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BIBLIOTECONOMIA
1.

Sobre a teoria da documentação, assinale a alternativa
correta.
(A)

2.

Consiste em um conjunto de conhecimentos
especializados relativos às técnicas de transferência
da informação científica e tecnológica.

(B)

Investiga os princípios e técnicas que devem ser
seguidos na constituição, organização, gerência e
desenvolvimento, e utilização de arquivos.

(C)

Surgiu a partir de 1870, em decorrência da indústria
gráfica. Paul Otlet e Henri La Fontaine foram seus
grandes líderes.

(D)

Consiste no conhecimento e prática da organização
de documentos em bibliotecas, tendo por finalidade
sua utilização.

7.

O sinal que aparece na ordenação vertical em primeiro
lugar, antes da barra consecutiva e do número simples, é
8.

3.

4.

(A)

: (dois-pontos).

(B)

+ (adição).

(C)

(=) (parêntese igual).

(D)

= (igual).

O título coletivo convencional utilizado para agrupar as
publicações de um autor, compositor ou entidade,
compreendendo diversas obras ou extratos de diferentes
trabalhos, é denominado título
(A)

alternativo.

(B)

do catalogador.

(C)

equivalente.

(D)

uniforme.

O processo pelo qual o assunto de um documento é
representado por meio de termos significativos para que
seja possível sua recuperação pelos usuários se
denomina

9.

(A)

Base de dados catalográficos.

(B)

Base de dados de texto completo.

(C)

Repositório digital.

(D)

Base de dados referencial.

A descrição, em linguagem natural, geralmente baseada
num formulário, definindo áreas de interesse de um leitor
faz parte do que se denomina
(A)

entrevista de referência.

(B)

estudo de usuário.

(C)

estratégia de busca.

(D)

satisfação do usuário.

É correto afirmar que o boletim é um tipo de documento
que
(A)

relata as conclusões de uma pesquisa científica
original e é submetido pelo autor a uma banca
examinadora.

(B)

contém a descrição exaustiva de uma matéria,
abordando aspectos científicos, históricos, técnicos,
econômicos ou artísticos.

(C)

relata eventos ocorridos durante o ano, transações
de uma organização, especialmente das áreas
científicas e tecnológicas, ou o progresso em áreas
especializadas do conhecimento.

(D)

divulga informações gerais ou especializadas
editadas por uma associação, uma entidade
administrativa ou um organismo.

O conjunto de princípios e processos que possibilitam aos
gerentes de bibliotecas, em qualquer nível, criar e
controlar o seu futuro denomina-se
(A)

marketing.

(A)

representação descritiva.

(B)

planejamento estratégico.

(B)

indexação.

(C)

branding.

(C)

classificação documentária.

(D)

plano de trabalho.

(D)

normalização documentária.
10.

5.

Assinale a alternativa que apresenta a base de dados que
inclui uma variedade de materiais produzidos pela
comunidade acadêmica, tais como e-prints, relatórios
técnicos, teses e dissertações, conjunto de dados e
materiais didáticos.

Sobre a política de desenvolvimento de coleções, assinale
a alternativa correta.
(A)

Consiste em um documento norteador que visa ao
crescimento do acervo na área de conhecimento que
este esteja inseridos.

(B)

Consiste em um documento com regras que devem
ser seguidas igualmente por todos os tipos de
bibliotecas.

(C)

Consiste em estabelecer critérios para seleção,
aquisição e manutenção de documentos, exceto
para desbaste.

(D)

Consiste em informar aos
funcionamento da biblioteca.
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usuários

sobre

o

Assinale a alternativa que apresenta a função de um
Código de Ética Profissional.
(A)

Estabelecer regras relativas ao comportamento dos
profissionais perante sua clientela, seus colegas e a
sociedade em geral.

(B)

Especificar a maneira de proceder na execução de
uma tarefa ou no cumprimento de determinadas
instruções.

(C)

Agrupar, de forma sistêmica, as normas
concernentes às relações jurídicas de ordem
privada.

(D)

Reunir informações de forma sistematizada e
criteriosa para facilitar a compreensão de uma
estrutura ou sistema.
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11.

12.

Segundo o AACR2, assinale a alternativa que apresenta a
nota indispensável para filmes e artigos de periódicos para
informar ao usuário sobre o seu conteúdo.
Nota sobre o exemplar.

