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NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________ 

 

INSCRIÇÃO Nº: ________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOA PROVA! 
 

LEIA COM ATENÇÃO: 
 
1) ESTA PROVA CONTÉM 40 QUESTÕES OBJETIVAS. CONFIRA SE SUA PROVA ESTÁ 

COM TODAS AS QUESTÕES IMPRESSAS E SE SÃO PERFEITAMENTE LEGÍVEIS; 

2) CONFIRA SE A VERSÃO DA PROVA CORRESPONDE À VERSÃO MARCADA NO 
CARTÃO-RESPOSTA; 

3) PREENCHA CORRETA E COMPLETAMENTE TODOS OS CAMPOS DO CARTÃO-
RESPOSTA (INCLUSIVE O CÓDIGO DA PROVA) COM CANETA DE TINTA PRETA OU 
AZUL; 

4) NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINAR O CARTÃO-RESPOSTA NO LOCAL INDICADO 
PARA ASSINATURA; 

5) A PROVA TERÁ A DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, ACRESCIDAS DE MAIS 10 (DEZ) 
MINUTOS PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA; E 

6) SOMENTE SERÁ PERMITIDO RETIRAR-SE DO LOCAL DE PROVA A PARTIR DA 
METADE DO TEMPO PREVISTO. 
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01 - Associe a 2
a
 coluna de acordo com a 1

a
 e, a seguir, assinale a 

alternativa correta. 
 
1- Cinzel. 
2- Graphium. 
3- Estilete. 
4- Calamus. 

 
(    ) Instrumento utilizado para se escrever na cera. 
(    ) Instrumento utilizado para se escrever no tablete de 

argila. 
(    ) Instrumento utilizado para se escrever no papiro. 
(    ) Instrumento utilizado para se escrever na tábua 

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

 
 
02 - A MAIS antiga das grandes bibliotecas modernas é a 

 
a) Vaticana. 
b) Nacional de Paris. 
c) do Congresso. 
d) de Berlim. 

 
 
03 - A Biblioteca Nacional do Brasil ocupou a atual edificação no 

ano de 
 

a) 1910. 
b) 1905. 
c) 1911. 
d) 1908. 
 
 

04 - As bibliotecas universitárias da Idade Média possuíam alguns 
dispositivos em seus regulamentos. Com relação a esses 
dispositivos, marque V para verdadeiro ou F para falso. 

 
(    ) Nenhum membro da sociedade poderia entrar na 

biblioteca sem beca e sem boné. 
(    ) Era permitida a entrada de crianças na biblioteca. 
(    ) Era proibido escrever nos volumes. 
(    ) Os volumes poderiam ser retirados livremente pelos 

membros da sociedade. 
 
A seqüência correta é 
 
a) V, F, V, F. 
b) V, V, F, F. 
c) F, F, V, V. 
d) F, V, F, V. 

 
 
05 - Com relação ao Registro Provisório de Bibliotecário, assinale 

a alternativa correta. 
 

a) Poderá ser expedido a profissionais egressos tanto de 
instituições de ensino brasileiras, como estrangeiras. 

b) Não caracteriza uma situação transitória. 
c) Autoriza o exercício da profissão ao Bacharel em 

Biblioteconomia que ainda não tenha seu diploma 
devidamente registrado nos órgãos competentes. 

d) Na sua falta, para o pleno exercício da profissão, o 
Bacharel deverá recorrer ao órgão de ensino no qual 
estudou para obter uma declaração que o habilite no 
mercado de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 - Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas abaixo. 

 
A citação do número de registro no Conselho Regional de 
Biblioteconomia, em todos os documentos de 
responsabilidade profissional, é _________, de acordo com a 
Lei Nº _________. 

 
a) facultativa / 9.674/1998. 
b) facultativa / 9.610/1998. 
c) obrigatória / 9.674/1998. 
d) obrigatória / 9.610/1998. 

 
 
07 - O Técnico em Biblioteconomia poderá supervisionar 

bibliotecas públicas em municípios com até 10 mil habitantes, 
e cujo acervo não ultrapasse a 

 
a) 100 exemplares. 
b) 200 exemplares catalogados. 
c) 200 exemplares. 
d) 100 exemplares catalogados. 

