


INSTRUÇÕES
Para a realização desta prova, você recebeu este Caderno de Questões.
1. Caderno de Questões
• Verifique se este Caderno de Questões contém a prova de Conhecimentos Específicos

referente ao cargo a que você está concorrendo:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  ––  Questões de 101 a  130

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente
comunicada ao Fiscal de sala.

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão: objetiva de proposição
simples. Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha
de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

2. Folha de Respostas
• Você terá uma única Folha de Respostas para a Prova de Conhecimentos Gerais e

para esta Prova de Conhecimentos Específicos.
• NÃO AMASSE, NÃO  DOBRE, NÃO  SUJE, NÃO  RASURE  ESSA  FOLHA  DE

RESPOSTAS.
• A  marcação  da  resposta  deve  ser  feita  preenchendo-se  o  espaço  correspondente

com caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para
esse fim.

• O tempo disponível para a realização das duas provas e o preenchimento da
Folha de Respostas é de 5 (cinco) horas no total.

ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

LEMBRE-SE:
A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.

A resposta errada vale – 0,75 (menos setenta e cinco centésimos), isto é, você
não ganha o ponto da questão que errou e ainda perde, em cada resposta errada,
0,75 (setenta e cinco centésimos) dos pontos ganhos em outras questões que você
acertou.

A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem  0  (zero).  Você
não ganha nem perde nada.



PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

BIBLIOTECÁRIO / DOCUMENTALISTA

QUESTÕES de 101 a 130

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 101 a 130, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:

V, se a proposição  é verdadeira;
F, se a proposição  é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale −0,75 (menos setenta e
cinco centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada
valem 0 (zero).

Questão  101
Relevância e consistência são dois conceitos relacionados com a área de Indexação,
encontrados na literatura de Biblioteconomia, sendo que “consistência” é definido como
“o grau de concordância na representação do conteúdo de informação (essencial) do
documento por certas listas de termos de indexação, selecionados individualmente e
independentemente por cada indexador”.

Questão  102
O termo “Relevância”, em Indexação, refere-se à satisfação do usuário com o número de
referências obtidas no resultado de sua busca.

Questão  103
O título e o resumo são as fontes mais confiáveis para o indexador decidir quanto à
seleção dos descritores que representam o conteúdo do documento.

Questão  104
O Serviço de Referência, ao promover Serviços de Alerta, está cumprindo sua missão que
é disseminar informação.
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Questão  105
A literatura da área de Biblioteconomia aponta como responsabilidade do Bibliotecário de
Referência o desenvolvimento da competência informacional (information literacy) dos
usuários, responsabilidade essa que, embora esteja sendo bastante enfatizada atualmente,
há muito tempo já era prevista na função de informação do Serviço de Referência.

Questão  106
O sucesso da mediação entre a informação e o usuário depende, exclusivamente, do
Bibliotecário de Referência, porque é ele que detém o conhecimento das fontes de informação
disponíveis na biblioteca.

Questão  107
O Processo de Referência é composto de várias fases consecutivas, que permitem o
atendimento do usuário, sendo que, entre as diferentes fases, são consecutivas e
interdependentes as seguintes: identificação da fonte de informação, localização da
informação, estratégia de busca e entrega da resposta ao usuário.

Questão  108
A missão do IBICT é “promover a competência, o desenvolvimento de recursos e a
infraestrutura da informação em Ciência e Tecnologia para a produção, socialização e
integração do conhecimento científico-tecnológico” e, para cumpri-la, criou-se o programa
QUALIS, que avalia a qualidade dos periódicos brasileiros.

Questão  109
O CCN — Catálogo Coletivo Nacional de Periódicos — coordenado pela Biblioteca Nacional,
permite que sejam  recuperados artigos de periódicos científicos em bibliotecas de qualquer
universidade brasileira, não importando sua localização geográfica.

Questão  110
Segundo Tammaro e Salarelli (2008), “um dos pontos fortes do documento digital, quando
comparado com o documento tradicional, é a possibilidade de ser formalmente manipulado,
de ser desmontado e remontado em mil combinações diferentes, sem jamais perder a
possibilidade de manter intato o original”.
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Questão  111
O Protocolo Z39.50 — norma internacional para pesquisa e recuperação em sistemas
distribuídos em rede — é utilizado para a pesquisa em sítios da Rede, e o conjunto BIB-I,
que faz parte da norma, tem desenvolvimento suficiente para funcionar em sistemas
bibliográficos.

