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Questão 17
Na NBR 10520:2002 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas são indicados três tipos de notas:

A)
B)
C)
D)
E)

Nota do autor, nota de chamada e nota de fim.
Nota de referência, nota de rodapé e nota explicativa.
Nota do autor, nota de rodapé e nota de fim.
Nota de rodapé, nota de fim e nota explicativa.
Nota de citação, nota de rodapé e nota de referência.

Questão 18
Segundo Rosetto (2008, p.122), a Biblioteca Digital de Teses
e Dissertações (BDTD) desenvolvida pelo Instituto Brasileiro
de Informação Científica e Tecnológica (IBICT) é
considerada:

A)
B)
C)
D)
E)

Provedor de dados.
Provedor de serviços.
Provedor de tecnologias.
Provedor de softwares.
Nenhuma das alternativas.

Questão 19
A avaliação de um acervo, ou de parte dele, é uma forma de
qualificar as políticas de desenvolvimento de coleções.
Através dela, procura-se determinar o que a biblioteca deveria
possuir e não possui, e o que possui mas não deveria possuir.
Sobre o método impressionista, é correto afirmar que:

A)
B)

C)

Trata-se de um método que integra a categoria de
metodologias quantitativas de avaliação de coleções.
Deve ser realizado por um consultor externo, uma vez
que realizado por um membro da instituição pode-se
comprometer a qualidade da avaliação.
É criticado, pois sob certos aspectos é subjetivo e, além
disso, a avaliação de uma coleção requer mais do que o
conhecimento da literatura.

D)

Adota-se como método de avaliação o uso de algum tipo
de bibliografia para comparar o acervo da biblioteca.

E)

Envolve uma análise de como o acervo está sendo
utilizado, identificando seus pontos fortes e fracos a
partir dos padrões atuais de utilização.

Questão 20
Qual a fonte de informação tradicionalmente usada para a
identificação de organizações (por exemplo: empresas,
instituições de pesquisa etc.)?

Questão 21
Ao escolher os pontos de acesso referentes à
Responsabilidade mista em obras novas usando o Código de
Catalogação Anglo-Americano – 2ª edição (AACR2), quais
seriam as atribuições referentes à entrada principal e entrada
secundária da obra abaixo referenciada?
Nosso lar / por Francisco Cândido Xavier; ditado pelo espírito André Luiz.

A)

Entrada principal sob o cabeçalho para Francisco
Cândido Xavier e Entrada secundária sob o cabeçalho
para o espírito de André Luiz.

B)

Entrada principal sob o cabeçalho para o espírito de
André Luiz e Entrada secundária sob o cabeçalho para
Francisco Cândido Xavier.

C)

Apenas o cabeçalho para Francisco Cândido Xavier
deve ser atribuído.

D)

Apenas o cabeçalho para o espírito de André Luiz deve
ser atribuído.

E)

Entrada principal sob o cabeçalho para Nosso Lar.

Questão 22
Na representação descritiva usando o Código de
Catalogação Anglo-Americano – 2ª edição (AACR2), ao
buscar informações para o preenchimento do campo 1.4F7
Data de publicação, distribuição etc., o bibliotecário pode
deparar-se com um recurso informacional que não contenha
data de publicação, distribuição, copyright ou fabricação.
Nesse caso, uma data de publicação aproximada pode ser
registrada. Assinale a opção de registro que contém erros:

A)

, [1971 ou 1972] significa um ano ou outro.

B)

, [1969?] significa data provável.

C)

, [entre 1906 e 1912] usado somente para datas
aproximadas com menos de 20 anos de diferença.

D)

, [ca. 1960] significa data aproximada.

E)

, [197-] década provável.

Questão 23
Congregar as entidades para tornarem-se membros e
instituições filiadas, coordenar e desenvolver atividades que
promovam as bibliotecas e seus profissionais, bem como
apoiar as atividades de seus filiados e profissionais
associados é função de qual órgão de classe da
Biblioteconomia:

A)

Conselho Federal de Biblioteconomia.

B)

Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários,
Cientistas da Informação e Instituições.

A)

Relatório técnico.

C)

Conselho Regional de Biblioteconomia.

B)

Diretório.

D)

C)

Biografia.

Associação Brasileira de Escolas de Biblioteconomia e
Documentação.

D)

Catálogo de autoridade.

E)

E)

Lista de entidade.

