Leia estas instruções:
1

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida,
assine no espaço reservado para isso. Caso se identifique em qualquer outro local deste
Caderno, você será eliminado do Concurso.

2

Este Caderno contém a Prova de Redação e vinte e quatro questões de
Conhecimentos Específicos (quatro discursivas e vinte de múltipla escolha).

3

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se não apresenta
imperfeição gráfica que impeça a leitura.
Se você verificar algum problema, comunique-o imediatamente ao Fiscal.

4

Na Redação e nas questões discursivas, você será avaliado exclusivamente por
aquilo que escrever dentro do espaço apropriado.

5

Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de
pontos.

6

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta.

7

Interpretar as questões faz
esclarecimentos aos Fiscais.

8

Utilize, para rascunhos, qualquer espaço em branco deste Caderno e não destaque
nenhuma folha.

9

Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados
para efeito de avaliação.

10

Você dispõe de quatro horas, no máximo, para elaborar, em caráter definitivo, a
Redação, responder às questões discursivas e de múltipla escolha e preencher a Folha
de Respostas.

11

O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.

12

Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e
este Caderno.

parte

da

avaliação;

portanto,

não

adianta

pedir

As s i nat ur a d o C an di dat o: ______________________________________________________

Prova de Redação
“A responsabilidade penal dos 18 anos de idade está em vigor no Brasil desde 1940 e é garantia
constitucional consagrada na Carta Magna de 1988, com status de cláusula pétrea, portanto
insuscetível de modificação sem grave afronta às conquistas democráticas deste país.”
(Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude)
Disponível em: <www.promenino.org.br>. Acesso em: 17 ago 2009.

A redução da idade de responsabilidade criminal, a fim de que menores infratores venham a ser
punidos com mais rigor, ainda é alvo de polêmica e muita discussão no Brasil.
Para alguns, isso não impediria que eles continuassem praticando delitos, pois o Estatuto da
Criança e do Adolescente é muito tolerante. Outros, contrariamente, afirmam que a diminuição da
maioridade penal inibiria, e muito, a prática de crimes graves e da violência em geral.
Em breve, o jornal “Debates Contemporâneos” publicará três artigos de opinião. Cada um deles
adotará um ponto de vista diferente.
Com o intuito de desencadear o debate, o jornal questiona:
Será que a redução da maioridade penal intimidaria os menores que pretendem
transgredir a lei?
Um dos articulistas será você. Produza, então, um texto argumentativo no qual você concorde
com essa possibilidade ou discorde dela. Se preferir, assuma um posicionamento intermediário
(concordância parcial ou discordância parcial).
Obrigatoriamente, o artigo deverá apresentar dois argumentos que fundamentem seu ponto de
vista. Também deverá atender aos requisitos abaixo:


estar inserido no espaço destinado à versão definitiva;



ter um título e ser redigido em prosa (e não em versos);



obedecer ao padrão culto da língua portuguesa (considere as normas ortográficas vigentes
até 31/12/2008);



observar estas delimitações: mínimo de 20 linhas; máximo de 40 linhas.

Observação:
Embora se trate de um artigo de opinião, NÃO ASSINE O TEXTO (nem mesmo com pseudônimo).
ESPAÇO DESTINADO À REDAÇÃO DEFINITIVA
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NÃO assine o Texto.
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Questões Discursivas
Questão 1
Suponha que você tenha sido designado(a) para gerenciar o Setor de Formação e
Desenvolvimento de Coleções de uma biblioteca universitária pública que enfrenta limitações
orçamentárias.
Nesse contexto, quais ações você poderá adotar com vistas a viabilizar o processo de
atualização e manutenção do acervo?
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Questão 2
Na atual sociedade, identifica-se, cada vez mais, a criação de Repositórios Institucionais (RIs).
Defina RI, mencione duas características desse tipo de arquivo e exemplifique.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Questão 3
No Brasil, a Rede Bibliodata, coordenada pela Fundação Getúlio Vargas, tem contribuído para o
desenvolvimento do trabalho de catalogação cooperativa em rede.
Cite quatro benefícios desse trabalho compartilhado junto às bibliotecas cooperantes.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Questão 4
No cenário atual, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) tem sido considerada uma
excelente fonte de informação. Caracterize-a.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Questões de Múltipla Escolha
01. Na formação e no desenvolvimento de coleções de serviços de informação, o processo de
aquisição envolve dois itens básicos:
A) orçamento e alocação de recursos.

C) orçamento e compra.

B) alocação de recursos e permuta.

D) compra e doação.

02. Na biblioteca universitária, como medidas necessárias para otimização do acervo, além dos
programas de disciplinas dos cursos, destacam-se também como principais ações
A) o desbastamento e o descarte.
B) o descarte e a avaliação da coleção.
C) o desbastamento e a avaliação da coleção.
D) o descarte e a seleção.

03. No processo de seleção de materiais informacionais, alguns critérios são utilizados para a
avaliação dessa massa documental, dentre eles os que abordam o conteúdo dos
documentos.
O critério que possibilita distinguir os aspectos importantes ou superficiais difundidos nos
documentos denomina-se
A) atualidade.

C) imparcialidade.

B) precisão.

D) cobertura.

