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 inatur a do C andidato: ______________________________________________________

Prova de Redação
Há quem dê importância exclusivamente a livro digital. Alega-se, por exemplo, que ele não
requer o desmatamento de árvores, para fabricação de papel.
Outros, no entanto, valorizam apenas livro convencional. Segundo eles, possibilita a leitura em
qualquer ambiente, dispensando uso de computador.
Um jornal de grande circulação publicará, em breve, alguns artigos que discutam este
questionamento:

Qual livro subsistirá: o digital ou o convencional?
Convidado a produzir um artigo de opinião a esse respeito, você aceita a tarefa.
Você poderá defender ou criticar um dos pontos de vista mencionados acima. Se preferir, assuma
uma posição intermediária. Apresente quatro argumentos que dêem sustentação a sua tese.
Seu texto deverá, obrigatoriamente, atender às seguintes determinações:


ser redigido no espaço destinado à versão definitiva;



ser redigido em prosa, de acordo com o padrão culto da língua portuguesa (considere as
normas ortográficas vigentes até 31/12/2008);



ter um título;



conter, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 40 linhas.

Observação: Apesar de tratar-se de um artigo de opinião, NÃO ASSINE o texto (nem mesmo com
pseudônimo).
ESPAÇO DESTINADO À REDAÇÃO DEFINITIVA
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Questões Discursivas
Questão 1
No âmbito das bibliotecas e dos sistemas de informação, a Análise Documentária (AD) tem sido
fundamental para qualificar os produtos documentários.
Nesse sentido, descreva a importância e a aplicabilidade da AD no processo de geração de
informações.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Questão 2
O trabalho de indexação cooperativa em rede tem contribuído para o desenvolvimento da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Caracterize esse espaço virtual.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Questão 3
A política de desenvolvimento de coleções estabelece critérios que influenciam diretamente no
processo de seleção do material informacional que irá compor o acervo de uma biblioteca.
Comente esses critérios.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Questão 4
No cenário atual, a information literacy tem-se tornado a própria essência da competência em
informação. Descreva o papel do bibliotecário como agente educacional.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Questões de Múltipla Escolha
01. As afirmativas abaixo dizem respeito à Classificação Decimal Universal (CDU), uma
linguagem de indexação para o registro de todo o conhecimento em seus diversos suportes.
I

Dentre suas características principais destacam-se: a decimalidade, a estrutura
hierárquica e o caráter analítico-sintético.

II

A analítica de ponto é utilizada para indicar elementos, componentes, propriedades e
outros detalhes do número principal.

III

O auxiliar comum independente (=...) indica a língua em que está escrito um
documento.

IV

O sinal :: (dois pontos duplos) serve para fixar a ordem de dois ou mais números
principais e indica irreversibilidade.

V

Os auxiliares de forma e de tempo são exemplos de sinais biterminais.

Estão corretas apenas as afirmativas
A) I, II, III.
B) II, III, IV.
C) I, IV, V.
D) II, IV, V.

02. A estrutura da CDU é constituída pelas classes principais de 0 a 9, que representam os
diversos ramos do conhecimento humano.
Uma obra que trate de um assunto geral na área das Ciências Aplicadas terá sua notação
representada na classe:
A) 5
B) 6
C) 3
D) 1

03. Na classificação de assuntos compostos ou sínteses, a CDU faz uso de diversos sinais, a
saber: o sinal de adição, o de barra oblíqua, os dois pontos, os colchetes e os dois-pontos
duplos.
Identifique a opção em que está indicada uma extensão consecutiva de um assunto amplo ou
uma série de conceitos:
A) 643/645
B) 17:7
C) 575::576.3
D) 32+33
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04. Considere que a folha de rosto de um item documentário apresente os seguintes elementos:

Mara Eliane Fonseca Rodrigues
Bernadete Santos Campello
Organizadoras

A (re)significação do processo de
ensino/aprendizagem em
Biblioteconomia e Ciência da
Informação: novas abordagens
didático-pedagógicas

Niterói
Intertexto
Rio de Janeiro
Interciência
2004

De acordo com o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2), a entrada principal para
esse documento é
A) Rodrigues, Mara Eliane Fonseca.
A (re)significação do processo de ensino/aprendizagem em
Biblioteconomia e Ciência da Informação: novas abordagens
didático-pedagógicas / Mara Eliane Fonseca Rodrigues,
Bernandete Santos Campello, organizadoras.- Niterói, Intertexto;
Rio de Janeiro, Interciência, 2004.
144p.

