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INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
ORDEM

108 – Profissional de Nível Universitário Jr
Biblioteconomia
INSTRUÇÕES
1.
2.
3.

Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.
Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas.

4.
5.

A prova desta fase é composta de 50 questões objetivas.
Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na
sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.
6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos
aplicadores de prova.
7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu.
Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de
5 (cinco) horas.
10. Não será permitido ao candidato:
a)

b)
c)
d)

Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado
também o porte de armas.
Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será
permitido quando indicado para o atendimento especial.
Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.

Língua Portuguesa

Conhecimento
Específico

e)

Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações,
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
f)
Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 5.6.5 do Edital.
h) Emprestar materiais para realização das provas.
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 5 horas.
 ...........................................................................................................................................................................................................................................
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01 -
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21 -

26 -

31 -

36 -
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46 -
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34 -

39 -
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50 -

2/11

3/11

LÍNGUA PORTUGUESA
O texto abaixo é referência para as questões 01 a 05.
Praticamente desde o surgimento dos primeiros jogos digitais comerciais há questionamentos sobre os seus supostos perigos. As
perguntas vão se tornando mais numerosas à medida que a indústria cresce e esses jogos se multiplicam na sociedade. As acusações
vão desde provocar sedentarismo nos jovens a causar danos à postura e, mais frequentemente, provocar comportamentos violentos.
Entretanto, nenhuma dessas acusações foi provada ainda de forma convincente por pesquisas científicas. [...]
Segundo Chris Ferguson, psicólogo norte-americano que pesquisa jogos digitais há 15 anos, o tempo excessivo de jogo muitas
vezes é o sintoma de outro problema mais grave, como ansiedade, estresse ou depressão. Jogar seria uma forma de escape ou de lidar
com esses problemas, e privar alguém dessa atividade não promove a cura, mas mascara o problema e pode ainda agravar seu estado.
[...] Um fenômeno importante mencionado por Ferguson é como pessoas com problemas psicológicos frequentemente usam jogos como
forma de alívio para suas dificuldades. Vale a pena se perguntar: se os jogos podem ser meios para ajudar a lidar com o estresse, a
ansiedade e até a depressão, o que mais podem fazer para nos beneficiar?
Jogos sérios
Alguns programadores têm feito esforços para projetar intencionalmente jogos digitais com o fim de apoio psicológico. O Sparx,
por exemplo, é um jogo on-line criado para auxiliar adolescentes com depressão e ansiedade. Outros jogos, como o Depression Quest,
da game designer estadunidense Zoe Quinn, e o Rainy Day, desenvolvido pela brasileira Thaís Weiller, foram criados não apenas para
aqueles que lidam com esses problemas, mas para que amigos e familiares possam entender melhor a situação dos jogadores,
compartilhando seus dilemas cotidianos de um modo interativo. [...]
Esse esforço de se usar jogos para fins terapêuticos é parte de um movimento maior – geralmente chamado de jogos sérios –, que
sucedeu e ampliou o conceito dos jogos educativos. Jogos sérios podem ser entendidos como aqueles que tratam de temas considerados
de relevância (social, econômica, política, educacional etc.) e que buscam, além do entretenimento, promover mudanças na vida real,
fora do jogo. [...]
Além disso, merece destaque a relação entre o jogador e sua representação no jogo, ou seu avatar, como é chamado. O psicólogo
sino-americano Nick Yee, especializado em jogos digitais, defende que existe uma relação de identificação entre o jogador no mundo
real e seu avatar no mundo virtual do jogo. Não no sentido de que o jogador ‘se torna’ o avatar, mas sim no de que o jogador, ao usar
o avatar para interferir no jogo, acaba se influenciando pelas características positivas dele, modificando em algum grau o seu próprio
comportamento.
Esse fenômeno, chamado por Yee de ‘efeito Proteus’, seria, por exemplo, responsável pela mudança de atitude de muitos
jogadores tímidos, que, ao jogar com personagens mais poderosos, passam a ser mais decididos nas conversas com outras pessoas
on-line. E, em alguns casos, chegam a trazer essa mudança no relacionamento com as pessoas no mundo real. Nesse aspecto, a ideia
do avatar como um ‘corpo digital’, combinada ao efeito Proteus, torna-se um importante fundamento para os jogos de saúde, que
defendem que, se o jogador aprender formas de cuidar melhor do ‘bem-estar’ e da ‘saúde’ do seu avatar dentro do jogo, esse
conhecimento pode, de algum modo, transbordar para além do jogo e impactar sua vida de forma positiva, melhorando sua saúde no
processo.
(Extraído de “Do Senet aos videogames”, por Marcelo Simão de Vasconcellos, Ciência Hoje, n. 349, nov/18.)

