
  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscrição Sala 

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos 

retângulos abaixo. 

 

Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação 

Edital nº 131/2017 
 

Data: 19 de novembro de 2017. 
 

Duração: das 9:00 às 13:00 horas. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
COORDENADORIA DE CONCURSOS – CCV 

 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
 

Prezado(a) Candidato(a), 

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, bem como a eficiência da 
fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável 
obediência aos itens do Edital e aos que seguem: 

 

01. Deixe sobre a carteira APENAS caneta transparente e documento de identidade. 

Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira em saco entregue 
para tal fim. Os celulares devem ser desligados, antes de guardados. O candidato 
que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame. 

02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, na capa deste Caderno de 
Questões. 

03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está 
completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 
30 (trinta) minutos após o início da prova. 

04. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade 
de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha-
Resposta. 

05. A prova tem duração de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala 
de prova é de 1 (uma) hora.  

06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito.  

07. A Folha-Resposta do candidato será disponibilizada conforme subitem 10.12 do Edital. 

08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha-Resposta 
no campo destinado à assinatura e de entregar o Caderno de Questões e a Folha-
Resposta ao fiscal de sala. 

Atenção! Os dois últimos participantes só poderão deixar a sala simultaneamente e após a 
assinatura da Ata de Aplicação. 

Boa prova! 

 

Bibliotecário Documentalista 
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  Prova de Língua Portuguesa   
 10 questões 
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Até pouco menos de uma década atrás, mudar o comportamento de uma pessoa com um 

transplante de fezes pareceria uma loucura. E não é algo que ocorrerá amanhã, mas as pesquisas 

com animais sugerem que talvez não seja uma ideia tão descabida. O que é averiguado nos 

laboratórios sobre a influência das bactérias que vivem em nosso intestino indica que elas não 

desempenham somente tarefas fundamentais para a saúde de nosso estômago. Influem também no 

estado do cérebro. Essas bactérias já foram transplantadas experimentalmente em humanos para 

combater infecções intestinais e da mesma forma, através da dieta e alimentos probióticos, que 

incluem microrganismos, serviriam para tratar doenças psiquiátricas e neurológicas. 

Várias experiências com animais, principalmente ratos de laboratório criados em condições 

muito controladas, mostraram que os microrganismos do intestino podem afetar seu comportamento 

e modificar o equilíbrio químico de seu cérebro. Foi comprovado, por exemplo, que, quando são 

introduzidas fezes de humanos com depressão em ratos, estes desenvolvem sintomas próprios dessa 

doença. Em nossa espécie, também foram observados vínculos entre doenças gastrointestinais e 

patologias psiquiátricas como o autismo, a ansiedade e a depressão. 

“Já foram realizados estudos em humanos nos quais se compara a microbiota de pessoas sãs 

com a de outras que têm determinada doença e foi visto que modificando o ecossistema intestinal e 

suas funções, é possível reduzir os estados de ansiedade”, explica Yolanda Sanz, pesquisadora do 

CSIC e coordenadora do projeto europeu MyNewGut, iniciativa financiada com 9 milhões de euros 

(35,6 milhões de reais) pela União Europeia para o estudo das bactérias intestinais. Mas acrescenta 

que “não existem evidências de causa e efeito em doenças mais graves”. 

(...) Agora, afirma a cientista do CSIC, resta o desafio de compreender o que é causa e o que 

é efeito nas relações entre problemas intestinais e mentais. Uma das formas de consegui-lo 

consistirá em realizar intervenções nos pacientes, “através de alimentos e bactérias prebióticas e 

probióticas” que modifiquem os equilíbrios entre micróbios que marcam a diferença entre a doença 

e a saúde. Sanz reconhece, entretanto, que o conhecimento ainda é escasso para se pensar em 

intervir com sucesso no ecossistema microbiano: “Existem algumas publicações que mostram que 

alguns probióticos podem reduzir a ansiedade, mas são estudos pequenos que em sua maioria não 

foram reproduzidos”. “É cedo para podermos fazer recomendações generalizadas, porque a 

complexidade do ecossistema intestinal é muito alta e é simplista pensar que com somente uma 

bactéria vamos solucionar o problema. Precisaremos pensar em modificar o ecossistema com 

intervenções mais integrais”, conclui. 

MEDIAVILLA, Daniel. Os micróbios de seu estômago afetam sua saúde mental. El país. 21/05/2016. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/20/ciencia/1463758597_456201.html>. Acesso em 23. Out. 2017. 