(B)

Nota de conteúdo.

(A)

Doutrina.

(C)

Nota de tradução.

(B)

Jurisprudência.

(D)

Nota de resumo.

(C)

Juntada.

(D)

Emenda.

Assinale a alternativa correta quanto ao uso da NBR
6023/2002, da ABNT.
(A)

ECO, Umberto; CARRIÈRE, Jean-Claude. Não
contem com o fim do livro. Rio de Janeiro: Record,
2010. 269 p. Tradução de André Telles.

(B)

ECO, Umberto; CARRIÈRE, Jean-Claude. Não
contem com o fim do livro. Tradução de André
Telles. Rio de Janeiro: Record, 2010. 269 p.

(D)

14.

16.

ECO, Umberto; CARRIÈRE, Jean-Claude. Não
contem com o fim do livro. Tradução de André
Telles. Rio de Janeiro, 2010. 269 p.
ECO, Umberto; CARRIÈRE, Jean-Claude. Não
contem com o fim do livro. Tradução de André
Telles. Rio de Janeiro: Record, 2010?. 269 p.

17.

Assinale a alternativa que apresenta a lista constituída
pelos elementos essenciais que descrevem uma
determinada informação da web: o título do documento, o
seu URL (Uniform Resource Locator), o endereço que
localiza os sítios na web e uma breve descrição de seu
conteúdo.
(A)

Feeds.

(B)

Metadados.

(C)

Desiderata.

(D)

Blog.

18.

Acerca da Classificação Documentária, marque V para
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

( )

( )
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Assinale a alternativa que apresenta o conjunto de
documentos teóricos sobre um assunto e que reúne
conceitos, ideias e opiniões que os autores expõem e
defendem no estudo e ensino de Direito.

(A)

(C)

13.

15.

A exemplo da Classificação Decimal de Dewey, a
Classificação
Decimal
Universal
divide
o
conhecimento humano em 10 classes, porém a
notação de cada classe principal é feita apenas por
1 algarismo e não por 3, como na Classificação
Decimal de Dewey.
Na Classificação Decimal Universal, o sinal que
indica que uma publicação trata de 2 assuntos
distintos, mas agrupados, são os : (dois-pontos).
Na Classificação Decimal Universal, o sinal utilizado
para representar tempo, cronologia, é o parênteses
igual (=).

( )

A Classificação Decimal Universal é um tipo de
classificação enumerativa.

(A)

V/ F/ F/ F

(B)

F/ F/ V/ V

(C)

V/ F/ F/ V

(D)

V/ V/ F/ F

19.

A biblioteca eletrônica que abrange uma coleção
selecionada de periódicos científicos brasileiros em
parceria com a FAPESP (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo) e a BIREME (Centro
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências
da Saúde) denomina-se
(A)

Portal de Periódicos Capes.

(B)

BVS-Psi.

(C)

Spell.

(D)

Scielo.

É correto afirmar que, no tesauro, um descritor
representativo de conceito mais amplo é chamado de
termo
(A)

autorizado.

(B)

genérico.

(C)

relacionado.

(D)

proibido.

Na avaliação de mecanismos de busca da internet,
considerar se existe algum viés na informação contida no
sítio web, se o conteúdo informacional é justo e
equilibrado e se existe privilégio a um único ponto de vista
significa avaliar aspectos desses mecanismos de busca,
levando em conta o critério de
(A)

confiabilidade

(B)

atualidade.

(C)

imparcialidade.

(D)

autoridade.

Um sistema de informação voltado para a tomada de
decisões tem por objetivo
(A)

incentivar a postura estratégica e a visão de futuro
apenas no nível gerencial.

(B)

ampliar parcialmente o conhecimento sobre as áreas
tecnológicas ligadas aos negócios da empresa.

(C)

somente identificar o
tecnológicas.

(D)

apoiar a gerência, nos níveis estratégico e tático, por
meio de informações resultantes da observação do
ambiente externo.

impacto das tendências
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20.

Assinale a alternativa que apresenta a denominação
atribuída ao resumo que provê informações detalhadas
sobre um determinado tópico, dispensando, por
conseguinte, a consulta ao documento original.
(A)

Indicativo.

(B)

Crítico.

(C)

Informativo.

(D)

Telegráfico.
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