Associação Brasileira de Educação em Ciência da
Informação.
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Questão 24

Questão 27

Sobre a indexação para fins de recuperação da informação,
pode-se afirmar que:

A Ciência da Informação possui dupla raiz: a Documentação
e a Recuperação da Informação, e interage com um conjunto
de disciplinas por meio de conceitos, princípios, métodos,
técnicas e teorias. Nesse contexto interdisciplinar, pode-se
afirmar que:

A)

Gerará o mesmo conjunto de descritores mesmo quando
realizada por pessoas diferentes, em períodos de tempo
e locais diferentes.

A)

A Ciência da Informação é um campo onde são
investigados
exclusivamente
os
componentes
científicos da Biblioteconomia.

B)

A Ciência da Informação investiga continuamente como
e por quais meios pode oferecer e receber elementos
teóricos, metodológicos e aplicados de outros campos
do conhecimento.

B)

Há um conjunto correto de termos a ser indexados.

C)

Vale-se das etapas de análise de assunto, síntese e
representação.

D)

Deve seguir uma política de desenvolvimento de
coleções preestabelecida.

C)

A Ciência da Informação apenas importa elementos de
outras disciplinas.

E)

Gerará um resumo que pode ser crítico, indicativo ou
informativo.

D)

A Documentação, enquanto disciplina voltada à
organização do conhecimento, não se diferencia em
nada da Bibliografia.

E)

A Recuperação da Informação está relacionada à
quantidade de itens encontrados nos catálogos e não a
sua relevância para os usuários.

Questão 25
O arranjo e a organização em bibliotecas são feitos por meio
de um código denominado "número de chamada", composto
pela notação de classificação̧, notação de autor, edição e/ou
volume e/ou exemplar do recurso informacional. Sobre a
notação de autor, assinale a alternativa incorreta:

A)

B)

É um código alfa-numérico que representa o sobrenome
do autor, a instituição responsável ou o título do recurso
informacional.
Tem o objetivo de ordenar os documentos que
apresentam igualdade no critério primário, que é a
notação de classificação

C)

Pode ser codificada por meio dos seguintes
instrumentos: Tabela Cutter-Sanborn, Tabela PHA ou
tabelas alternativas.

D)

É composta pela letra inicial do sobrenome do autor
(instituição responsável ou título, dependendo do caso)
em letra maiúscula, código extraído da Tabela adotada
e a primeira letra significativa do título do recurso
informacional em letra maiúscula.

E)

Quando o sobrenome do autor não se enquadrar
exatamente no código disponível na Tabela CutterSanborn, usa-se o código imediatamente superior.

Questão 26
O Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil é organizado
por qual instituição?

A)

CNPq.

B)

Capes.

C)

Mec.

D)

INT.

E)

Fapesp.
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Questão 28
O acervo de uma biblioteca é composto por diferentes tipos
de documentos cuja finalidade é atender às necessidades
informacionais de seus usuários. Diante disso, assinale a
alternativa que mostre a associação correta:
1.
2.
3.

Documento iconográfico.
Documento tridimensional.
Documento cartográfico.

( ) Selo. ( ) Carta náutica. ( ) Moeda. ( ) Cartão postal.

A)
B)
C)
D)
E)

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

Questão 29
Durante a análise de assunto, a seleção dos conceitos
depende da finalidade para a qual são usados os descritores
de indexação. Nesse caso, as características da indexação
mais afetadas são: seu grau de exaustividade e seu grau de
especificidade. Nesse contexto, pode-se afirmar que:

A)

Quanto maior for a exaustividade na representação de
assunto de um documento, maior será a revocação na
recuperação da informação.

B)

Quanto maior for a exaustividade na representação de
assunto de um documento, menor será a revocação na
recuperação da informação.

C)

Quanto maior for a especificidade na representação de
assunto de um documento, menor será a precisão na
recuperação da informação.

D)

A recuperação da informação não é afetada pelo grau
de exaustividade ou especificidade da representação de
assunto.

E)

O grau de exaustividade e especificidade da
representação de assunto depende exclusivamente da
área de conhecimento na qual o documento se insere.
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Questão 30

Questão 33

Os critérios para avaliação dos resultados de uma busca
bibliográfica variam de acordo com o tipo de necessidade
informacional do usuário. Segundo Lancaster (1996, p.188),
as seguintes situações envolvem critérios para avaliação de
resultado de busca:

A Classificação Decimal Universal (CDU) foi publicada em
1905 por Paul Otlet e Henri La Fontaine. A CDU partiu da
tradução da Classificação Decimal de Dewey (CDD), mas, por
empregar sinais gráficos em suas notações de classificação,
esse sistema de organização do conhecimento esboça uma
tentativa de classificação em facetas. Assim, na CDU os
assuntos podem ser especificados a partir de: ponto de vista,
lugar, tempo, forma, língua, raças e povos, e materiais e
pessoas. Nesse contexto, qual é o sinal gráfico utilizado
quando o "lugar" deve ser especificado em uma notação de
classificação:

I.