 

 

01. Segundo o texto, é correto afirmar que o transplante de fezes para alterar o comportamento: 
 

A) há dois anos, é uma prática comum na psiquiatria. 

B) foi aplicado em ratos com resultados promissores. 

C) funciona muito bem apenas em casos de depressão. 

D) trata-se da forma mais eficaz de vencer a ansiedade. 

E) constitui hipótese totalmente descartada em humanos. 

 

02. Quanto à relação entre as bactérias intestinais e as patologias psiquiátricas, é correto afirmar, segundo o 

texto, que: 
 

A) as bactérias probióticas exercem efeito mesmo em doenças mentais graves. 

B) os problemas mentais são causados por desequilíbrios na flora intestinal. 

C) a microbiota de pessoas ansiosas é diferente da de pessoas depressivas. 

D) a ansiedade é provocada por determinado tipo de bactérias intestinais. 

E) o grau de ansiedade pode ser reduzido com mudanças na microbiota. 
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03. Assinale a alternativa cujo termo grifado mostra cautela do autor do texto ao abordar o tema. 
 

A) “as pesquisas com animais sugerem que talvez não seja uma ideia...” (linhas 02-03). 

B) “Essas bactérias já foram transplantadas experimentalmente” (linha 06). 

C) “Em nossa espécie foram observados vínculos entre doenças...” (linha 13). 

D) “Já foram realizados estudos em humanos” (linha 15). 

E) “Existem algumas publicações...” (linha 26). 
 

04. O texto apresenta a intervenção na microbiota humana para tratar problemas mentais como: 
 

A) uma recomendação bastante generalizada nas clínicas psquiátricas. 

B) um problema a ser evitado devido à complexidade intestinal. 

C) uma realidade animadora frequente na União Europeia. 

D) uma hipótese remota ainda não testada em laboratório. 

E) uma possibilidade futura dependente de mais estudos. 

 

05. Segundo o texto, os estudos realizados até o momento comprovaram que: 
 

A) o consumo de alimentos prebióticos controla os níveis de ansiedade. 

B) o autismo e a depressão são causados pelo mesmo tipo de bactéria. 

C) as infecções intestinais são provocadas pelas bactérias probióticas. 

D) as bactérias intestinais exercem influência no estado cerebral. 

E) as doenças neurológicas não são afetadas pela microbiota. 
 

06. Como em “o conhecimento ainda é escasso para se pensar em intervir com sucesso no ecossistema 

microbiano” (linhas 25-26), o verbo intervir está corretamente empregado em: 
 

A) os pesquisadores interviram na microbiota humana. 

B) a cientista não interviu no ecossistema bacteriano humano. 

C) as pessoas esperam que os alimentos intervenham na saúde. 

D) os pesquisadores interviam na microbiota dos animais no laboratório. 

E) se eles intervissem na microbiota, talvez as pessoas tivessem mais saúde. 
 

07. A oração reduzida grifada em “modificando o ecossistema intestinal e suas funções, é possível reduzir os 

estados de ansiedade” (linhas 16-17) corresponde a uma desenvolvida:  
 

A) concessiva. 

B) consecutiva. 

C) coordenada. 

D) condicional. 

E) conformativa. 
 

08. Assinale a alternativa em que a forma grifada é conjunção integrante. 
 

A) “E não é algo que ocorrerá amanhã” (linha 02). 

B) “as pesquisas com animais sugerem que talvez não seja...” (linhas 02-03). 

C) “...sobre a influência das bactérias que vivem em nosso intestino” (linha 04). 

D) “modifiquem os equilíbrios entre micróbios que marcam a diferença...” (linha 24). 

E) “mas são estudos pequenos que em sua maioria não foram reproduzidos” (linhas 27-28). 
 

09. Assinale a alternativa em que a oração grifada exerce a função de sujeito. 
 

A) “...indica que elas não desempenham somente tarefas fundamentais” (linhas 04-05). 

B) “...mostraram que os microrganismos do intestino podem afetar seu comportamento” (linha 10) 

C) “Foi comprovado, por exemplo, que (...) estes desenvolvem sintomas próprios dessa doença” (linhas 11-13). 

D) “Mas acrescenta que ‘não existem evidências de causa e efeito...’” (linhas 19-20). 

E) “Sanz reconhece (...) que o conhecimento ainda escasso...” (linha 25). 
 

