COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA

CONCURSO DE ADMISSÃO AO EAOT 2002

PROVA DE BIBLIOTECONOMIA

PROVA A
ATENÇÃO: ABRA ESTA PROVA SOMENTE APÓS RECEBER ORDEM.
DATA DE APLICAÇÃO: 18 DE MARÇO DE 2002.

PREEENCHA OS DADOS ABAIXO.
NOME DO CANDIDATO:____________________________________________________________________________

INSCRIÇÃO NO:____________________________________________

LEIA COM ATENÇÃO
1) ESTA PROVA CONTÉM 40 QUESTÕES OBJETIVAS.
2) CONFIRA SE A VERSÃO DA PROVA CORRESPONDE À VERSÃO DO CARTÃORESPOSTA.
3) PREENCHA CORRETA E COMPLETAMENTE O CARTÃO-RESPOSTA COM
CANETA DE TINTA PRETA OU AZUL. NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINALÁ-LO.
4) A PROVA TERÁ A DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, ACRESCIDAS DE MAIS 10
(DEZ) MINUTOS PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA.
5) SOMENTE SERÁ PERMITIDO RETIRAR-SE DO LOCAL DE PROVA A PARTIR DA
METADE DO TEMPO PREVISTO.

BOA PROVA!
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01 - O decreto que criou a Impressão Régia no Brasil, data de
a)
b)
c)
d)

22 de janeiro de 1808.
28 de janeiro de 1808.
08 de março de 1808.
13 de maio de 1808.

02 - Associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, a seguir, assinale a
alternativa correta.
1234-

Bibliofilia
Bibliognasta
Bibliógrafo
Bibliótafo

( ) conhecedor de livros. O que possui a ciência do livro.
( ) profissional da descrição de livros, seja do ponto de vista
comercial ou intelectual.
( ) ciência dos belos livros e das belas encadernações.
( ) pessoa que esconde os livros como um tesouro precioso,
ocultando-os de todo mundo.
a)
b)
c)
d)

3, 4, 1, 2.
4, 1, 3, 2.
2, 3, 1, 4.
1, 2, 3, 4.

03 - Exercer a profissão de bibliotecário, quando impedido de
fazê-lo, caracteriza
a)
b)
c)
d)

infração disciplinar.
crime.
delito.
ato indigno.

04 - De acordo com o artigo de Susana P. M. Mueller, pode-se
afirmar que
S. R. Ranganathan formulou cinco princípios normativos,
dos quais segundo seu raciocínio, derivam todas as
regras da administração e organização bibliotecária.
II - J. D. Foskett defendeu a necessidade de uma definição
profissional para a biblioteconomia, ou a necessidade de
se formular uma filosofia para a profissão.
III - Jesse H. Shera considerou o bibliotecário parte do
aparato cultural de seu ambiente, e especialmente um
elemento no mundo da comunicação.
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06 - Do ponto de vista de um sistema de informação, promoção é
a
a) determinação do tipo de material bibliográfico a ser
adquirido.
b) determinação dos canais de distribuição para o produto.
c) comunicação com os usuários reais e potenciais para
informá-los dos serviços disponíveis.
d) comunicação com os usuários reais para informá-los dos
produtos disponíveis.
07 - Com relação aos “recursos disponíveis”, além dos recursos
humanos e das instalações físicas, devem constar, no roteiro
para coleta de dados sobre a biblioteca, os recursos
a)
b)
c)
d)

naturais.
financeiros.
audiovisuais.
materiais.

08 - Marque a alternativa que apresenta exemplos de sintomas
que nos indicam que uma biblioteca precisa ser reorganizada.
a)

Baixa solicitação de seus serviços, acúmulo de poeira no
acervo e diminuição do fluxo de usuários no recinto da
biblioteca.
b) Baixo uso dos catálogos, ausência de critérios de seleção
do material e extravio constante do material.
c) Congestionamento do espaço físico, falha na recuperação
das informações armazenadas e utilização de grande parte
do acervo.
d) Aumento da solicitação de seus serviços, aumento do fluxo
de usuários no recinto da biblioteca e aumento do uso dos
catálogos.