O usuário quer descobrir se existe algo escrito
acerca de determinado assunto e ficará satisfeito se
encontrar um item que trate desse assunto.

II.

O usuário quer recuperar uma seleção de itens
representativos sobre um assunto, mas não precisa
encontrar tudo.

III.

O usuário quer uma busca exaustiva – tudo sobre o
assunto tem de ser recuperado.

IV.

O usuário quer ampliar sua busca com operadores
booleanos.

O número de afirmativas corretas é:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) ZERO
Questão 31
Em meados do século XVI, o filósofo Francis Bacon dividiu os
saberes em três grande grupos: História ou Memória, Poesia
ou Imaginação e Filosofia ou Razão. Posteriormente, essa
lógica de classificaca̧ ̃o filosófica foi utilizada para a
construção de sistemas de classificação bibliográfica,
inclusive a Classificação Decimal de Dewey, mas não em sua
ordem original.
Assinale a lógica de classificação filosófica adotada pela
Classificação Decimal de Dewey (CDD):

A)
B)
C)
D)
E)

Memória, razão e imaginação.
Imaginação, memória e razão.
Imaginação, razão e memória.
Razão, imaginação e memória.
Razão, memória e imaginação.

Questão 32
O Código de Ética Profissional do Bibliotecário tem por
objetivo fixar normas de conduta para pessoas físicas e
jurídicas que exerçam atividades profissionais em
Biblioteconomia. O bibliotecário deve, com relação à classe,
observar a seguinte norma:

A)

Preservar o cunho liberal e humanista de sua profissão,
fundamentado na liberdade da investigação científica e
na dignidade da pessoa humana.

B)

Respeitar as ideias de seus colegas, os trabalhos e as
soluções, jamais usando-os como de sua própria autoria.

C)

Facilitar o desempenho dos representantes do órgão
fiscalizador, quando no exercício de suas respectivas
funções.

D)

E)

Votar e ser votado para qualquer cargo ou função em
órgãos ou entidades de classe, nos termos da legislação
vigente.

A)

.00

B)

(...)

C)

“...”

D)

=

E)

(0..)

Questão 34
O processo de classificação bibliográfica visa agrupar
documentos semelhantes distribuindo-os em classes e
representá-los por meio de uma notação de acordo com um
determinado sistema de classificação. Dessa forma, o
processo de classificação bibliográfica tem como objetivo
ordenar e ______ .

A)

preservar os documentos.

B)

divulgar os documentos.

C)

descrever os tipos de documentos.

D)

descrever os nomes dos autores dos documentos.

E)

descrever o conteúdo dos documentos.

Questão 35
Uma linguagem documental ou linguagem de indexação é
uma linguagem construída, isto é, “[...] produto de uma
operação nas palavras que a transforma em termos. De fato,
a linguagem construída neutraliza as diferenças existentes na
relação entre a palavra e seus significados na LN [linguagem
natural]” (CINTRA et al., 2002, p. 67). Uma linguagem
documental: CINTRA, A. M. M. et al. Para entender as
linguagens documentárias. 2. ed. rev. e atual. São Paulo:
Polis, 2002. Observe as declarações sobre as linguagens
documentais abaixo e assinale a alternativa incorreta:

A)

Não permitem que duas ou mais palavras se refiram a
um mesmo conceito, isto é, um significante tem apenas
um significado.

B)

Contêm mecanismos de articulação precários em face
daqueles existentes na linguagem natural.

C)

São compostas por um léxico, uma rede sintagmática e
uma rede paradigmática.

D)

Exigem regras explícitas para ser aplicadas de forma
defensável.

E)

Não controlam fenômenos linguísticos, tais como
ambiguidades e eufemismos.

Combater o exercício ilegal da profissão.
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Questão 36

Questão 39

Quais tipos de fontes de informação contêm informações
originais?

O processo de indexação consiste na compreensão do tema
do documento a ser indexado, seguida pela produção de um
conjunto de termos de indexação e, portanto, é afetado pelas
seguintes variáveis, exceto:

A)

Fonte de referência.

B)

Fonte primária.

C)

Fonte secundária.

A)

O indexador.

D)

Fonte terciária.

B)

O documento.

E)

Fonte completa.

C)

As comunidades de usuários.

D)

O autor do documento.