10. Assinale a alternativa em que, como “saúde” (linha 05), a palavra está acentuada conforme o Decreto Nº. 6.583, 

de 29 de setembro de 2008. 
 

A) Extraído. 

B) Celulóide. 

C) Paranóia.  

D) Feiúra. 

E) Vôo. 
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 Prova de Conhecimentos Específicos     
 40 questões 

 

 

11. A afirmação “acompanhar o documento desde o instante em que ele surgiu da pena do autor até o 

momento em que impressionava o cérebro do leitor”. (OTLET, 1997, p. 115) refere-se à: 

A) Repertoriografia. 

B) Documentação. 

C) Historiografia. 

D) Catalogação. 

E) Bibliografia. 
 

12. Dentre as leis ou princípios estabelecidos por Shiyali Ramamrita Ranganathan, dois estão diretamente 

associados aos indivíduos que são usuários das Unidades de Informação, a saber: 

A) Os Livros são para serem usados e para cada leitor, seu livro.  

B) A Deterioração exponencial e a Revisão de literatura clássica. 

C) Lei da dispersão de Bradford e a Lei de Lotka da produtividade. 

D) A Lei do quadrado inverso dos índices e a bibliografia estatística.  

E) A Web Impact Factor e a Cienciometria de Nalimov e Mulcsenko. 
  

13. A Teoria Matemática da Comunicação, também conhecida como Teoria da Informação, tem como seus 

precursores Claude Shannon e Warren Weaver. Ela traz em seu escopo o seguinte conceito: 

A) A entropia como medida de incerteza. 

B) A ausência de um canal de mensagens. 

C) O fato como medida de ordem dinâmica.  

D) A redundância como sinônimo de entropia. 

E) A entropia como medida estatística de ordem. 
 

14. Os pontos de acesso se dividem em principais e secundários. O principal é também chamado de entrada 

ou cabeçalho. Os secundários são todos os demais pontos de acesso, além do principal. Esses últimos são 

indicados na pista, em catálogos manuais, na seguinte ordem: 

A) de títulos; de série; de assunto; de nomes pessoais de autores; de nomes pessoais de outros responsáveis; de 

nome-título para nomes pessoais; de nomes de entidades coletivas; de nome/título para entidades coletivas. 

B) de nomes pessoais de autores; de nomes pessoais de outros responsáveis; de nome-título para nomes 

pessoais; de nomes de entidades coletivas; de nome/título para entidades coletivas; de títulos; de série; 

de assunto. 

C) de assunto; de nomes pessoais de autores; de nomes pessoais de outros responsáveis; de nome-título 

para nomes pessoais; de nomes de entidades coletivas; de nome/título para entidades coletivas; de 

títulos; de série. 

D) de série; de título; de assunto; de nomes pessoais de outros responsáveis; de nomes pessoais de 

autores; de nomes de entidades coletivas; de nome-título para nomes pessoais; de nome/título para 

entidades coletivas. 

E) de assunto; de títulos; de série; de nomes pessoais de outros responsáveis; de nomes pessoais de 

autores; de nomes de entidades coletivas; de nome-título para nomes pessoais; de nome/título para 

entidades coletivas. 
 

15. No AACR2, a área dos detalhes específicos do material é usada: 

A) nos itens com dois ou mais lugares de publicação, distribuição etc. que correspondem a dois ou mais 

editores, distribuidores etc. 

B) como elemento obrigatório nos três níveis de descrição, pois é registrada na área da descrição física, 

como elemento da extensão do item. 

C) na descrição de materiais cartográficos, música, recursos eletrônicos, publicações seriadas e, em 

algumas circunstâncias, microformas. 

D) se os detalhes da publicação original estiverem cobertos por uma etiqueta contendo detalhes de 

publicação relativos a uma reprodução, reimpressão etc. 

E) para indicar a classe geral do material a que pertence um item, contando com duas listas de termos; 

recomenda-se a escolha de uma delas para as descrições. 
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16. Sobre o padrão de metadados para dados bibliográficos, MARC 21, é correto afirmar: 

A) O diretório é campo fixo que compreende as 24 primeiras posições de cada registro, composto de 

códigos que fornecem informações para o processamento do registro eletrônico. 

B) O protocolo Z39.50 é um formato para o intercâmbio de informações bibliográficas de um sistema 

para outro, que serve como estrutura para formatos bibliográficos como o MARC.  