01 - Assinale a alternativa que identifica a intenção geral do texto.
a)
b)
c)
d)
►e)

Desfazer a ideia de que os jogos digitais trazem problemas aos jovens.
Alertar para o perigo do excesso de tempo dedicado aos jogos digitais.
Fazer divulgação publicitária de jogos comerciais considerados “sérios”.
Apresentar um histórico da evolução dos jogos digitais.
Apontar para um potencial não explorado dos jogos digitais.

02 - Conforme o texto, o principal diferencial dos jogos apresentados como “sérios” é:
a)
b)
►c)
d)
e)

não terem a preocupação de distrair ou entreter os usuários.
combaterem o vício dos jogos habituais com atividades de outra natureza.
buscarem um efeito psicológico positivo que persista na vida real, após o jogo.
criarem redes de compartilhamento de dilemas cotidianos.
reduzirem a cultura da violência dos jogos digitais mais conhecidos.

03 - Sobre a construção argumentativa do texto acima, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) No segundo parágrafo, a menção aos 15 anos de pesquisa sobre jogos digitais de Chris Ferguson tem a função de
enfatizar sua competência como autoridade no assunto.
( ) Em “jogar seria uma forma de escape [...], e privar alguém dessa atividade não promove a cura”, a primeira parte é
uma hipótese, a segunda uma afirmação.
( ) O autor evita chamar os jogos “sérios” de educativos, mas se trata apenas de nova denominação para algo já
existente.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

V – V – F.
V – F – V.
F – F – V.
F – V – V.
V – F – F.
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04 - Do trecho “Alguns programadores têm feito esforços para projetar intencionalmente jogos digitais com o fim de apoio
psicológico”, infere-se corretamente que:
a)
►b)
c)
d)
e)

projetar jogos sérios com o fim de apoio psicológico é mais trabalhoso que projetar jogos comuns.
os jogos digitais comuns também podem propiciar apoio psicológico, mas não é seu objetivo.
jogos sérios começaram a ser projetados por alguns programadores que necessitam de apoio psicológico.
os programadores perceberam que jogadores tímidos necessitam de jogos desenvolvidos especialmente para eles.
os jogos digitais comuns costumam enfraquecer o lado psicológico dos usuários.

05 - Na frase “... responsável pela mudança de atitude de muitos jogadores tímidos, que, ao jogar com personagens mais
poderosos, passam a ser mais decididos nas conversas com outras pessoas on-line”, a parte sublinhada estabelece uma
relação de:
a)
b)
c)
►d)
e)

finalidade.
causalidade.
condicionalidade.
temporalidade.
proporcionalidade.

06 - Assinale a alternativa em que as formas verbais estão grafadas corretamente:
a)
b)
c)
d)
►e)

Nem todos os armários contém livros; alguns só armazenam papéis avulsos.
Diversas iniciativas de edições colaborativas compõe um cenário novo no mercado editorial.
Não são muitos os estudantes que retém as informações apenas ouvidas e não visualizadas.
O aparelho mantem o usuário conectado por horas, de forma prejudicial à saúde.
Os especialistas veem com bons olhos a iniciativa de jogos terapêuticos.

07 - Assinale a alternativa em que a substituição do trecho sublinhado por pronome está correta.
►a)
b)
c)
d)
e)

Cabe a vocês acatar as decisões tomadas na assembleia geral – ...acatá-las.
Denunciaram o mau uso dos espaços públicos – Denunciaram-nos.
Informei os enfermeiros sobre o estado da paciente – Informei-lhes.
Falta responder o ofício pendente no sistema eletrônico – ...responder-lhe.
Venho solicitar a esse departamento que providencie a atualização do sistema - ...solicitá-lo.