09 - Enumere, na ordem crescente, os sete estágios do processo
de planejamento estratégico em bibliotecas, identificados por
BRYSON:

I-

( ) formulação de estratégias para administrar essas ações;
( ) concordância sobre o desenvolvimento de um processo
de planejamento estratégico;
( ) identificação dos mandatos organizacionais;
( ) avaliação do ambiente interno: pontos fortes e fracos;
( ) clareza da missão e dos valores organizacionais;
( ) identificação de ações estratégicas; e,
( ) avaliação do ambiente externo: oportunidades e
ameaças.

São verdadeiros os itens
A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)

I e III somente.
II e III somente.
I e II somente.
I, II e III.

05 - Analise os itens abaixo, relacionando-os aos aspectos de
medidas de desempenho existentes.
Nível e aspecto em que se traçarão as medidas de
desempenho;
II - Recursos financeiros disponíveis;
III - Entradas (informações necessárias para acompanhar as
atividades de serviço);
IV - Saídas (quanto trabalho é alcançado e a sua qualidade);
V - Eficácia (como os usuários avaliam o desempenho); e,
VI - Impacto.
I-

NÃO constitui em aspecto de medidas de desempenho, o
descrito somente na(s) afirmativa(s) do(s) item(ns)
a)
b)
c)
d)

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

a)
b)
c)
d)

1, 2, 3, 6, 4, 5 e 7.
3, 1, 2, 7, 4, 5 e 6.
7, 1, 2, 5, 3, 6 e 4.
7, 1, 2, 5, 6, 3 e 4.

10 - Segundo Alba Costa Maciel, em seu livro Planejamento de
Bibliotecas, o segundo nível de realidade que deverá ser
levantado nos casos específicos de planejamento de
bibliotecas, tanto em se tratando de organização como de
reorganização, corresponde
a) ao levantamento minucioso sobre a instituição que
mantém a biblioteca.
b) apenas ao levantamento de dados sobre a própria
biblioteca.
c) ao conhecimento do contexto socioeconômico-culturalgeográfico etc. que vai abrigar a biblioteca.
d) ao conhecimento da instituição que mantém a biblioteca e
ao levantamento minucioso de dados sobre a própria
biblioteca.
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11 - Identifique cada assertiva abaixo como V (verdadeira) ou F
(falsa).
Quanto à Agência Bibliográfica Nacional (ABN), pode-se
afirmar que
( )

( )

( )

( )

o IBICT é responsável pela coordenação e manutenção
do Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas
(CCN) e pela atribuição do ISBN.
prepara os registros oficiais e abrangentes para cada
nova publicação editada, de acordo com padrões
bibliográficos internacionais.
no Brasil, a Biblioteca Nacional concentra a maior parte
das funções da ABN, embora existam outras entidades
que têm atuado na área.
a Câmara Brasileira do Livro juntamente com o Sindicato
Nacional de Editores de Livros publicam o Catálogo
Brasileiro de Publicações.

A alternativa que apresenta a seqüência correta é
a)
b)
c)
d)

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

12 - Quanto ao controle bibliográfico universal, pode-se afirmar
que
a)

tem como órgãos coordenadores a IFLA, UNESCO e
ISBD.
b) está acoplado ao Internacional USIMARC.
c) deve começar em nível universal, precedendo qualquer
tentativa em nível local.
d) enfatiza a necessidade à aceitação, pelos países, de
normas internacionais para o registro e descrição de sua
produção bibliográfica.
13 - A temperatura ideal para ambientes destinados a guarda de
livros, como bibliotecas por exemplo, é de
a)
b)
c)
d)

20º a 25ºC.
18º a 24ºC.
24º a 30ºC.
20º a 28ºC.

14 - O recurso destinado às aquisições que, por sua natureza ou
urgência, não pode aguardar o procedimento normal de
licitação é a/o
a)
b)
c)
d)

carta de crédito.
inexigibilidade de licitação.
approval plan.
suprimento de fundos.