E)

A política de indexação.

Questão 37
Marque a alternativa correta sobre normalização:

I.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas é o Foro
Nacional de Normalização responsável pela produção e
distribuição das normas técnicas no âmbito brasileiro,
sendo uma das entidades fundadoras e representantes
do
Brasil
na
International
Organization
for
Standardization (ISO).

II.

O Comitê Brasileiro de Informação e Documentação da
Associação Brasileira de Normas Técnicas é
denominado CB12.

III.

As normas asseguram as características desejáveis de
produtos e serviços, tais como qualidade, segurança,
confiabilidade, eficiência, intercambiabilidade, bem
como respeito ambiental – e tudo isso a um custo
econômico.

A)
B)
C)
D)
E)

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

Questão 40
Durante a representação descritiva de um recurso
informacional usando o Código de Catalogação AngloAmericano – 2ª edição (AACR2), ao preencher o campo 1.1
Área do título e indicação de responsabilidade, subcampo
1.1B. Título principal, deve-se:

A)

Transcrever o título principal exatamente no que diz
respeito a redação, ordem, grafia, pontuação e uso de
maiúsculas.

B)

Transcrever o título principal exatamente no que diz
respeito a redação, ordem e grafia, mas não
necessariamente quanto à pontuação e ao uso de
maiúsculas.

C)

Transcrever o título principal de acordo com a forma
como este foi cadastrado em outros catálogos de
bibliotecas.

D)

Transcrever o título principal de acordo com as
necessidades dos usuários da biblioteca.

E)

Transcrever o título principal de acordo com a política de
indexação estabelecida pela biblioteca.

Questão 38
Sobre os Conselhos Regionais de Biblioteconomia, assinale
a alternativa correta:

A)

B)

C)

D)

E)

Foram criados pela lei 4.084, de junho de 1962 e
constituem braços fiscalizatórios do Conselho Federal
de Biblioteconomia (CFB) no que diz respeito ao
cumprimento do Código de Ética Profissional do
Bibliotecário.
Atualmente existem 15 Conselhos Regionais de
Biblioteconomia ativos e um inativo. O CFB poderá
promover a instalação de quantos CRBs julgar
necessários.
Os CRBs são geridos com recursos vindo da
administração pública; deste montante, 25% é
repassado ao Conselho Federal.

Questão 41
A referência é um “conjunto padronizado de elementos
descritivos, retirados de um documento, que permite sua
identificação individual”. De acordo com a NBR 6023:2002, os
elementos descritivos que compõem as referências podem
ser:

A)

Obrigatórios e facultativos.

A responsabilidade administrativa de cada Conselho
Regional de Biblioteconomia cabe ao presidente do
Conselho Federal.

B)

Obrigatórios e complementares.

C)

Obrigatórios e opcionais.

É uma organização que representa legalmente os
bibliotecários atuantes no estado de São Paulo e que
tem como um dos principais objetivos defender a
categoria profissional liberal dos bibliotecários.

D)

Essenciais e opcionais.

E)

Essenciais e complementares.
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Questão 42

Questão 45

O consórcio de bibliotecas é um empreendimento cooperativo
que busca conter gastos ou fomentar o compartilhamento de
recursos entre seus participantes. O consórcio criado em
1999, que reuniu a FAPESP, as cinco universidades públicas
de São Paulo – Universidade de São Paulo (USP),
Universidade
Estadual
de
Campinas
(UNICAMP),
Universidade Estadual

Existem bibliotecas que possuem autonomia ou têm
autorização para realizarem compras. Depois de haver
definido os fornecedores com que irão trabalhar, iniciam o
processo de compra dos materiais. Assinale a alternativa que
apresenta o nome da etapa do processo de compra em que
os pedidos encaminhados aos fornecedores retornam na
condição de propostas de fornecimento e que, portanto, não
implica compromisso de compra.

Paulista (UNESP), Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) e Universidade Federal de São Carlos, além do
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em
Ciências da Saúde (Bireme/OPS/OMS), com o objetivo de
implementar o uso de publicações eletrônicas no meio
acadêmico, denomina-se:

A)
B)
C)
D)
E)

Prossiga.
ProBE.
GALILEO.
ILCSO.
CRUESP.

