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BIBLIOTECONOMIA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este CADERNO DE QUESTÕES, com o enunciado das 70 (setenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a
seguinte distribuição:
LÍNGUA PORTUGUESA

LÍNGUA INGLESA

Questões

Pontuação

Questões

1 a 15

1,0 cada

16 a 25

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Pontuação

Questões

Pontuação

Questões

0,5 cada

26 a 35

1,0 cada

36 a 70

Total:30,0

Pontuação
2,0 cada
Total:70,0

Total:100,0
b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso não esteja, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao fiscal.
03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, com caneta esferográfica de
tinta preta, fabricada em material transparente.
04 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material
transparente, de forma contínua e densa. A leitura ótica do CARTÃO-RESPOSTA é sensível a marcas escuras, portanto,
os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.
Exemplo:
05 - O candidato deve ter muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O
CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas
margens superior e/ou inferior - DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.
06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais
de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.
07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.
08

- SERÁ ELIMINADO deste Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização da prova, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos
ou não, tais como agendas, relógios não analógicos, notebook, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica,
telefones celulares, pagers, microcomputadores portáteis e/ou similares;
b) se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
c) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido;
d) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.
Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início da mesma.
Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer momento.

09 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
10 - O candidato deve, ao terminar a prova, entregar ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA e
ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA.
11 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS, já incluído o tempo
para marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES.
12 - As questões e os gabaritos da Prova Objetiva serão divulgados no primeiro dia útil após sua realização, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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39

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Segundo a NBR 6029, da ABNT, a epígrafe deve
(A) ser localizada imediatamente após a conclusão do texto.
(B) ser usada para esclarecimentos não incluídos no texto.
(C) ser tratada como opcional e anteceder a folha de rosto.
(D) ter afinidade com o tema tratado no corpo do trabalho.
(E) vir seguida pela referência completa da fonte.

36
Segundo a NBR 10520, da ABNT, as citações diretas,
com extensão de até três linhas, devem ser
(A) precedidas de chamadas pelo sobrenome do autor ou
pelo título incluído na sentença, em letras maiúsculas.
(B) inseridas no texto, com a mesma letra e a mesma
formatação do texto utilizado, entre aspas duplas.
(C) destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda,
com letra menor que a do texto utilizado e sem as
aspas.
(D) apresentadas em parágrafo próprio, sem recuo, com
a mesma letra do texto utilizado e com destaque em
itálico.
(E) sucedidas pela indicação da fonte consultada, em
letras maiúsculas e minúsculas e entre parênteses.

40

Segundo a NBR 14724, da ABNT, a estrutura de teses,
dissertações ou trabalhos acadêmicos compreende três
conjuntos de elementos, conforme sua disposição: pré-textuais, textuais e pós-textuais. Associe cada um desses conjuntos com alguns de seus respectivos elementos,
apresentados a seguir.

De acordo com a NBR 6027, da ABNT, o Sumário de uma
obra em vários volumes deve ser incluído
(A) no primeiro volume, apenas, assim como o índice da
obra deve constar, apenas, do último volume.
(B) no último volume, apenas, antecedendo o texto e
tornando desnecessário o sumário específico desse
volume.
(C) no último volume, apenas, precedendo o índice geral,
sem excluir a necessidade dos sumários de cada
volume.
(D) em todos os volumes, de forma que se tenha conhecimento de todo o conteúdo da obra, independente do
volume consultado.
(E) em todos os volumes, cumulativamente, de modo que
se tenha conhecimento de conteúdo parcial da obra
até aquele volume.

I - Elementos pós-textuais

P - Referências,
Apêndice(s)

41

II - Elementos textuais

Q - Errata, Folha de Aprovação e
Resumo em língua estrangeira

III - Elementos pré-textuais

R - Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão

37

Glossário

e

As associações corretas são:
(A) I - P , II - R , III - Q
(B) I - Q , II - R , III - S
(C) I - Q , II - S , III - P
(D) I - S , II - P , III - Q
(E) I - S , II - R , III - P

O ponto de acesso principal para os Anais do XIII Simpósio
Nacional de Geografia Urbana (SIMPURB 2013), realizado
no Rio de Janeiro, na Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, entre 18 e 22 de novembro de 2013, sob o tema
“Ciência e Ação Política: por uma abordagem crítica”,
segundo o AACR2 em vigor, é:
(A) SIMPURB 2013 (Rio de Janeiro : UERJ, 2013).
(B) Simpósio Nacional de Geografia Urbana (13. : 2013 :
Rio de Janeiro).
(C) Simpósio Nacional de Geografia Urbana = SIMPURB
2013 (13º : Rio de Janeiro).
(D) SIMPURB 2013 : Simpósio Nacional de Geografia
Urbana, 13. (Rio de Janeiro : UERJ, 2013).
(E) Anais do XIII Simpósio Nacional de Geografia Urbana:
ciência e ação política : por uma abordagem crítica.