B) RODRIGUES, Mara Eliane Fonseca; CAMPELLO, Bernadete
Santos (Org.). A (re)significação do processo de ensino/
aprendizagem em Biblioteconomia e Ciência da Informação:
novas abordagens didático-pedagógicas.- Niterói: Intertexto;
Rio de Janeiro: Interciência, 2004.
144p.
C) A (re)significação do processo de ensino/aprendizagem em Biblioteconomia e Ciência da
Informação: novas abordagens didático-pedagógicas / Mara Eliane Fonseca Rodrigues,
Bernandete Santos Campello, organizadoras.- Niterói, Intertexto; Rio de Janeiro,
Interciência, 2004.
144p.
D) A (re)significação do processo de ensino/aprendizagem em
Biblioteconomia e Ciência da Informação: novas abordagens
didático-pedagógicas / Mara Eliane Fonseca Rodrigues,
Bernadete Santos Campello, organizadoras.- Niterói:
Intertexto; Rio de Janeiro: Interciência, 2004.
144p.
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05. O Machine Readable Cataloguing (MARC) é um formato de intercâmbio de dados
bibliográficos, e sua estrutura é constituída pelos seguintes componentes: líder, diretório e
campos variáveis.
Nesse contexto, o líder é o componente que se refere
A) a um código numérico de três posições que identifica um campo.
B) a dados que fornecem informações para o processamento do registro.
C) à indicação das entradas para assuntos.
D) a um subcampo com as informações de responsabilidade da obra.

06. Os Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos (FRBR), como um modelo conceitual
usado na catalogação, deixa de lado a ênfase no item – ou seja, no suporte físico – e
privilegia, na obra,
A) a norma.

C) o conteúdo.

B) a regra.

D) o vocabulário.

07. No processo de representação descritiva, os padrões de descrição de documentos
representam um avanço significativo.
Isso ocorre sobretudo no caso
A) do FRBR.

C) do JCR.

B) do ISSN.

D) do LIS.

08. Caso um pesquisador que esteja escrevendo um artigo a ser disponibilizado na base de
dados LILACS, da BIREME, necessite, no processo de indexação, do auxílio do bibliotecário,
este deverá fazer uma busca direta no vocabulário controlado
A) THES.
B) VCBS.
C) LIS.
D) DECS.

09. As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na área de Documentação,
auxiliam o bibliotecário no serviço de normalização de trabalhos técnico-científicos.
A respeito das normas da ABNT, considere as afirmações:
I

Na estrutura de um livro, o colofão é considerado um elemento pós-textual opcional,
conforme a NBR 6029.

II

Para a NBR 6022, que trata da apresentação de artigo em publicação periódica
científica impressa, o resumo em língua estrangeira é um elemento pós-textual
obrigatório.

III
IV
V

Segundo a NBR 6023, ao referenciar-se uma publicação de duas editoras, faz-se a
indicação de ambas.
De acordo com a NBR 10520, a expressão apud somente é usada no texto.
A NBR 14724 recomenda que a folha de aprovação seja inserida após a folha de
rosto.

A opção em que todas as afirmações são corretas é
A) I, II, V.
B) I, III, IV.
C) II, III, IV.
D) II, III, V.
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10. A análise documentária contribui para
informacional do documento.
O fim pragmático desse processo é a

o

processo

de

representação

do

conteúdo

A) padronização da informação.
B) recuperação da informação.
C) classificação da informação.
D) catalogação da informação.