15 - Segundo Vergueiro, os três tipos de modalidades de compra
por licitação, que dizem respeito diretamente à aquisição de
material bibliográfico são
a)
b)
c)
d)

convite, tomada de preços e concurso.
convite, tomada de preços e concorrência.
convite, concurso e leilão.
tomada de preços, concurso e concorrência.
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16 - Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, a seguir,
assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
1234-

São obras intelectuais protegidas
São direitos morais do autor
Depende de autorização prévia do autor
Não constitui ofensa aos direitos autorais

( ) o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a
quaisquer forma de utilização ou à prática de atos que, de
qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como
autor, em sua reputação ou honra.
( ) as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução
cênica se fixe por escrito ou por outra obra qualquer.
( ) a reprodução de retratos, ou de outra forma de
representação da imagem, feitos sob encomenda,
quando
realizada
pelo proprietário
do
objeto
encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles
representada ou de seus herdeiros.
( ) a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística
ou científica, mediante a representação, recitação ou
declamação.
a)
b)
c)
d)

1, 3, 2, 4.
3, 4, 1, 2.
4, 2, 3, 1.
2, 1, 4, 3.

17 - Com relação ao conteúdo do documento, os critérios de
seleção que auxiliam o bibliotecário são
a) conveniência, idioma, relevância/interesse e estilo.
b) autoridade, precisão, imparcialidade, atualidade e
cobertura/tratamento.
c) contribuição potencial, características físicas, aspectos
especiais e custo.
d) autoridade, precisão, idioma e custo.

18 - Quanto à sintaxe, assinale a opção correta.
a)
b)
c)
d)

350p. : il.; 23cm.+livro do professor.
[S.l. : s.n.], 198-?
London : G. Routledge ; New York : E. P. Dutton, [18- -].
ISBN 0-684-14258-9 (cart.) ; $ 12,50.– ISBN 0-64-142589(broch.) ; $6,70.

19 - A utilização do * (asterisco) em um tesauros significa
a)
b)
c)
d)

índice de ponderação.
operadores de proximidade e distância.
indicadores de ligação.
truncamento dos termos.

20 - Analise os itens abaixo, referentes à catalogação de materiais
especiais.
O capítulo 9 do AACR2 trata da descrição de todo tipo de
arquivos de computador, bem como da documentação
que o acompanha.
II - A fonte principal de informação para a descrição de
material cartográfico é qualquer parte do próprio item.
III - Indica-se a edição de uma gravação de som quando esta
informação constar do item.
IV - A designação geral do material deve vir imediatamente
após a indicação da edição e entre parênteses.
I-

São corretos somente os itens
a)
b)
c)
d)

I, II e IV.
I, II e III.
II, III e IV.
I, III e IV.
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21 - Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª.
12345-

Especificidade
Exaustividade
Precisão
Relevância
Revocação

( ) extensão com que todos os itens numa base de dados
que são considerados relevantes ou pertinentes são
recuperados durante uma busca nessa base de dados.
( ) relação entre enunciados de necessidade de informação
e fontes potenciais de informação.
( ) extensão com que os itens recuperados durante uma
busca numa base de dados são considerados relevantes
ou pertinentes.
( ) extensão com que a diversidade do conteúdo temático,
que é objeto de análise de um dado documento, se acha
abrangida numa representação desse documento.
( ) nível de detalhe com que um tópico examinado num
documento é abrangido numa representação desse
documento.

25 - Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, a seguir,
assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
12345( )
( )

( )

( )

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
( )
a)
b)
c)
d)

5, 4, 3, 2, 1.
4, 3, 2, 5, 1.
1, 2, 4, 3, 5.
5, 3, 2, 1, 4.
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a)
b)
c)
d)

Mapa/Carta
Globo
Atlas
Escala
Projeção
é a denominação dada a uma coleção de mapas
reunidos num volume com as características de um livro.
é um mapa desenhado, montado sobre uma esfera a fim
de dar uma representação mais verídica da terra ou
evidenciar as posições relativas de corpos celestes como
são vistos da terra.
é uma representação gráfica de uma parte ou toda a
superfície terrestre, ou de um corpo celeste, desenhado
num plano, em escala reduzida, de tal maneira que
qualquer ponto no desenho corresponda a uma posição
geográfica ou celeste.
é o traçado das coordenadas. Pode-se definir como um
sistema matemático ou geométrico de linhas,
representando paralelos de latitude e meridianos de
longitude, sobre o qual o mapa pode ser desenhado.
é a relação entre o comprimento gráfico e o comprimento
correspondente medido sobre a superfície da terra.
3, 2, 1, 5, 4.
3, 1, 2, 4, 5.
1, 2, 3, 5, 4.
1, 2, 4, 3, 5.