C) Tem como características estrutura descritiva simples, não estruturada, de semântica reduzida, 

baseados em normas do domínio web, bem como do consórcio de editores de periódicos científicos. 

D) Contém cinco formatos concisos coordenados para a representação completa de recursos 

informacionais: Dados Bibliográficos, Autoridade, Coleção, Classificação e Recursos Audiovisuais.  

E) Um registro MARC é composto por três elementos: a estrutura do registro, a indicação do conteúdo e 

o conteúdo do registro. O conteúdo do registro é definido por padrões externos ao formato, como 

ISBD, AACR2 e LCSH.  

 

17. No que concerne à representação descritiva, o princípio da “regra de três” estabelece que: 

A) toda a obra, com autoria conhecida ou atribuída, será recuperada pelos nomes de seus autores, desde 

que sejam até três, através de cabeçalho principal ou secundário ou terciário. 

B) para a eficácia do catálogo gerado, o catalogador deve limitar-se a determinar, até três entradas 

secundárias por obra catalogada, além da entrada principal pelo nome do autor. 

C) uma obra com até três autores terá entrada principal pelo primeiro citado e secundárias para os 

demais; ou, se tiver mais de três autores, terá entrada secundária apenas para o primeiro. 

D) numa obra com mais de três autores, se um deles estiver destacado na página de rosto, será feita 

entrada principal por este, e secundárias para todos os que o antecederam naquela página. 

E) qualquer obra com responsabilidade compartilhada terá o primeiro autor citado como ponto de acesso 

principal; e todos os demais como pontos de acesso secundários, desde que tenham destaque na folha 

de rosto. 

 
18. No que tange ao modelo conceitual Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), é 

correto afirmar: 

A) Construído com base na AACR2, oferece os princípios e as instruções para registro de dados sobre 

recursos hoje conhecidos e os que ainda venham a ser desenvolvidos. 

B) Faz uma abordagem centrada no usuário, analisa quais requisitos de dados o usuário utiliza para 

realizar a busca e o que ele espera encontrar de informação no registro bibliográfico. 

C) Foi originalmente elaborado num ambiente de materiais majoritariamente impressos e de catálogos 

em fichas; seu uso ativo durante décadas se deve ao seu efetivo processo de revisão. 

D) A forma como foi projetado proporciona uma estrutura coerente, flexível e extensível tanto para a 

descrição técnica quanto de conteúdo de todos os tipos de recursos e conteúdos. 

E) Código indispensável ao catalogador que busca automação, esse modelo possibilita às bibliotecas 

compartilharem recursos bibliográficos com a garantia de que seus dados serão compatíveis, mesmo 

que substituam seus sistemas. 

 

19. Levando em consideração a indexação em linguagem controlada, assinale a resposta que contém a 

sequência correta da estruturação do cabeçalho de assunto.  

A) Cadeira de vime - fabricação - País de Gales - século XXI. 

B) Vime - fabricação - cadeira - século XXI - País de Gales. 

C) País de Gales - fabricação - século XXI - cadeira de vime. 

D) Cadeira de vime - século XXI - fabricação - País de Gales. 

E) Século XXI - vime - cadeira - fabricação - País de Gales. 

 

20. Com relação ao tesauro multilíngue, é correto afirmar que os vocábulos que o compõem: 

A) trazem definições ou notas de escopo com os sinônimos. 

B) estruturam as palavras apresentando-as em ordem sistemática.  

C) são definidos pela sistematização das normas linguísticas brasileiras. 

D) encontram-se relacionados entre si, genérica, semântica e sintaticamente. 

E) apresentam os aspectos morfológicos, pragmáticos e as relações existentes entre eles. 
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21. As falhas na tradução da linguagem natural para a controlada acontecem devido a(o): 

A) axioma da previsibilidade que assegura o êxito das buscas em sistemas automatizados tendo como 

princípio a fidelidade. 

B) estratégia de busca por parte dos usuários para a tradução dos termos indexados nas bases de dados 

dos sistemas automatizados. 

C) rotação dos índices que são baseados no deslocamento na tentativa de reduzir a ambiguidade dos 

diferentes sistemas de indexação. 

D) prática de comparação da indexação com as estratégias de busca de modo a determinar se os itens 

relevantes são recuperáveis as unidades de informação. 

E) emprego de termo inadequado para o conteúdo temático, em consequência da falta de conhecimento 

especializado na área específica tratada no documento. 