08 - Considere o trecho a seguir:
A operação interligada de sistemas elétricos de potência proporciona vantagens para as concessionárias de energia elétrica, tais
como: a otimização da exploração dos recursos energéticos e o aumento da confiabilidade, entre outras.
Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho está adequada à língua padrão escrita e mantém o sentido original.
a)

Entre outras, a otimização da exploração dos recursos energéticos e o aumento da confiabilidade oferecem vantagens para a
operação interligada de sistemas elétricos de potência.
b) A operação de sistemas elétricos interligada de potência propõe benefícios para as concessionárias de energia elétrica, dentre
elas a melhoria da exploração dos recursos energéticos e o aperfeiçoamento da confiança do sistema.
►c) A otimização da exploração dos recursos energéticos e a ampliação da confiabilidade são, entre outras, vantagens propiciadas
às concessionárias de energia elétrica pela operação interligada de sistemas elétricos de potência.
d) Dentre as vantagens apresentadas pelas concessionárias de energia elétrica à operação interligada de sistemas elétricos de
potência estão a melhor exploração dos recursos em termos de energia e confiabilidade.
e) O fato da interligação dos sistemas elétricos de potência em operação traz vantagens para as fornecedoras de energia elétrica,
tais como exploração ótima de recursos energéticos e confiança maior nesses recursos.

O texto a seguir é referência para as questões 09 e 10.
O sistema de posicionamento global (Global Positioning System – GPS) é uma dessas pequenas maravilhas tecnológicas que utilizam
uma quantidade enorme de conhecimento acumulado. Usando ideias de eletromagnetismo, para tratar dos sinais emitidos, da física
newtoniana, para pôr os satélites em órbita, da teoria da relatividade especial e geral, para tratar a defasagem dos sinais emitidos, e da
geometria esférica do planeta, é possível nos localizar com precisão de poucos metros. Para sorte de muitos, parece que não é
necessário acreditar na ciência para que ela funcione.
Extraído de “A terra é redonda”, Ciência Hoje, n. 349, nov/18.)

09 - Para caracterizar o princípio de funcionamento do GPS, o autor cita a contribuição de:
a)
b)
►c)
d)
e)

2 áreas distintas do conhecimento.
3 áreas distintas do conhecimento.
4 áreas distintas do conhecimento.
5 áreas distintas do conhecimento.
6 áreas distintas do conhecimento.
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10 - O texto acima encerra uma matéria sobre o percurso da comprovação científica de que o planeta Terra é redondo (em
resposta a quem o julga plano):
Nesse contexto, é correto inferir que “muitos”, no último período, refere-se:
a)
b)
c)
►d)
e)

explicitamente às muitas pessoas que hoje utilizam GPS.
claramente às muitas pessoas que têm sorte, quer acreditem ou não na ciência.
especificamente às muitas pessoas para quem o GPS funciona bem.
ironicamente às muitas pessoas que desconfiam da ciência, mas usam GPS.
sarcasticamente às muitas pessoas que desconhecem como funciona o sistema GPS.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
11 - De acordo com o capítulo 9 – Recursos Eletrônicos do Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2, 2. ed., 2002), “para
fins de catalogação, os recursos eletrônicos podem ser tratados de duas maneiras diferentes”, a saber:
a)
►b)
c)
d)
e)

direta (fonte primária) ou remota (fonte secundária).
direta (local) ou remota (em rede).
direta (fonte primária) e indireta (fonte secundária).
física ou eletrônica.
online ou off-line.

**12 - De acordo com as normas do AACR2, assinale a alternativa
que identifica corretamente o ponto de acesso de entrada
principal para a página de rosto ao lado.
a)
b)
►c)
d)
e)

Carniatto, Izamara; Cheung, Maria; Nóbrega, Ana Cristina.
Carniatto, I; Cheung, M; Nóbrega, A. C.
Artesanato e identidade cultural.
Fundação Parque Ecológico Itaipu.
Carniatto, Izamara et. al.

13 - Considere que um mesmo livro contém duas temáticas diferentes – por exemplo, usinas hidrelétricas (código CDU 627) e
meio ambiente (código CDU 502) –, mas que se relacionam entre si. A maneira correta para relacioná-las, de acordo com
a Classificação Decimal Universal (CDU) é:
a)
b)
c)
►d)
e)

627+502
502/627
627.502
627:502
502-627

14 - O Projeto Gutenberg, idealizado pelo norte-americano Michael Hart, na Universidade de Illinois, em 1971, é considerado a
primeira biblioteca digital do mundo. Atualmente, o projeto possui em seu acervo 57.000 títulos em e-books. Seu nome é
uma homenagem a Johannes Gutenberg, ourives e inventor alemão, que no século XV inventou a prensa de tipos móveis.
Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) Os monges copistas copiavam somente as obras que eram de seu interesse pessoal.
( ) Após a invenção de Gutenberg, os livros que antes eram itens raros e caros, se tornaram mais abundantes e de fácil
acesso e manuseio.
( ) O Projeto Gutenberg armazena em seu acervo digital textos completos que estão em Domínio Público.
( ) O primeiro livro a ser digitalizado pelo projeto Gutenberg foi a declaração de Independência dos EUA.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

F – V – V – V.
F – F – V – V.
V – V – F – V.
V – F – F – F.
V – V – F – F.