38

42

S - Epígrafe, Resumo na língua vernácula e Índice

Compete ao bibliotecário estabelecer políticas, objetivos,
metas, procedimentos e regras no contexto da unidade de
informação.
Tal incumbência, que deve ser conduzida em perfeita
harmonia com a missão institucional, situa-se, mais
adequadamente, no âmbito de que função administrativa
ou gerencial?
(A) Planejamento
(B) Organização
(C) Direção
(D) Controle
(E) Coordenação

Tecnologista em Informações
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O benchmarking é um processo continuado de avaliação e
comparação dos resultados obtidos, por exemplo, através
de determinado serviço de informação.
Esse processo, apoiado na valorização da cultura
organizacional e em códigos de conduta, objetiva elevar o
nível de qualidade do serviço, ultrapassando perfomances
modelares, a partir da identificação de:
(A) competências informacionais
(B) critérios de eficácia
(C) melhores práticas
(D) níveis de satisfação
(E) informações estratégicas
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47

No processo de representação descritiva de um
documento, o bibliotecário emitiu uma ficha em que
constam o nome do autor, como entrada principal, o
título e a data de publicação, seguidos do relatório da
pesquisa biobibliográfica, com indicação das fontes
consultadas, precedidas de códigos identificadores dos
dados recuperados nessas fontes, e a notação de autor.
Essa ficha, em suporte físico ou em formato eletrônico,
deverá compor um catálogo auxiliar, fundamental para o
catalogador, denominado catálogo
(A) decisório
(B) topográfico
(C) sistemático
(D) de registro
(E) de identidade

Ao formular uma série de hipóteses sobre as fontes que
podem conter as respostas solicitadas pelos usuários, o
bibliotecário acaba por estabelecer um dos componentes
da estratégia de busca, que é a escolha dos recursos
informacionais. Esses recursos serão validados ou não no
processo de busca, e envolvem, dentre outros, as fontes
especiais e as básicas.
Nesse sentido, a fonte básica mais importante e comum a
todas as bibliotecas, que é imprescindível à função social
que desempenha, é o(a)
(A) acervo informacional
(B) catálogo da biblioteca
(C) pessoal da biblioteca
(D) literatura especializada
(E) obra de referência

44

48

Considerando as grandes áreas funcionais da biblioteca
relacionadas à gestão de serviços, aquela que tem papel
fundamental na melhoria contínua da qualidade e do nível
de produtividade, mediante a participação de seu principal
beneficiário (o usuário/cliente) é a área de
(A) compras e materiais
(B) marketing
(C) operações
(D) recursos humanos
(E) sistemas de informação

No MARC 21, o campo que contém notas indicando a
presença de uma bibliografia, discografia, filmografia ou
outras referências no item, e o campo que contém uma
nota indicando que mais de uma obra bibliográfica está
contida no item físico, quando de sua publicação, são,
respectivamente, os campos
(A) 504 Nota de bibliografia e 501 Nota iniciada por “Com”
(B) 510 Nota de citação e 563 Nota de informação de encadernação
(C) 535 Nota de localização dos originais e 534 Nota de
versão original
(D) 545 Nota de informação histórica e 505 Nota de conteúdo
(E) 567 Nota de metodologia e 550 Nota de informação
sobre a edição

45
As metodologias para avaliação de coleções, segundo o
modelo clássico de Lancaster (1977), foram classificadas
em três categorias: quantitativas, qualitativas e fatores de
uso.
Essa última categoria utiliza como fonte de informação as
(A) coleções de uso corrente em outras instituições
(B) opiniões de usuários e a observação direta
(C) avaliações periódicas do tamanho da coleção
(D) variáveis indicativas de volumes per capita
(E) estatísticas de circulação e uso interno

49
Assistência prestada ao usuário, por demanda, de modo
efetivo e com caráter intensamente pessoal, consubstanciada na informação, dentro ou fora da biblioteca.
O conceito apresentado acima aplica-se, precisamente,
ao(à)
(A) processo de referência
(B) serviço de referência
(C) processo de busca
(D) estratégia de busca
(E) disseminação da informação