11. Nas bibliotecas e em sistemas de recuperação da informação, o tratamento da informação
tem como função principal representar os documentos, tanto do ponto de vista físico quanto
do temático.
Os instrumentos utilizados na descrição temática estão agrupados adequadamente na
opção
A) índices, listas de cabeçalhos de assuntos e bibliografias.
B) código de catalogação, vocabulários controlados e formatos de metadados.
C) listas de cabeçalhos de assuntos, sistemas de classificação e tesauros.
D) código de catalogação, sistemas de classificação e vocabulários controlados.

12. No âmbito da documentação, a produção de resumos é considerada complexa, uma vez que,
em sua elaboração, é essencial adotar-se maior rigor de ordem teórico-metodológica.
A análise que subsidia esse processo é a análise
A) da síntese.

C) de conteúdo.

B) discursiva.

D) literária.

13. Nos dias atuais, o modelo da Scientific Eletronic Library Online (SciELO), ao integrar um
debate europeu acerca do mercado de publicação científica, privilegiou notadamente a
produção de
A) revistas científicas.

C) base de dados.

B) monografias.

D) teses e dissertações.

14. O Diálogo Científico (DICI), como espaço virtual, tem possibilitado o registro e a discussão de
textos completos por pesquisadores das áreas de ciência e tecnologia.
Coordena esse repositório:
A) SISBI/UFRN.
B) INEP/MEC.
C) CAPES/MEC.
D) IBICT/MCT.

15. Um índice que classifica os conceitos das entradas de assunto de acordo com o texto, por
meio de subcabeçalhos, denomina-se
A) índice acumulado.
B) índice analítico.
C) subcabeçalho corrido.
D) subcabeçalho linha-a-linha.

16

UFRN – Concurso Público 2009 - – Bibliotecário-Documentalista

16. Com base na NBR 6023, da ABNT, indique a referência que representa um recurso contínuo.
A) CRUZ, Vilma Vitor. Pioneirismo educacional no Rio Grande do Norte: realidade ou
mito? (1960-1984). 1990. 159f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Departamento de
Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 1990.
B) GALLET, Luciano (Org.). Canções populares brasileiras. Rio de Janeiro: Carlos W ehns,
1851. 1 partitura (23p.). Piano.
C) BARROS, Ricardo Paes de et al. Pobreza e política social. São Paulo: Fundação
Konrad Adenauer, 2000. 85p. (Cadernos Adenauer, 1).
D) RUSSO, Renato. Equilíbrio distante. Guarulhos: EMI, 1995. 1 CD (63 min).

17. Em sistemas de recuperação da informação, é possível identificarem-se diversas fontes de
informação. Considera-se fonte primária:
A) bibliografia.

C) enciclopédia.

B) tese.

D) dicionário.

18. As afirmativas abaixo se referem ao Portal.periodicos.CAPES, uma das principais fontes de
informação eletrônica em ciência e tecnologia.
I

Oferece acesso aos textos completos de mais de 12.000 publicações periódicas
internacionais, nacionais e estrangeiras nas diversas áreas do conhecimento humano.

II

Dentre as bases multidisciplinares disponíveis, destacam-se: a W eb of Science e a
Derwent Innovations Index.

III

Permite acesso a uma bibliografia internacional da área de medicina denominada
RIPM.

IV

O uso do portal é livre e gratuito para os usuários das instituições de ensino superior.

V

As revistas Ciência da Informação, Transinformação e Perspectivas em Ciência da
Informação podem ser acessadas por meio desse portal.

Sobre o Portal.periodicos.CAPES, a opção em que todas as afirmativas estão corretas é
A) I, II, V.
B) II, III, IV.
C) I, III, IV.
D) II, IV, V.

19. O tesauro, que tem contribuído para a exploração dos sistemas documentários, tem sido
considerado como
A) instrumento teórico.
B) estrutura textual.
C) unidade de análise.
D) instrumento de tratamento da informação.

20. Algumas bases fundantes da reflexão teórico-conceitual, no processo de elaboração de
informações documentárias, são creditadas, de modo especial, à análise
A) de conteúdo e à lingüística aplicada.
B) de conteúdo e à linguagem artificial.
C) documentária e à lingüística aplicada.
D) documentária e à linguagem artificial.
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