04. Na área de representação da informação, os Requisitos Funcionais para Registros
Bibliográficos (FRBR) são um modelo conceitual do tipo entidade-relacionamento (E-R), o
qual possui três elementos: entidades, atributos e relacionamentos.
Nesse contexto, entre as entidades que representam os produtos de trabalho intelectual ou
artístico, destacam-se:
A) pessoa e entidade coletiva.

C) conceito, objeto, evento e lugar.

B) obra, expressão, manifestação e item.

D) pessoa, obra e item.

05. Nos FRBR, todos os objetos físicos que possuem as mesmas características, tanto de
conteúdo intelectual como de forma física, são representados
A) nos relacionamentos.

C) na manifestação.

B) nos atributos.

D) na obra.

06. Internacionalmente, nas últimas décadas, um modelo conceitual para registros no universo
bibliográfico tem sido monitorado pela aplicação desse modelo, por meio de um grupo da
A) IFLA.

C) FEBAB.

B) BIREME.

D) FGV.

07. O Machine Readable Cataloguing (MARC) tem possibilitado o processo de representação
padronizada de registro bibliográfico. Desse modo, o formato de entrada é voltado para o
A) código.
B) computador.
C) conteúdo.
D) catalogador.
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08. Considere que a Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, pertencente à Universidade
Federal do Rio Grande do Norte e localizada no município de Santa Cruz, irá publicar um
livro e, para isso, necessita do auxílio do bibliotecário para a elaboração da ficha
catalográfica.
De acordo com o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2), a entrada correta para
essa entidade é:
A) Santa Cruz. Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi.
B) Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi.
C) Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (Santa Cruz).
D) Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi.
09. De acordo com a Classificação Decimal Universal (CDU), os assuntos relacionados à área
das ciências médicas estão representados na classe 61.
Então, ao classificar-se uma publicação que aborda o tópico Fisioterapia, deverá ser adotada
a seguinte notação:
A) 614.4

C) 617.7

B) 615.8

D) 618.1

10. As Linguagens Documentárias (LDs), como metalinguagens que se destinam a descrever
tematicamente a informação, enquadram como importantes instrumentos metodológicos de
indexação os
A) conteúdos.

C) tesauros.

B) dados.

D) textos.

11. Na organização e na representação temática da informação, ao se empregarem os termos
conforme eles aparecem nos documentos, sem modificação, faz-se uso da linguagem
A) natural.

C) documentária.

B) artificial.

D) especializada.

12. No contexto da análise documentária, a operação de indexação, ao traduzir o conteúdo
informacional do documento, tem como função principal
A) disseminar esse conteúdo.

C) catalogar esse conteúdo.

B) avaliar esse conteúdo.

D) expressar esse conteúdo.

13. O processo de indexação de documentos, ao organizar termos, faz uso de
A) serviço de alerta.

C) catalogação centralizada.

B) disseminação da informação.

D) linguagens documentárias.

14. No processo de organização e tratamento da informação documentária, a principal área que
tem dado apoio teórico-conceitual aos procedimentos metodológicos é a
A) comunicação.

C) informática.

B) lingüística.

D) semiótica.

15. A atividade de resumir implica, necessariamente, a compreensão do texto. No âmbito da
documentação, essa operação de representação é também conhecida como

14

A) classificação.

C) tradução.

B) catalogação.

D) normalização.
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16. Um usuário dirige-se ao bibliotecário de referência e solicita-lhe informações sobre a norma
que rege os princípios gerais para apresentação de projetos de pesquisa. Nesse caso, com
base nas normas aplicadas à documentação, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), o bibliotecário deverá indicar a
A) NBR 15287.

C) NBR 10518.

B) NBR 14724.

D) NBR 12676.

17. A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), coordenada pela BIREME, disponibiliza diversas fontes
de informação, possibilitando o acesso equitativo ao conhecimento científico nessa área.
A respeito desse espaço virtual, considere as seguintes afirmações:
I

A LILACS é a principal base de dados da BVS.

II

O DeCS é um vocabulário estruturado e bilíngüe para uso na indexação de artigos de
revistas, livros, dentre outros tipos de materiais informacionais.

III

A metodologia SCIELO é utilizada para a publicação eletrônica de edições completas
de periódicos científicos.

IV

O fornecimento de cópias de documentos científicos e técnicos na área de Ciências
da Saúde é realizado por meio do SCAD.

V

A LILDBI-Web é uma ferramenta que realiza o registro da coleção de atos normativos
de legislação em saúde.

A opção em que estão indicadas as afirmações corretas é:
A) I, II e V.

C) I, III e IV.

B) II, IV e V.

D) II, III e V.

18. A HISA é uma das bases de dados especializadas disponíveis na BVS e cujo conteúdo
abrange a área de
A) Engenharia sanitária.
B) Homeopatia.
C) Saúde na adolescência.
D) Saúde pública.

19. De acordo com o Código de Ética do Profissional Bibliotecário, as infrações cometidas no
exercício da profissão estão sujeitas à aplicação de penalidades, dentre elas a suspensão do
registro profissional pelo prazo de até
A) quatro anos.
B) três anos.
C) cinco anos.
D) dez anos.

20. Na literatura, são apontadas três concepções que determinam os diferentes níveis de
complexidade da information literacy: nível da informação, nível do conhecimento e nível da
inteligência. Este último dá ênfase ao papel do bibliotecário como agente educacional e
A) ao aprendizado ao longo da vida.
B) à tecnologia da informação.
C) aos processos cognitivos.
D) aos processos de busca da informação.
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