22 - As seguintes entradas catalográficas estão de acordo com o
Código de Catalogação Anglo-Americano:
III III IV -

Brasil. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Distrito Federal. Tribunal de Contas.
Rio de Janeiro (RJ). Câmara Municipal.
Maranhão. Secretaria de Educação.

São verdadeiros apenas os itens
a)
b)
c)
d)

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

23 - Assinale a alternativa que apresenta os critérios que devem
ser observados para seleção de gravações de som.
a) A interpretação: pianista, regente, orquestra, cantores,
declamadores; a gravadora e o valor da peça em si
mesma.
b) A interpretação: pianista, regente, orquestra, cantores,
declamadores, versões; a gravadora e o valor da peça em
si mesma.
c) A interpretação: pianista, regente, orquestra, cantores,
declamadores; a gravadora; o valor da peça em si e a
língua apresentada.
d) A interpretação: pianista, regente, orquestra, cantores,
declamadores; a gravadora e o volume da gravação.

24 - Segundo Yves-François Le Coadic, um dos objetivos
principais de um sistema que gerencia uma base de dados é
a/o
a)
b)
c)
d)

seleção para aquisição.
recebimento dos fascículos.
circulação e o empréstimo de fascículos.
manutenção da integridade dos dados.

26 - Quanto ao caráter informativo, o mapa pode ser classificado
em
a)
b)
c)
d)

náutico, aeronáutico e geral.
temático, aeronáutico e especial.
geral, especial e temático.
náutico, aeronáutico e temático.

27 - São exemplos de estudos de usos e de usuários:
a) o público de uma biblioteca escolar, o percurso do visitante
de museu e os hábitos de leitura dos alunos da seção
moderna.
b) o público de uma biblioteca escolar, a quantidade de livros
de uma biblioteca e o percurso do visitante de museu.
c) o percurso do visitante de museu, a quantidade de mapas
de uma mapoteca e o público de uma biblioteca escolar.
d) o percurso do visitante de museu, a quantidade de fitas de
vídeo de uma videoteca e os hábitos de leitura dos alunos
da seção moderna.

28 - Os trabalhos apresentados em congressos, relatórios
técnicos, artigos de periódico, teses e dissertações, patentes,
literatura comercial e normas técnicas são denominados
a)
b)
c)
d)

fontes terciárias.
fontes primárias.
publicações oficiais.
fontes secundárias.

29 - São fornecedores de disseminação seletiva de informações
(DSI), EXCETO
a)
b)
c)
d)

bibliotecas e serviços de informações locais.
grandes produtores e processadores de bases de dados.
hospedeiros em linha.
editores de publicações periódicas.
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30 - Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, a seguir, assinale
a alternativa que apresenta a seqüência correta.
1234-

Vocabulário
Dicionário etimológico
Glossário
Dicionário biográfico

a)
b)
c)
d)

1, 2, 3, 4.
4, 3, 2, 1.
3, 4, 1, 2.
2, 1, 3, 4.

a) CERRI, Giovanni Guido; ROCHA, Domingos Correia da.
ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL: CONVENCIONAL,
DOPPLER, TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS, PEDIATRIA,
INTERVENÇÃO. Rio de Janeiro: Savier, 1999.
b) CERRI, Giovanni Guido & ROCHA, Domingos Correia da.
ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL: CONVENCIONAL,
DOPPLER, TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS, PEDIATRIA,
INTERVENÇÃO. Rio de Janeiro: Savier, 1999.
c) CERRI, Giovanni Guido; ROCHA, Domingos Correia da.
ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL: CONVENCIONAL,
DOPPLER, TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS, PEDIATRIA,
INTERVENÇÃO. Rio de Janeiro : Savier, 1999.
d) CERRI, Giovanni Guido & ROCHA, Domingos Correia da.
ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL: CONVENCIONAL,
DOPPLER, TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS, PEDIATRIA,
INTERVENÇÃO. Rio de Janeiro : Savier, 1999.