Questão 43
Ao importar um registro catalográfico por meio de um sistema
de catalogação cooperativa que utilize o formato MARC21, o
bibliotecário deverá conferir o registro prestando atenção,
inclusive, nos termos tópicos atribuídos ao recurso
informacional em questão. Os termos tópicos podem ser
observados no seguinte campo do formato MARC21:

A)
B)
C)
D)
E)

082
600
630
650
653

Questão 44
A Classificação Decimal de Dewey (CDD) e a Classificação
Decimal Universal (CDU) são sistemas de organização do
conhecimento amplamente utilizados para classificação de
documentos em bibliotecas no Brasil. Por serem sistemas
construídos, provisionais e deterministas, é importante
conhecer as premissas nas quais eles se baseiam.
Nesse contexto, analise as asserções abaixo:
1.

2.

3.

A CDD e a CDU valem-se da lógica de classificação̧
filosófica do conhecimento preconizada por Francis
Bacon, por meio da qual as disciplinas podem ser
divididas em três grandes grupos: Memória, Imaginação
e Razão.
Ambos os sistemas seguem os princípios aristotélicos
de divisão dicotômica, mais especificamente o esquema
da árvore de Porfírio (conjunto hierárquico finito de
gêneros e espécies que funciona por dicotomias
sucessivas).
Tanto a CDD quanto a CDU utilizam uma estrutura
hierárquica, isto é, todos os tópicos (além das dez
principais classes) fazem parte de todos os tópicos mais
amplos acima deles. A base decimal é usada como
meio de formalizar suas subclasses.

Indique se as asserções são VERDADEIRAS (V) e/ou
FALSAS (F) respectivamente.

A)
B)
C)
D)
E)

V, V, V.
V, V, F.
V, F, V.
F, V, F.
F, F, V.
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A)

Lista de desiderata.

B)

Carta de crédito.

C)

Lista de romaneio.

D)

Fatura pro forma.

E)

Papeletas contábeis.

Questão 46
O desbastamento, ou seja, o remanejamento e/ou descarte
de materiais, consiste em extrair (deslocar ou retirar) títulos
ou partes da coleção. O processo que tem por finalidade
deslocar para lugares menos acessíveis ou depósitos
aqueles materiais de menor demanda recebe o nome de:

A)

Remanejamento.

B)

Descarte.

C)

Expurgo.

D)

Preservação.

E)

Eliminação.

Questão 47
O Código de Catalogação Anglo-Americano – 2ª edição
(AACR2) considera como materiais cartográficos todos os
materiais que representam, no todo ou em parte, a Terra e
qualquer corpo celeste, incluindo mapas em duas ou três
dimensões e plantas.
Ao realizar a representação descritiva de um item cartográfico
que não seja um atlas impresso, pode-se afirmar que, exceto:

A)

A fonte principal de informação é o próprio item
cartográfico.

B)

A área de título e indicação de responsabilidade pode
ser preenchida de acordo com dados extraídos de
qualquer fonte de informação.

C)

A área de descrição física pode ser preenchida de
acordo com dados extraídos de qualquer fonte de
informação.

D)

Os seguintes materiais também configuram-se como
fonte principal de informação: contêiner (p.ex.: portifólio,
capa, envelope), caixa, pedestal, suporte para um globo
etc.

E)

Caso haja, materiais impressos suplementares, como
folhetos e brochuras, podem ser consultados.
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Questão 48
Um(a) usuário/a solicitou ao/à bibliotecário/a um artigo e a
pesquisa foi elaborada na Scopus. Tal fonte de informação
pode ser identificada como:

A)

Serviço de descoberta.

B)

Serviço de busca.

C)

Serviço de alerta.

D)

Base de dados referencial.

E)

Base de dados de texto completo.

Questão 49
São considerados sistemas integrados nacionais para o
gerenciamento de bibliotecas:

A)

Pergamun, Aleph e Sophia.

B)

Sophia e Dspace.

C)

Alexandria e Sophia

D)

Dspace e Pergamun.

E)

Pergamun e Aleph.

Questão 50
Para

a

biblioteca

atender

à

sua

comunidade,

o

desenvolvimento de coleções deve levar em consideração as
necessidades informacionais de seus membros. Para tanto, é
necessário que o bibliotecário tenha em mãos um diagnóstico
dessa comunidade e que, no caso de uma biblioteca
universitária, considere:

A)

As ações educacionais ligadas a grupos de interesses
variados, como por exemplo: igrejas, associações,
sindicatos etc.

B)

Informações
sobre
atividades
pedagógicas
desenvolvidas, bem como as necessidades dos
professores de complementarem aulas.

C)

Informações específicas sobre o tipo de instituição em
que a biblioteca está inserida, bem como de grupos de
usuários.

D)

Dados políticos sobre a existência ou não de partidos
e/ou correntes políticas na comunidade e sua influência.

E)

O funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
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