 
 
08 - Leia as afirmativas abaixo referentes ao que preconizava 

Melvin Dewey a respeito das funções e papéis da biblioteca. 
Em seguida, assinale a alternativa correta. 

 
I - A biblioteca é como uma escola, e o bibliotecário é, no 

mais alto sentido, um professor. 
II - A biblioteca deveria ser uma força agressiva na 

comunidade. 
III - O bibliotecário tem a responsabilidade de promover os 

ideais publicados sob o título The five laws of library 
science. 

 
São verdadeiras: 

 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 

 
 
09 - Assinale a alternativa que apresenta os critérios para eliminar 

itens MENOS relevantes do acervo. 

 
a) Julgamento objetivo e idade do material. 
b) Data de aquisição e julgamento objetivo. 
c) Quantidade que está em uso e julgamento subjetivo. 
d) Padrão de uso passado e quantidade que não está em 

uso. 
 
 
10 - Com base no que afirma Heather Johnson, analise os itens 

abaixo: 
 

I - Metas indicam compromissos e prioridades a longo prazo. 
II - Objetivos indicam, de forma mensurável, as ações que se 

desenvolverão a curto prazo. 
III - Os objetivos podem se dividir em três tipos de metas: de 

serviço, de administração de recursos e metas 
administrativas / direcionais. 

 
São verdadeiros os itens 

 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
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11 - Além das atividades clássicas encontradas freqüentemente e 
que são exercidas pelos profissionais da informação, 
encontram-se diversas funções. Com relação a essas 
funções, marque V para verdadeiro ou F para falso. 

 
(    ) Avaliar, planejar, vender e implantar redes locais de 

comunicação de informação em uma empresa industrial. 
(    ) Fazer buscas manuais e informatizadas no serviço de 

documentação de um centro de pesquisa e 
desenvolvimento. 

(    ) Implantar programas de gerenciamento de estoques em 
supermercados e lojas de roupas. 

(    ) Avaliar, planejar, vender os produtos industrializados e 
implantar redes locais de comunicação industrial. 

 
A seqüência correta é 

 
a) F, V, V, F. 
b) V, F, F, V. 
c) F, F, V, V. 
d) V, V, F, F. 

 
 
12 - O processo de avaliação envolve: 
 

a) adequação, mensuração e mudança. 
b) adequação, pesquisa e mudança. 
c) mensuração, pesquisa e mudança. 
d) planejamento, pesquisa e mudança. 

 
 
13 - Assinale a opção que apresenta, corretamente, as etapas do 

planejamento. 
 

a) Elaboração do plano, implementação , acompanhamento e 
avaliação. 

b) Implementação, análise de dados, previsão e relatórios. 
c) Estatísticas, acompanhamento e avaliação. 
d) Implementação, acompanhamento e avaliação. 

 
 
14 - Para uma boa conservação do papel, aconselha-se manter a 

temperatura entre: 
 

a) 5 e 10ºC. 
b) 18 e 22ºC. 
c) 25 e 30ºC. 
d) 10 e 15ºC. 

 
 
15 - Pode-se definir bibliografia nacional como aquela que 

relaciona 
 

a) apenas autores nascidos em determinado país. 
b) apenas obras publicadas sobre o país, no exterior. 
c) todas as obras editadas dentro das fronteiras de um país. 
d) apenas as obras que tratam do país, sob quaisquer 

aspectos. 
 
 
16 - Considerando a Numeração Padronizada Internacional para 

Livros (ISBN), é correto afirmar que 
 

a) compete às agências nacionais do ISBN a atribuição dos 
dígitos identificadores do título a cada livro. 

b) as reedições, mesmo que apresentem mudança, devem 
manter o número ISBN atribuído à edição original. 

c) o ISBN é considerado pela IFLA e a UNESCO como um 
mecanismo de grande importância para o controle 
bibliográfico. 

d) o ISBN é atribuído à publicação impressa com o mínimo 
de cinqüenta páginas, e mesmo a publicações de caráter 
efêmero. 