46
Os sistemas de Disseminação Seletiva da Informação
(DSI) podem ser classificados conforme o modo como
associam o perfil do usuário, o recurso informacional e
os perfis com interesses similares. Tais sistemas podem
determinar a relevância de um recurso, associando-o ao
perfil do usuário, ou associando-o aos perfis do usuário e
dos usuários com interesses afins.
Esses processos caracterizam, respectivamente, os sistemas de DSI baseados em
(A) área de interesse e frequência
(B) captura e de interface
(C) consulta e notificação
(D) conteúdo e colaboração
(E) fontes explícitas e implícitas
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50
A bibliografia que arrola obras de geografia física, relativas ao território brasileiro e restritas a documentos cartográficos, publicadas entre setembro de 2012 e setembro
de 2013, é classificada como
(A) especial, geográfica, seletiva e retrospectiva
(B) especializada, nacional, especial e corrente
(C) específica, brasileira, especializada e anual
(D) sistemática, regional, específica e anual
(E) temática, local, sistemática e corrente
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51
Considere os seguintes dados de identificação de um documento em meio eletrônico.

Cabeçalho da página
de rosto

Ministério da Fazenda
Secretaria de Estado de Planejamento e Avaliação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
Diretoria de Geociências
Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais

Título

Glossário Geológico

Rodapé da página de
rosto

Rio de Janeiro
1999

Página preliminar

Coordenadores
Jaime Franklin Vidal Araújo
Mario Ivan Cardoso de Lima
Pedro Edson Leal Bezerra
Pedro Francisco Teixeira Kaul
Francisco Armando de Jesus da Fonseca Coelho
Sidney Ribeiro Gonzalez
Roberval Matos Rocha

Numeração da última
página

214

Endereço eletrônico

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20%20RJ/glossariogeologico.pdf

Data da pesquisa na
internet

9 de setembro de 2013

De acordo com o previsto na NBR 6023, da ABNT, a referência correta para o documento, a partir dos dados indicados e
apenas com os elementos essenciais é:
(A) INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Glossário geológico. Coord. Jaime Franklin Vidal et
al. Rio de Janeiro, 1999. 214 p. Disponível: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/
glossariogeologico.pdf. Acesso: 09 set. 2013.
(B) INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. Glossário geológico. Rio de Janeiro, 1999. 214 p. Acesso em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/
monografias/GEBIS%20-%20RJ/glossariogeologico.pdf>. Disponível em: 9 set. 2013.
(C) GLOSSÁRIO geológico. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Departamento de Recursos
Naturais e Estudos Ambientais, 1999. 214 p. Disponível na Internet: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/glossariogeologico.pdf>. Acessado em: 09/09/2013.
(D) BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Estado de Planejamento e Avaliação. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diretoria de Geociências. Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. Glossário
geológico. Rio de Janeiro: IBGE, 1999. Endereço eletrônico: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/
GEBIS%20-%20RJ/glossariogeologico.pdf. Data de acesso: 9 set. 2013.
(E) ARAÚJO, Jaime Franklin Vidal et al. (Coord.). Glossário geológico. Rio de Janeiro: IBGE, 1999. Disponível em:
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/glossariogeologico.pdf>. Acesso em: 9 set.
2013.
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Como parte de um processo seletivo para o cargo de bibliotecário, um candidato elaborou o seguinte resumo de um artigo
para publicação em periódico científico:

Resumo
Apresenta estudo sobre a prevalência de sobrepeso e obesidade em 3.317 crianças e 3.943 adolescentes das
regiões Sudeste e Nordeste, agrupados por faixas etárias, a partir de dados da pesquisa sobre padrões de vida,
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1997. Elege duas variáveis: sobrepeso,
em adolescentes, e obesidade, em crianças e adolescentes, que foram definidas, operacionalmente, de acordo
com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Compara as prevalências por faixa etária, sexo e
região geográfica coberta pelo teste z, considerando 0,05 como nível de significância estatística. Como resultados
obtidos, apresenta as variações da prevalência de sobrepeso e de obesidade em crianças e adolescentes, por
região; e, agrupando os dados das duas regiões, evidencia a ocorrência dessas variações por gênero. Conclui,
demonstrando que a prevalência de obesidade é menor no Nordeste, com significância estatística entre crianças
e adolescentes com idades entre 2 e 17 anos, o que também se verificou com a prevalência de sobrepeso entre
os adolescentes; e afirma que nas outras faixas etárias não houve diferença estatisticamente significante entre
os sexos. Ao final, alerta que a comparação dos resultados com os de outros estudos é difícil pela diversidade
de critérios utilizados na classificação nutricional.