 

22. Observe o exemplo a seguir e assinale a resposta correta. 

CIDADE 

         TE RUAS 

         TE PRAÇAS 

     RUA 

         TG CIDADE        
           

A) Refere-se a uma relação associativa quase sinonímica. 

B) Expõe uma relação hierárquica monodimensional. 

C) Trata-se de uma relação pluridimensional simples. 

D) Enuncia uma relação de equivalência sinonímica. 

E) Apresenta uma relação partitiva complexa. 
 
 

23. A frase “compara as representações dos documentos com a representação da expressão de busca e recupera 

os itens que supostamente fornecerão a informação que o usuário procura”, refere-se à(o):  

A) Função de busca. 

B) Índice sistemático. 

C) Corpus do sistema.   

D) Modelo de resposta 

E) Expressão da questão. 
  

24. O conceito de linguagens documentárias surge entre as décadas de 50 e 60, em decorrência do 

crescimento do conhecimento científico e tecnológico e das dificuldades para armazenar e recuperar a 

informação. Essas linguagens são constituídas por três elementos, a saber: 

A) Uma rede hashtags, uma rede analógica e uma rede looklet. 

B) Uma rede neural, uma rede social e uma rede parassintática. 

C) Um léxico, uma rede paradigmática e uma rede sintagmática.  

D) Uma rede natural, uma rede morfológica e uma rede WhatsApp. 

E) Uma rede pragmática, uma rede paradidática e uma rede digital. 

 

25. Na Classificação Decimal de Dewey, a hierarquia é expressa através da estrutura e da notação. A 

hierarquia estrutural significa: 

A) que uma obra sobre a aplicação ou influência de um assunto sobre o outro é classificada no segundo 

assunto. 

B) que os números de qualquer nível costumam estar subordinados às classes cuja notação tem um 

algarismo a menos. 

C) que todos os tópicos, excetuadas as dez classes principais, são subordinados aos tópicos mais gerais 

acima deles e constituem parte integrante destes. 

D) que uma obra deve ser classificada na disciplina da qual deriva e não na disciplina à qual se destina, 

não havendo nenhum lugar exclusivo para este ou aquele assunto. 

E) que se dois assuntos receberem tratamento equivalente e não forem usados para introduzir ou explicar 

um ao outro, deve ser classificada a obra no assunto cujo número aparecer primeiro. 
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26. Com relação à alteração ocorrida na 23ª edição da CDD na tabela 1 – 0867 da subdivisão padrão 

corresponde a: 

A) Status de pessoas casadas. 

B) Pessoas refugiadas do Haiti. 

C) Pessoas com deficiência auditiva. 

D) Pessoas com intolerância religiosa. 

E) Pessoas transgêneros e intersexuais. 
 

27. Trata-se de um importante instrumento para desencadear o processo de formação e crescimento de 

coleções, constituindo-se num documento formal elaborado pela equipe responsável pelas atividades que 

apoiam o processo de desenvolvimento de coleções como um todo. 

A afirmativa acima se refere a: 

A) Política de documentos correlatos. 

B) Procedimento de aquisição e doação. 

C) Diretrizes para atualização da coleção. 

D) Política de desenvolvimento de coleções. 

E) Diretrizes para composição de material de aquisição.  
  

28. Assinale a opção que corresponde, corretamente, à ordem lógica das etapas do desenvolvimento de coleção. 

A) Políticas de seleção, aquisição, estudo da comunidade, avaliação, desbastamento e descarte. 

B) Estudo da comunidade, avaliação, aquisição, políticas de seleção, desbastamento e descarte. 

C) Estudo da comunidade, políticas de seleção, aquisição, avaliação, desbastamento e descarte. 

D) Políticas de seleção, avaliação, estudo da comunidade, aquisição, desbastamento e descarte. 

E) Avaliação, estudo da comunidade, políticas de seleção, aquisição, desbastamento e descarte.  

 

29. É um processo que deve ser acompanhado de políticas próprias definindo critérios específicos para 

orientação das decisões referentes ao uso e qualidade das coleções. A afirmativa refere-se a (ao): 

A) Filtragem e seleção. 

B) Desbastamento e descarte. 

C) Cooperação e intercâmbio. 

D) Armazenamento e permuta. 

E) Avaliação e desenvolvimento. 
  

30. O Processo de Referência engloba duas fases que antecedem a sequência lógica das etapas decisórias 

encadeadas em oitos passos. Marque a alternativa que contempla as duas fases mencionadas.  