32 - Em relatório técnico-científico, o texto é dividido em
introdução, desenvolvimento e conclusão.
introdução, discussão e conclusão.
introdução, metodologia e conclusão.
introdução, desenvolução e conclusão.

33 - Assinale a alternativa que preenche,
respectivamente as lacunas abaixo.

(
(
(
(

a)
b)
c)
d)

Citação
Transcrição
Paráfrase
Reprodução de uma fonte intermediária

)
)
)
)

reprodução das próprias palavras do texto citado.
citação livre do texto.
citação de citação.
menção, no texto, de uma informação colhida em outra
fonte, pode ser uma transcrição ou paráfrase, direta ou
indireta, de fonte escrita ou oral.
4, 2, 1, 3
2, 3, 4, 1
1, 4, 2, 3
3, 1, 4, 2

35 - Em relação ao sistemas abertos, assinale a alternativa
correta.

31 - De acordo com a NBR 6023, marque a alternativa que
apresenta a referência correta.

a)
b)
c)
d)

34 - Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, a seguir,
assinale a alternativa correta.
1234-

( ) lista palavras e termos usados em um campo de
conhecimento, apresentando definições resumidas de uso
especial.
( ) arrola nomes de pessoas e apresenta dados biográficos
sobre elas.
( ) lista palavras indicando a ortografia correta e incluindo
definições resumidas.
( ) apresenta a raiz ou a derivação de palavras correntes
e/ou palavras antigas.
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a) São compatíveis entre si e que se comunicam com outros
sistemas.
b) Não se comunicam com outros sistemas.
c) São compatíveis entre si e não se comunicam com outros
sistemas.
d) São incompatíveis entre si e não se comunicam com
outros sistemas.

36 - Referente aos fundamentos da recuperação da informação,
analise as assertivas abaixo.
A atribuição de termos de indexação num sistema
informatizado pode ser uma atividade intelectual, igual a
que ocorre num sistema manual, ou uma atividade
executada pelo próprio computador.
II - Os sistemas de recuperação da informação utilizam o
próprio computador para armazenar os arquivos de
índices, ou arquivos invertidos, e para a manutenção de
bases de dados.
III - O processo de recuperação não depende muito das
etapas de indexação e armazenamento, que
determinam, em grande medida, a estratégia melhor
possível para as buscas feitas num sistema de
recuperação da informação.
I-

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

correta

e

a)
b)
c)
d)

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

Quando necessário um item pode ser subdividido em
__________, que são ordenados ____________.
a)
b)
c)
d)

alínea/numericamente
subalínea/alfabeticamente
alínea/alfabeticamente
subalínea/numericamente

37 - Um sistema de gerenciamento de informações textuais é uma
espécie de software de base de dados, projetado
especialmente para
a)

suportar a criação, manutenção e utilização de bases
textuais.
b) a inclusão de textos.
c) criação de bases de dados textuais.
d) manutenção de bases de dados textuais.
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38 - Associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, a seguir, assinale a
alternativa correspondente.
1234( )
( )

( )

( )
a)
b)
c)
d)

Quadros gráficos
Fitas e discos magnéticos
Sensores
Fita de papel e cartões perfurados
medem temperatura, umidade, níveis líquidos e etc.
funcionam de uma forma parecida com a das canetas
ópticas, com a exceção de que o movimento é feito com
uma caneta elétrica sobre uma lousa plana
especialmente preparada e instalada diante do monitor.
não são encontrados nos sistemas atuais, porém foram
os principais métodos inicialmente utilizados para
entrada de dados em computadores que funcionavam
basicamente no modo de processamento em lotes.
são considerados meios de entrada e saída.
1, 3, 4, 2.
1, 2, 4, 3.
3, 1, 4, 2.
3, 1, 2, 4.

39 - As três etapas que todos os sistemas de recuperação
compreendem são:
a)
b)
c)
d)

indexação, armazenamento e recuperação.
indexação, catalogação e recuperação.
catalogação, indexação e armazenamento.
armazenamento, recuperação e inclusão.

40 - Um sistema Cooperativo Internacional é denominado
a)
b)
c)
d)

PASCAL.
INIS.
NAL.
COMPENDEX.
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