De acordo com os requisitos para a redação e a apresentação de resumos, previstos na NBR 6028, da ABNT, o que está
INCORRETO no resumo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Utiliza verbos na terceira pessoa do singular.
Omite a referência do texto.
Omite as palavras-chave.
Tem mais de 150 palavras.
Está justificado, à direita.

53
A liderança, conceito-chave na administração de recursos
humanos, diz respeito à capacidade de os gestores
(A) estabelecerem padrões de desempenho que possibilitem medir, avaliar e comparar os resultados alcançados com os padrões estabelecidos.
(B) arrumarem e alocarem o trabalho, as atribuições, a
autoridade e os recursos entre os membros da equipe,
promovendo a eficiência.
(C) certificarem-se de que os atos dos membros da
equipe, numa mesma direção, levam-na ao alcance
dos objetivos institucionais.
(D) definirem os procedimentos e métodos para a
obtenção e a aplicação de recursos que levem ao
alcance dos objetivos.
(E) dirigirem, influenciarem e motivarem os membros da
equipe de trabalho para realizarem as tarefas necessárias.
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58

54
Dentre as abordagens contemporâneas em Biblioteconomia, destacam-se três grandes tendências: mediação,
competência informacional e os estudos sobre
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R. Flor

usuários
cognitivismo
funcionalismo
bibliotecas digitais
representação do conhecimento

n. 3

p. 1-149

maio/jun. 2001

(A) fascículo como um todo
(B) fascículo como um todo com volume e/ou números
acumulados
(C) artigo de fascículo
(D) artigo de fascículo com volume e/ou números acumulados
(E) artigo de fascículo de periodicidade anual

Segundo Lyytinen (1987), o objetivo primordial da modelagem de informação é desenvolver uma descrição estável e coerente do significado dos dados, ou seja, um
esquema conceitual.

59
Na elaboração de artigo em publicação periódica científica impressa, de acordo com a NBR 6022, os itens que,
independentemente de seu tipo, têm sua identificação
apresentada na parte inferior, precedida da palavra que
os designa genericamente, seguida de seu número de
ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos,
e de seu respectivo título escrito de forma breve e clara,
dispensando consulta ao texto, são as

Nesse sentido, a modelagem da informação difere da modelagem de dados com vista ao acesso e à(ao)
recuperação da informação
segurança da informação
difusão do conhecimento
transferência de dados
armazenamento de dados

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

56
Os estudos e conceitos relacionados à bibliometria são
baseados na análise de citações, considerando que citação é um indicador válido de influência de um determinado trabalho sobre outro(s), evidenciando conexões
intelectuais.

citações
equações
ilustrações
tabelas
referências

60
A partir de 1 de janeiro de 2007, as agências do sistema
ISBN passaram a atribuir ISBN que consistem em treze
dígitos compostos por cinco elementos.

Para medir o grau de ligação entre dois ou mais artigos,
segundo o número de documentos idênticos citados por
esses artigos, utilizamos o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

v. 1

A legenda bibliográfica acima é de:

55

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Rio de Janeiro

Na construção de um ISBN, o elemento que identifica
conjuntos nacionais, geográficos, de idiomas ou outros
conjuntos semelhantes, no qual uma ou mais agências do
ISBN operam, é o

acoplamento bibliográfico
fator de imediatismo
teoria epidêmica
vida-média
lei do elitismo

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

registrante
de grupo de registro
de prefixo
de publicação
de verificação

57
A organização dedicada a pesquisa e a serviços bibliotecários, que tem como propósito promover o amplo acesso
à informação, a custos reduzidos, que conta com a participação de mais de 50 mil bibliotecas, em 84 países e
territórios por todo o mundo, e que usa serviços da rede
mundial de computadores para localizar, adquirir, catalogar, emprestar e preservar materiais bibliográficos é a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

61
Os índices classificam-se em dois tipos. Num deles, as entradas aparecem sob números de classificação altamente
específicos, extraídos de um esquema de classificação
geral ou especializado. No outro, as entradas são agrupadas sob categorias de assuntos relativamente genéricos.
Em ambos os casos é utilizado o processo de indexação

OCLC
PPC
RPI
STN
WorldCat
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

14

seletiva
permutada
centralizada
em cadeia
em profundidade
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65

