e III.
(D) somente II e III.
(E) somente III

QUESTÃO 35

Os softwares livres, largamente utilizados atualmente em
ambiente de biblioteca, otimizam e aceleram o processo de
comunicação de disseminação da informação. Eles possuem
características funcionais e não funcionais sob as quais são
avaliados. As características funcionais expressam o que um
sistema deve fazer, e as não funcionais são consequências dos
requisitos que expressam as soluções tecnológicas utilizadas.
Uma característica funcional é:

QUESTÃO 38

O uso de software livre tornou-se uma alternativa para
viabilizar as atividades das bibliotecas digitais. Com relação ao
exposto, analise as afirmativas a seguir:
I - O software livre pode ser utilizado, copiado e distribuído
livremente.
II - Alterações, melhorias, otimizações ou correções efetuadas
no software livre são obrigatoriamente distribuídas
gratuitamente na nova versão.
III - O uso de software livre permite a extração e a importação
de dados em XML.

(A) o banco de dados transacional
(B) a interface web
(C) o sistema operacional
(D) a realização de empréstimos.
(E) a licença

QUESTÃO 36

Dessas afirmativas, podemos afirmar que:

Com relação à automação de bibliotecas, avalie as afirmativas
a seguir:

(A) I, II e III estão corretas.
(B) I, II e III estão erradas.
(C) apenas I e II estão corretas.
(D) apenas I e III estão corretas.
(E) apenas II e III estão erradas.

I - Os sistemas para a automação de unidades de informação
são conhecidos como Sistemas Integrados para
Bibliotecas, em geral, oferecendo os seguintes módulos:
aquisição, catalogação, interface de pesquisa, circulação,
disseminação seletiva e relatórios gerenciais.
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QUESTÃO 44

O fluxo informacional, seu gerenciamento e utilização no
ambiente organizacional contribuem decisivamente para o
seguinte aspecto:

Atualmente lidamos com o desafio de gerenciar as informações
em ambiente web, porém os meios para tal ainda são escassos
e precisam ser revistos e aprimorados. Considera-se, neste
contexto, que o maior problema metodológico para a gestão
da informação e do conhecimento na contemporaneidade diz
respeito a:

(A) aprendizagem sistêmica.
(B) avaliação.
(C) organização do conhecimento.
(D) tomada de decisões.
(E) formação de coleções.

(A) altos custos de desenvolvimento dos softwares.
(B) interoperabilidade dos sistemas de informação.
(C) falta de treinamento de profissionais e usuários.
(D) ausência de novidades no campo de normas, padrões e
formatos para descrição bibliográfica que otimizem o
processo.
(E) escassez de ferramentas tecnológicas que desenvolvam as
práticas de gestão da informação.

QUESTÃO 40

Representa uma ferramenta de gestão do conhecimento e
objetiva converter a missão e a estratégia das empresas em
medidas de desempenho que sirvam de base para um sistema
de mediação e gestão estratégica:

QUESTÃO 45

(A) análise SWOT
(B) benchmarking
(C) networking
(D) data mining
(E) balanced Scorecard

O compartilhamento de informações na atualidade é uma
inegável realidade, mas especificamente na área científica
e de propriedade industrial as barreiras burocráticas e
protecionistas dificultam o processo. Contra o movimento
de resistência ao compartilhamento de informações, surge a
economia colaborativa que preza pela produção intelectual
e seu compartilhamento coletivo sem visar o lucro. A esse
respeito, marque a alternativa que NÃO contém o nome
de uma forma de rede colaborativa ou licença que garanta
liberdade de uso a determinados conteúdos informacionais,
intelectuais, etc.

QUESTÃO 41

A biblioteca que disponibiliza seu acervo pela internet,
utilizando-se da digitalização é chamada de:
(A) biblioteca tecnológica.
(B) biblioteca híbrida.
(C) biblioteca automatizada.
(D) biblioteca virtual.
(E) biblioteca digital.

(A) Copyleft
(B) Copyright
(C) Creative Commons
(D) COMUT
(E) CALCO

QUESTÃO 42

É conhecido como o processo de converter registros
bibliográficos para meios eletrônicos tornando-os legíveis por
máquina:

QUESTÃO 46

O sistema numérico que identifica de forma única e precisa
uma informação veiculada na internet é o:

(A) digitalização.
(B) escaneamento.
(C) conversão eletrônica.
(D) conversão retrospectiva.
(E) catalogação eletrônica.

(A) Fiber Distributed Data Interface.
(B) Digital Object Identifier.
(C) International Standard Serial Number.
(D) Virtual Memory Systems.
(E) International Standard Book Number.

QUESTÃO 43

QUESTÃO 47

Qual alternativa NÃO representa um sistema de redes de
cooperação bibliográfica:

Os princípios de catalogação encontrados no Código de
Catalogação Anglo-Americano (AACR) foram objeto de
atualização, ampliando as diretrizes de compatibilidade da
catalogação descritiva em escala mundial. Tal iniciativa resultou
no desenvolvimento da (do):

(A) SIC
(B) BIBLIODATA/CALCO
(C) MARC21
(D) COMUT
(E) SCIELO

(A) International Organization for Standardization.
(B) AACR2R
(C) International Standard Book Number.
(D) International Standard Bibliographic Description.
(E) International Federation of Library Association.
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QUESTÃO 48

O sistema de classificação desenvolvido que permitiu tratar
diversos tipos de documentos além dos livros foi o da
classificação:
(A) decimal de Dewey
(B) de Bliss
(C) decimal universal
(D) de Ranganathan
(E) de Paul Otlet

QUESTÃO 49

A atividade de descrição bibliográfica tem como produto final:
(A) o índice.
(B) o sumário.
(C) o catálogo.
(D) a guia.
(E) a edição de fontes.

QUESTÃO 50

Com a aplicação das tecnologias de informação e comunicação
no processo de tratamento documental, o ato de busca a
documentos em uma coleção é chamado:
(A) busca documental.
(B) busca informacional.
(C) seleção da informação.
(D) consulta bibliográfica.
(E) recuperação da informação.
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