 
 
 
 
 
 

17 - A umidade  ideal  para  a  conservação  de  livros  é  de   60% 
a 65%, sendo o aparelho medidor da umidade do ar o 

 
a) higrômetro. 
b) termômetro. 
c) desumidificador. 
d) anemômetro. 

 
 
18 - Assinale a alternativa INCORRETA, referente à avaliação do 

desempenho de bibliotecas. 
 

a) Possibilita ao bibliotecário identificar se os serviços 
oferecidos correspondem ou não às necessidades dos 
usuários. 

b) Ajuda o administrador a alocar de modo mais eficiente os 
recursos disponíveis. 

c) O fato de existir um programa de avaliação por si só 
lembra ao pessoal do centro de informação que a 
qualidade do serviço é importante. 

d) Os estudos atuais oferecem sugestões concretas relativas 
ao monitoramento contínuo da qualidade dos serviços 
fornecidos pela biblioteca. 

 
 
19 - Quanto ao depósito legal, é correto afirmar que 
 

a) a preocupação com o depósito legal no Brasil data de 
1908, com a assinatura da Convenção de Berna. 

b) a instituição definida por lei para receber os materiais 
oriundos da contribuição legal é chamada de depositante. 

c) a UNESCO recomenda que o país inclua como 
responsáveis, em sua legislação específica de depósito 
legal, tanto os editores quanto os impressores. 

d) segundo a UNESCO, o mínimo de três exemplares são 
necessários para atender aos objetivos de elaboração da 
bibliografia nacional e preservação da coleção nacional. 

 
 
20 - A aquisição de materiais informacionais que somente possam 

ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial detentor da exclusividade do produto ou material, 
caracteriza a 

 
a) concorrência. 
b) tomada de preços. 
c) dispensa de licitação. 
d) inexigibilidade de licitação. 

 
 
21 - Uma função de aquisição que se diferencia das outras por 

não precisar ser, necessariamente, iniciada pelos 
bibliotecários é a  

 
a) compra.  
b) permuta. 
c) doação. 
d) seleção. 

 
 
22 - A análise da comunidade, políticas, seleção, aquisição, 

desbastamento e avaliação são elementos do processo de  
 

a) aquisição. 
b) seleção. 
c) avaliação da coleção. 
d) desenvolvimento da coleção. 
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23 - Assinale a alternativa que apresenta os PRINCIPAIS critérios 

de seleção a serem observados quando da compra de 
periódicos em bibliotecas especializadas. 

 
a) Relevância do título, ser indexado e dispensar a 

normalização dos artigos. 
b) Política editorial, publicação de índice anual e a existência 

de coleções completas no país. 
c) Comissão editorial, ser indexado e apresentar resumos em 

inglês. 
d) Comissão editorial, cobertura de assuntos abrangentes, 

apresentar resumos em língua estrangeira. 
 
 
24 - Com relação à seleção de periódicos, identifique cada 

assertiva abaixo como V (verdadeira) ou F (falsa). 
 

 
(   )   O principal compromisso, na seleção de uma publicação 

periódica, refere-se à qualidade e adequação da 
mesma.  

(   )   Ao optar por um título de periódico, devem-se 
considerar não só os custos diretos, como também os 
indiretos. 

(   )   Julgar a qualidade de um periódico é tarefa exclusiva do 
bibliotecário. 

(   )   Ao selecionar, é necessário analisar a ocupação do 
espaço para a aquisição de publicações periódicas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 
a) F, F, F, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, V, F, V. 
d) V, F, V, F. 

 
 
25 - Segundo a lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 

contrafação é 
 

a) reprodução não autorizada. 
b) programa de computador. 
c) composição musical, tendo ou não letra. 
d) alteração, supressão ou inutilização, de qualquer maneira, 

de dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das 
obras e de produções protegidas para evitar ou restringir 
sua cópia. 

 
 
26 - As seguintes entradas catalográficas estão de acordo com o 

Código de Catalogação Anglo-Americano, EXCETO: 

 
a) João Paulo II, Papa. 

b) Diégues, Manuel, Júnior. 
c) Ferreira Filho, João Leite. 
d) Brasil. Congresso. Senado Federal. 