No que se refere aos prós e contras do texto livre versus
vocabulário controlado, existem fatores que favorecem a
revocação e outros que favorecem a precisão.
Os fatores que favorecem a ambos são
(A) atualidade e hábito
(B) extensão do registro e redundância
(C) presença de termos consensuais genéricos e atualidade
(D) hábito e ligação de termos semanticamente relacionados
(E) especificidade e extensão do registro

De acordo com a 2a Edição Padrão Internacional em
Língua Portuguesa da Classificação Decimal Universal,
o auxiliar comum dependente que serve para indicar
processos, operações e atividades diversas como: processos de existência, de arranjo, de valor, de ordenação e sequência, de número e grau; processos relacionados com o tempo, dimensão, tamanho, forma, com
as condições de superfície e com a mudança de forma;
processos de estrutura, de posição e relacionados com
estados da matéria; operações e atividades em geral, é
representado pelo sufixo

63
Num sistema de recuperação da informação (SRI), para
verificar a qualidade da recuperação da informação, utilizamos medidas de avaliação, tais como: precisão, revocação, relevância e pertinência.
Associe essas medidas de avaliação com as características a elas pertinentes apresentadas a seguir.
I
II
III
IV

-

Relevância
Pertinência
Precisão
Revocação

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(P) Extensão com que os itens recuperados durante uma busca
numa base de dados são considerados relevantes ou pertinentes.
(Q) Relação entre uma fonte de informação e a necessidade de
informação de uma determinada pessoa num determinado
momento.
(R) Abrangência de assunto de um
item numa base de dados ou
de toda a base de dados.
(S) Relação entre enunciados de
necessidade de informação de
uma determinada pessoa e fontes potenciais de informação.
(T) Capacidade de o SRI oferecer,
em resposta a uma questão, todos os itens relevantes existentes numa dada base de dados.

As associações corretas são:
(A) I - P , II - T , III - Q , IV
(B) I - Q , II - S , III - P , IV
(C) I - R , II - P , III - S , IV
(D) I - S , II - Q , III - P , IV
(E) I - T , II - P , III - R , IV

-
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Conforme a 2a Edição Padrão Internacional em Língua
Portuguesa da Classificação Decimal Universal, a ordem
padrão para o arquivamento de documentos é
(A) 314
314”199”
314+32
314(81-2)
314(038)
314::378
(B) 314
314+32
314(038)
314”199”
314::378
314(81-2)
(C) 314+32
314
314::378
314(038)
314(81-2)
314”199”

R
R
T
T
S

(D) 314+32
314::378
314”199”
314(038)
314(81-2)
314

64
Na catalogação de revistas eletrônicas, em consonância
com o AACR2R, após o título da publicação, a expressão
recursos eletrônicos é utilizada entre
(A) aspas
(B) braquetes
(C) colchetes
(D) parênteses
(E) travessões
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-02
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-05

(E) 314”199”
314(81-2)
314(038)
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314
314+32
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Na etapa de coleta de termos para a construção de tesauros, o método que tem por base um vocabulário cujos
termos foram obtidos por meio do consenso de um grupo
de peritos no assunto é o
(A) analítico
(B) dedutivo
(C) indutivo
(D) empírico
(E) estalagmite

68
Para atender a um usuário que deseja informações sobre
as estações de referência, com os seus respectivos valores de coordenadas e dados auxiliares, o bibliotecário
deve utilizar o banco de dados
(A) geoidal
(B) geodésicos
(C) geográficos
(D) geológicos
(E) geomorfológicos

69
No que se refere ao periódico eletrônico, no ambiente de
rede, no qual o usuário pode consultar um documento
citado a partir do próprio objeto que está acessando, a
questão da identificação assume papel decisivo, pois colabora no aprimoramento da busca de informações.
Além do ISSN, outros identificadores são as URI, compostas de caracteres determinados por sintaxe específica e
que são divididas em três tipos:
(A) IDF, URL e PMH
(B) PMH, PURL e URN
(C) PURL, DOI e URL
(D) URN, IDF e DOI
(E) URL, URN e PURL

N

U
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O

H

A

R
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O sistema de informação português que integra e disponibiliza conceitos, classificações, variáveis, suportes
de coleta de informação e documentação metodológica,
com aplicação no âmbito do Sistema Estatístico Nacional
(SEN), de Portugal, é o
(A) SGE – Sistema Geral de Estatística
(B) SPE – Sistema Português de Estatística
(C) SIE – Sistema de Informação Estatística
(D) SEG – Sistema de Estatística e Geografia
(E) SMI – Sistema Integrado de Metainformação
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