A) Elaboração de uma política de informação / Elaboração de política de acesso compartilhado. 

B) Análise sistemática das fontes de informação confiáveis / Política de atualização do acervo digital e 

impresso. 

C) Promoção de uma sensação de bem-estar ao usuário / Desconstrução sequenciada das etapas decisórias 

do Processo de Referência. 

D) Elaboração de critérios de armazenamento e direcionamento do acervo / Elaboração de políticas de 

atualização de bibliografias especializadas. 

E) Localização das respostas às questões formuladas / Análise feita com o usuário da natureza de seus 

problemas e necessidade de informação. 

 

31. As experiências internacionais de implantação de serviços de referência virtual ocorreram, em sua 

maioria, por meio de projetos colaborativos visando assim, reunir esforços, reduzir custos e melhorar a 

qualidade dos serviços prestados. Dentre as redes colaborativas de serviços de referência virtuais com 

maior destaque internacional, podemos citar: 

A) Ask a Librarian e CU-SeeMe. 

B) Reference online e Web Contact Centers. 

C) Collaborative browsing e AOL Instant Messenger. 

D) Camden da Temple University e Request Manager. 

E) Question Point Cooperative Reference e Virtual Reference Desk. 
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32. O IBICT oferece o acesso a uma série de bases de dados em Ciências da Informação e áreas correlatas, 

entre as quais se destacam: 

A) Francis e Medi-line. 

B) MathSciNet e Zentalblatt. 

C) Cochrane e Primal Pictures. 

D) Urban Abstracts e E-Printe Network. 

E) Art Museum Image Gallery e Nesli. 
 

33. Assinale a resposta correta. “Tipo de biblioteca considerada como a ponte entre as bibliotecas 

tradicionais e digitais, utilizando fontes de informação em diferentes formatos e em localizações remotas 

ou locais, apresentadas de forma integrada.” 

A) Virtual. 

B) Digital. 

C) Híbrida. 

D) Especial. 

E) Universitária. 
  
34. Num cenário marcado por inovações tecnológicas, agilização dos meios de comunicação e usuários de 

informações mais exigentes, surge a preocupação das bibliotecas em automatizar seus acervos. 

Entretanto, não se pode pensar nessa automação e na formação de catálogos online sem a utilização do 

processo de __________________.”  

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. 

A) métricas convencionais. 

B) conversão retrospectiva. 

C) estruturação de competências. 

D) desenvolvimento de coleções. 

E) formação histórica da biblioteca. 
 

35. Base de dados de patentes, com acesso gratuito, disponibilizada pela European Patent Office (EPO), 

possui cobertura internacional, contendo referências e resumos de documentos de patentes de vários 

países, inclusive do Brasil. Inclui textos completos de documentos desde 1836 até o presente. Contem 

pedidos de patentes concedidas e modelos de utilidade que datam de 1994.  

A) Inpi 

B) Uspto 

C) Kipris 

D) Dialog 

E) Espacenet 
 

36. A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), desde a sua criação, faz uso de soluções 

livres em toda a sua estrutura de funcionamento.  Recentemente, passou a adotar o coletador desenvolvido e 

utilizado pela Rede de Repositórios de Acceso Abierto a la Ciencia, cujo nome é: 

A) LA Ciência. 

B) LE Consórcio. 

C) LA Referencia. 

D) LA Repositórios. 

E) LE Acceso Abierto. 

 

37. Analise a afirmativa a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. 

“O _________ consiste em um software de código aberto desenvolvido pelo Public Knowledge Project 

(PKP), da Universidade canadense British Columbia. No Brasil, ele foi traduzido e customizado pelo 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e recebeu o nome de ________”. 

A) OJS/SEER 

B) MODS/OJS 

C) SEER/MODS 

D) OJS/ OAI-PMH 

E) OAI-PMH/SEER 
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38. Relacione a COLUNA II de acordo com a COLUNA I considerando as principais características e 

objetivos relacionados aos formatos de intercâmbio e padrões bibliográficos. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

A) 3, 1, 5, 4, 2 

B) 1, 5, 3, 2, 4 

C) 4, 3, 2, 1, 5 

D) 2, 1, 5, 4, 3 

E) 5, 2, 4, 3, 1 
 

 

39. Com relação a Extranet, assinale a alternativa correta. 

A) Possui uma ampla variedade de recursos e serviços, incluindo os documentos interligados por meio de 

hiperligações da world wide web. 