 
 
27 - Quanto ao tesauro, pode-se afirmar que  
 

a) é um sistema geral de codificação. 
b) é utilizado exclusivamente para livros. 
c) possibilita a busca retrospectiva da informação. 
d) tem seus termos categorizados de acordo com a ordem 

alfabética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 - Com relação à CDU, identifique cada afirmativa abaixo como 
V (verdadeira) ou F (falsa) e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a seqüência correta. 
 

(   )   Emprega-se a / (barra oblíqua) quando um documento 

trata independentemente de dois ou mais assuntos 
representados nas tabelas por números consecutivos. 

(   )   O símbolo + (mais) é empregado quando um documento 

trata, separadamente, de dois ou mais assuntos 
representados nas tabelas por símbolos que não são 
consecutivos. 

(   )   A notação 2 + 7 indica influência da religião na arte. 
(   )   51/53 e 51 + 53 são as formas alternativas para indicar 

as relações entre a matemática e a física. 
 

a) V – V – F – F. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – F – V. 
d) F – F – V – V. 

 
 
29 - Sobre disseminação seletiva da informação (DSI), analise as 

afirmativas abaixo: 
 

I - Há dois grupos principais de fornecedores de DSI: 
bibliotecas e serviços de informação locais, e hospedeiros 
em linha. 

II - As palavras-chave podem ser extraídas de qualquer 
campo, inclusive nomes de autores, títulos, nomes 
químicos, títulos de periódicos e de texto de um resumo 
ou documento. 

III - O formato mais apropriado de um perfil de interesses 
depende da base de dados e da atitude do usuário em 
face dos itens irrelevantes. 

 
São verdadeiras as afirmações 

 
a) I e II somente. 
b) II e III somente. 
c) I e III somente. 
d) I, II e III. 

 
 
30 - Identifique como V (verdadeira) ou F (falsa) cada afirmação 

abaixo e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a 
seqüência correta. 

 
De acordo com Nice Figueiredo, as metas e objetivos gerais 
para um programa de desenvolvimento de habilidades no 
manejo da informação inclui 

 
(   )   facilidade no uso dos recursos locais. 
(   )   conhecimento dos recursos internacionais. 
(   )   dependência na busca da informação. 
(   )   capacitação para exploração dos recursos 

informacionais existentes. 
 

a) F – F – V – V. 
b) V – F – V – V. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – F – F. 
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31 - Quanto ao desenvolvimento de acervo para uma biblioteca 
universitária, relacione os níveis desejáveis aos seus 
respectivos componentes. 

 
1 - Nível de completeza 
2 - Nível de pesquisa 
3 - Nível de estudo 
4 - Nível básico 
5 - Nível mínimo 

 
(   )   Inclui uma ampla gama de monografias básicas, 

coleções completas de autores importantes, seleção de 
periódicos representativos e instrumentos de referência. 

 
(   )   Composto por relatórios de pesquisa, resultados de 

experimentos científicos e ampla seção de monografias 
especializadas. 

 
(   )   Inclui todos os trabalhos significativos, em todas as 

línguas e formatos aplicáveis. 
 

(   )   Apresenta os melhores dicionários e enciclopédias, 
seleção de trabalhos importantes, levantamentos 
históricos, bibliografias importantes e uns poucos 
periódicos importantes na área. 

 
(   )   Inclui os instrumentos básicos de referência e áreas de 

assunto que não são do escopo da coleção. 
 

A seqüência correta é 
 

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

 
 
32 - Numere a 2

a
 coluna de acordo com a 1

a
 e, em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 
 

1 – Bibliografia seletiva 
2 – Bibliografia sinalética 
3 – Bibliografia analítica 
4 – Bibliografia especializada 

 
 

(    ) Cobre uma área do conhecimento, um assunto, um 
autor, etc. 

(    ) Lista as referências bibliográficas, sem comentários. 
(    ) Relaciona as obras por algum critério, geralmente o de 

qualidade. 
(    ) Apresenta um resumo sobre o conteúdo da obra 

referenciada. 
 

a) 1 – 3 – 2 – 4. 
b) 1 – 2 – 3 – 4. 
c) 4 – 2 – 1 – 3. 
d) 2 – 1 – 3 – 4. 