Questão  112
As diferenças de instrumentos e de métodos com os quais as bibliotecas digitais descrevem
e catalogam os recursos da coleção digital — em comparação com os das bibliotecas
tradicionais — têm sido questionadas, sendo que, nesse caso, a diferença mais importante
reside no fato de que as regras de catalogação da biblioteca digital devem ser aplicáveis a
todos os tipos de objetos e não somente aos documentos bibliográficos.

Questão  113
Em um documento híbrido eletrônico existem dois tipos de arquivos, quais sejam imagem
digitalizada e CAD.

Questão  114
Louis Shores afirmou, na década de 40 do século XX, que “um bom Bibliotecário de
Referência está sempre ensinando”, afirmativa que continua vigente, porque a função do
bibliotecário, atualmente, tem um vínculo forte com a educação, devido à necessidade de
esse profissional promover a competência informacional dos usuários.

Questão  115
Palimpsesto era uma espécie de tinta usada pelos gregos para escrever no pergaminho,
cuja qualidade tornou os manuscritos permanentes para sempre.

Questão  116
O Dublin core é o único tipo de metadados possível de ser aplicado na descrição de
documentos bibliográficos.

Questão  117
A utilização de metadados para descrever  documentos digitais pode ser comparada ao uso
de elementos na descrição de registros bibliográficos em um catálogo de biblioteca.

Questão  118
Na CDD, a notação permite ordenar, com lógica, os assuntos e os documentos.
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Questão  119

Uma qualidade da CDD, identificada como recurso mnemônico, aparece no exemplo
apresentado, no qual o número 2 representa sempre conceitos relacionados com a Inglaterra.

Questão  120
500 é a notação da CDU para Matemática e Ciências Naturais.

Questão  121
368.9
F465s

O enunciado constitui uma notação, porque é composto do número de classificação da
CDU e o da classificação de autor.

Questão  122
São sinais com seus significados usados pela CDU:
+ (adição) – extensão.
/ (barra oblíqua) – coordenação.
: (dois pontos) – relação.
:: (dois pontos duplos) – subagrupamento.
[ ] (colchetes) – ordenação.

Questão  123
622.028 5 = Emprego de computadores na mineração

A notação da CDD apresentada é composta de 622 = mineração + 0285 = computadores,
exemplificando uma propriedade da CDD de agrupar assuntos, denominada de relação.

Questão  124
A taxonomia empregada no ambiente digital tem a função de classificar “coisas”, dentre as
quais a informação, estruturando-as de forma hierárquica e facilitando sua recuperação,
aproximando-se, nesse sentido, das classificações científicas, embora não se restrinja à
classificação do conhecimento.

 
42 Inglaterra 
914.2   Geografia da Inglaterra 
942  História da Inglaterra 
420     Língua inglesa. Filologia inglesa 
820      Literatura inglesa 
032      Enciclopédia inglesa 
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Questão  125
A sigla FRBR, nos últimos tempos, tem sido enunciada recorrentemente no âmbito da
catalogação e representa a expressão, em inglês, Functional Requirements for Bibliographic
Records e, em português, Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos, constituindo
o código de catalogação criado pela IFLA para substituir o AACR2, tendo em vista que foi
concebido para representar os documentos digitais.

Questão  126
A descrição bibliográfica segundo as normas do AACR2 foi a base para a concepção do
modelo estrutura-relacionamento do FRBR.

Questão  127
O COMUT — um serviço totalmente grátis oferecido pelo IBICT — é considerado como um
Serviço de Alerta, que possibilita “a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos
disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras e em serviços de informações
internacionais”.

Questão  128
Os relatórios emitidos pelos sistemas informatizados de gerenciamento de acervos em nada
contribuem para o processo de avaliação dos serviços da biblioteca dedicados aos usuários.

Questão  129
O objetivo das bibliotecas universitárias, em primeira instância, do ponto de vista do
planejamento, é contribuir para o cumprimento da missão da universidade à qual está
vinculada.

Questão  130
O replanejamento dos serviços da biblioteca, com base em dados reais, depende,
fundamentalmente, do processo de controle e avaliação das ações de planejamento em
execução no interstício anterior.