B) Trata-se de uma rede de computadores privada, "uma versão privada da Internet", ou uma mini-

Internet restrita a uma organização.  

C) Diz respeito a uma rede de computadores que pode ser acessada via internet de qualquer lugar do 

mundo, com compartilhamento de arquivos. 

D) É uma rede que utiliza as tecnologias e as ferramentas da internet para facilitar a integração eletrônica 

entre a empresa, seus clientes e fornecedores. 

E) Refere-se a um conglomerado de redes em escala mundial, de milhões de computadores interligados, 

que permite o acesso a informações e todo tipo de transferência de dados. 
 

 

40. O planejamento estratégico é o processo de estruturar e esclarecer os cursos de ação e os objetivos que a 

organização deve alcançar. Os componentes desse processo são, principalmente: 

A) Departamentalização, processo dominante, princípios de especialização, visão e critério de divisão do 

trabalho. 

B) Missão, desempenho da organização, desafios e oportunidades, pontos fortes e fracos e competências 

dos planejadores. 

C) Princípio do alcance do controle, objetivos, histograma, propósito dominante, estabelecimento nos 

níveis hierárquicos. 

D) Tecnologias da informação, autonomia e criatividade dos planejadores, mapeamento das tarefas e 

atividades desenvolvidas. 

E) Balanceamento entre as funções, direcionamento para oferta de serviços e produtos, relacionamento 

com os stakeholders, análise deliberativa. 
 

COLUNA I  COLUNA II 

1. ISO 2709 (      ) esquema voltado para um conjunto de elementos bibliográficos que pode ser 

usado para uma variedade de propósitos, e particularmente para aplicativos de 

biblioteca. 

2. Z39.50 (      ) especifica os requisitos para um formato de intercâmbio geral que conterá 

registros descrevendo todos os tipos de materiais passíveis de descrição 

bibliográfica. 

3. MODS (      ) desenhado com a intenção de contemplar um alto grau de flexibilidade que 

possa atender um número de diferentes tipos e arranjos de entrada / saída. 

4. XML (      ) estabelece uma série de restrições sintáticas sob as quais pode construir sua 

própria linguagem. 

5. CCF (      ) desenhado para permitir pesquisa e recuperação de informação, em redes de 

computadores distribuídos. 
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41. O Art. 16 da Lei 4.084/1962 determina que: 

A) seja publicado o relatório anual das associações de bibliotecários e a relação de todos os profissionais 

registrados nos Conselhos Regionais de Biblioteconomia. 

B) deve ser julgado em última instância os recursos das deliberações dos Conselhos Regionais de 

Biblioteconomia. 

C) o mandato do Presidente, dos Conselheiros Federais efetivos, e dos suplentes terá a duração de 3 (três) 

anos. 

D) o Conselho Federal de Biblioteconomia só deliberará com a presença mínima de metade mais um de seus 

membros. 

E) as resoluções só serão válidas quando aprovadas pela maioria dos membros do Conselho Federal de 

Biblioteconomia. 

 

42. Para a elaboração do planejamento de uma unidade de informação, vários aspectos devem ser analisados, 

entre eles está a necessidade de: 

I. Planejar a formação e desenvolvimento do acervo. 

II. Definir modelos e instrumentos para o processamento técnico do acervo. 

III. Assegurar recursos tecnológicos, abrangendo todos os processos e serviços. 

IV. Garantir espaço físico da unidade de informação. 

V. Capacitar pessoas que atuam na informação. 

Está correto o que se afirma em: 

A) Apenas I, III e V 

B) Apenas II, III e IV 

C) Apenas a II, III e V 

D) Apenas III, IV e V 

E) Todas estão corretas. 
 

 

43. A Missão demonstra a responsabilidade e pretensão de uma unidade de informação, define seu “negócio” 

e delimita seu ambiente de atuação. Para definir a Missão organizacional é necessário responder às 

seguintes perguntas: 

I. Qual a razão de ser da Unidade de Informação? 

II. Qual o negócio da Unidade de Informação? 

III. Qual a localização da Unidade de Informação? 

IV. Quais os meios e fins da Unidade de Informação? 

V. Qual o diferencial da Unidade de Informação? 

Indique a opção que contém a resposta correta. 

A) Somente I e III corretas. 

B) Somente I, II e III estão corretas. 

C) Somente III, IV e V estão corretas. 

D) Somente I, II, IV e V estão corretas. 

E) Todas estão corretas. 
 