 
 

33 - Quanto à busca em um serviço de referência, relacione cada 
fator ocasionador de falhas ao seu respectivo exemplo. 

 
1 - Fatores humanos. 
2 - Falta de treinamento do bibliotecário. 
3 - Falta de política específica para a referência. 
4 - Falta de responsabilidade profissional do bibliotecário. 
5 - Falta de política da biblioteca. 
6 - Problemas  relacionados  às fontes  e  ao sistema, além do 

controle do bibliotecário. 
 

(   ) Utilização de fontes ultrapassadas para responder a 
questões atuais. 

(   ) Abreviaturas semelhantes e/ou confusas de títulos de 
periódicos. 

(   ) Rejeição de fonte potencial não imediatamente 
disponível. 

(   ) Ausência de políticas ditando os deveres do bibliotecário. 
(   ) Pouca familiaridade ou experiência com o catálogo e os 

índices. 
(   ) Ausência de política para manter e utilizar registro de 

questões difíceis e das propostas com maior freqüência. 
 

A seqüência correta é 
 

a) 2, 5, 3, 4, 1, 6. 
b) 3, 4, 2, 1, 6, 5. 
c) 4, 6, 1, 5, 2, 3. 
d) 1, 3, 4, 2, 5, 6. 

 
 
34 - Segundo a Royal Society, NÃO é uma função atual do 

periódico científico a/o 
 

a) comunicação formal. 
b) controle bibliográfico do conhecimento registrado. 
c) estabelecimento da propriedade intelectual. 
d) manutenção do padrão da qualidade na ciência. 

 
 
35 - Assinale a alternativa correta referente à literatura cinzenta. 
 

a) É usada para designar documentos NÃO convencionais e 

semipublicados, produzidos nos âmbitos governamental, 
acadêmico, comercial e de indústria. 

b) Teve um incremento significativo a partir do século XIX 
com a afirmação do Estado moderno e o crescente 
reconhecimento, por parte tanto de governos como da 
sociedade, da necessidade de difusão dos atos de seus 
governantes, visando maior controle da máquina 
governamental. 

c) O número de literatura cinzenta que um país produz pode 
ser um indicador do seu grau de desenvolvimento 
tecnológico. 

d) É o material produzido por empresas e outras 
organizações, com o objetivo de promover a venda de 
seus produtos de serviço. 

 
 
36 - Com relação aos relatórios técnicos como fonte de 

informação, pode-se afirmar que 
 

a) utilizam linguagem informal, de estilo literário. 
b) constituem um exemplo típico da chamada publicação 

convencional. 
c) são produzidos em grande tiragem, com o objetivo de 

atingir um público mais amplo. 
d) refletem as tendências da tecnologia atual e apresentam 

também alto grau de obsolescência. 
 
 
37 - Com relação à NBR 6022 “Apresentação de artigos em 

publicações periódicas”, é necessário consultar a NBR 
 

a) 6026. 
b) 6024. 
c) 6027. 
d) 6034. 
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38 - Os catálogos de bibliotecas com serviços automatizados que 
oferecem MAIOR facilidade de divulgação são emitidos em 

 
a) papel. 
b) disquete. 
c) CD-ROM. 
d) microforma. 

 
 
39 - Leia a seguinte afirmação a respeito de Lógica Booleana de 

Busca: 
 

Nas estratégias de busca, são utilizados operadores lógicos 
booleanos empregados com significado específico para cada 
tipo de busca. 

 
Assinale a opção que apresenta, corretamente, a relação 
OPERAÇÃO / TIPO DE BUSCA. 

 
a) Operador ‘’E” / Tipo de busca conjuntiva. 
b) Operador “NÃO” / Tipo de busca aditiva. 
c) Operador ‘’OU’’ / Tipo de busca subtrativa. 
d) Operador “MAS” / Tipo de busca alternativa. 

 
 
40 - Assinale a alternativa que contém apenas bancos de dados 

brasileiros. 
 

a) ARUANDA, QUESTEL, RENPAC. 
b) ARUANDA, SICON, CIRANDÃO. 
c) PRODASEN, QUESTEL, BRS. 
d) RENPAC, SICON, BRS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