44. Assinale a alternativa correta. Modelo de gestão que visa proporcionar uma análise da unidade de 

informação e de seu entorno; é uma maneira de conhecer a condição situacional antes de definir as 

estratégias de ação de curto, médio e longo prazo:  

A) BIM 

B) 5W2H 

C) PDCA 

D) SWOT 

E) POSDCORB 
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45. Indique, nos parênteses abaixo, a numeração correspondente às seguintes afirmativas: 

1. Permite a visualização de forma abreviada da estrutura da organização. 

2. Tem como finalidade o detalhamento das atividades que compõem uma função. 

3. Visualiza a sequência normal de qualquer trabalho ou documento. 

4. Representa a sequência lógica de fases, etapas ou passos de um trabalho.  

5. Tem como finalidade uniformizar os procedimentos organizacionais. 
 

(   )  Manuais 

(   )  Cronograma 

(   )  Fluxograma 

(   )  Organograma 

(   )  Funcionograma 
 

Está correta a indicação da numeração contida na opção: 

A) 5, 3, 1, 4 e 2 

B) 5, 4, 3, 1 e 2 

C) 1, 2, 3, 5 e 4 

D) 2, 4, 1, 3 e 5  

E) 2, 5, 4, 3 e 1 

 

46. Com relação à legalização da avaliação das bibliotecas universitárias, assinale a alternativa correta. 

A) É feita seguindo as recomendações dos padrões de qualidade da IFLA. 

B) O modelo ServQual é o mais utilizado nas bibliotecas universitárias. 

C) É planejada pelo bibliotecário e sua equipe para posterior assinatura da gestão superior. 

D) É oficialmente recomendada pelo SINAES através da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

E) Cada biblioteca adota sua metodologia de avaliação levando em consideração a missão organizacional. 

 

 

47. Considere as afirmativas sobre o International Standard Book Number (ISBN).  

I. É um sistema internacional padronizado que identifica numericamente os livros segundo o título, o 

autor, o país, a editora, individualizando-os inclusive por edição. 

II. Uma vez fixada a identificação, ela só se aplica àquela obra e edição, não se repetindo jamais em outra. 

III. Deve ser atribuído a publicações impressas, softwares e livros eletrônicos. 

IV. Por ser um código único, identifica o título de uma publicação seriada durante todo o seu ciclo de 

existência. 

V. Aparece de forma idêntica em todos os locais da publicação. 

São corretas apenas as afirmações: 

A) I, II e III 

B) I, IV e V 

C) II, III e IV 

D) III, IV e V 

E) Todas estão corretas. 

 

 

48. Em relação às regras gerais do resumo (NBR 6028), assinale a alternativa correta. 

A) É composto de enumeração de tópicos conforme a estrutura física do documento resumido. 

B) Deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo no próprio documento. 

C) É um elemento de identificação cronológica que obedece a numeração progressiva do documento. 

D) Sua estrutura obedece aos mesmos princípios dos cabeçalhos de assuntos estabelecidos por Cutter. 

E) Permite a identificação individual de um documento pela representação descritiva considerando as 

edições do documento.  
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49. Considere o texto abaixo. 

Segundo as afirmações de Kemmis (1989 apud HOUSE, 2006) “os processos de avaliação são temperados 

com valores humanos, perspectivas tecnocratas e burocráticas, os quais constroem ou refinam os 

processos de julgamento público e individual sobre algo específico”. 

No texto ocorre um caso de: 

A) Citação de citação. 

B) Referência cruzada. 

C) Interpolação indireta. 

D) Progressão e digressão. 

E) Citação de interpretação. 

  

 

50. O Art 2º da Lei 4.084/1962 determina que “O exercício da profissão de Bibliotecário, em qualquer de 

seus ramos, só será permitido”, aos bacharéis em: 

A) Ciência da Informação, portadores de diplomas expedidos por Escolas de Biblioteconomia oficiais.   

B) Museologia, portadores de diplomas expedidos por institutos de tecnologia de ensino de nível médio. 

C) Biblioteconomia, portadores de diplomas expedidos por institutos tecnológicos, de ensino profissionalizante. 

D) Biblioteconomia, portadores de diplomas expedidos por Escolas de Biblioteconomia de nível superior, 

oficiais. 

E) Arquivologia e gestão documental, portadores de diplomas expedidos por Escolas de Biblioteconomia 

de nível superior, oficiais e reconhecidas. 

 

  