15 - O DOI (Digital Object Indentifier):
a)
b)
c)
d)
►e)

é utilizado para digitalizar documentos em formato eletrônico.
é um objeto de identificação que analisa as publicações científicas online.
é um protocolo de gerenciamento bibliográfico online.
é um identificador de e-books em bibliotecas digitais.
é um código para registrar de forma única os artigos, anais e demais publicações científicas na internet.

** Questão com resposta alterada.
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16 - A folksonomia permite ao usuário e/ou produtor da informação classificar conteúdos através da atribuição de uma ou
mais palavras-chave, conhecidas como tags (marcadores, etiquetas).
Tais marcadores permitem:
►a)
b)
c)
d)
e)

recuperar e compartilhar informações na web.
acessar as bases de dados governamentais.
catalogar acervos de livros na web e em bibliotecas digitais.
identificar fake news pelo método de folksonomia.
gerenciar catálogos online em bases de dados especializadas.

17 - O movimento de software livre tem apoiado fortemente os projetos relacionados ao desenvolvimento de ferramentas e recursos
mais acessíveis à população. As comunidades de prática funcionam como verdadeiras disseminadoras de códigos-fonte, o que
repercute diretamente na velocidade dos avanços da plataforma Web 2.0.
(Tomael, M.I. Fontes de informação na internet. Londrina: Eduel, 2008.)

Acerca desse movimento, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Software Livre são programas de computador que podem ser utilizados, copiados, distribuídos e aperfeiçoados.
Softwares Livres podem ser adaptados de acordo com a necessidade de seususuários.
Software Livre são programas de código aberto (do inglês open sources).
Software Livre são sempre gratuitos.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

18 - A comunicação dos dados, a interoperabilidade no software de gerenciamento de bibliotecas SophiA, podem ser
realizadas nos seguintes padrões internacionais de catalogação:
a)
b)
►c)
d)
e)

CDU, CDD e ABNT.
AACR2, RDA e DOI.
Marc 21, ISO 2709, Z39.50, XML e OAI-PMH.
DOI e Marc 21.
ABNT 6023, DOC, PDF, Epub e Mobi.

19 - O ISSN (International Standard Serial Number, Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, no Brasil) é
administrado:
a)
b)
c)
d)
►e)

pela Fundação Biblioteca Nacional.
pela Biblioteca Nacional de Brasília.
pelo Diário Oficial da União.
pela CAPES.
pelo IBICT.

20 - Na CDU, cada dígito deve ser visto como uma fração decimal, menor que uma unidade. Assim, 5 será seguido por 50 até 59, 59
por 590/599, antes de se chegar a 6. Entre 591 e 592, aparecem todas as subdivisões de 591/591.9. Nesta junção, um ponto é
introduzido para facilitar a leitura e os números longos são divididos por pontos depois de cada grupo de _________________.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
a)
►b)
c)
d)
e)

dois números.
três números.
quatro números.
dois números após o símbolo de /.
três números após o símbolo de +.

21 - O ISBN é um sistema utilizado mundialmente para identificar livros e softwares. No Brasil, a Biblioteca Nacional é a
responsável por sua atribuição. A partir de 01 de janeiro de 2007, ele sofreu uma mudança. Conforme essa mudança, a
quantidade de números passou de:
a)
►b)
c)
d)
e)

10 para 12.
10 para 13.
11 para 12.
11 para 13.
13 para 14.
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22 - O Crossref é uma comunidade global que busca a preservação dos registros científicos online no mundo todo. Ela é
responsável pelo registro oficial do:
a)
b)
c)
d)
►e)

RDA.
Protocolo Z39.50.
MARC21.
AACR2.
DOI.

23 - A norma ABNT NBR 6023/2018 foi atualizada e publicada em 14/11/2018. Sobre essa atualização, considere as seguintes
afirmativas:
1.
2.
3.

4.

Para documentos online, além dos elementos essenciais e complementares, deve-se registrar o endereço eletrônico,
precedido da expressão “Disponível em:”, e data de acesso, precedida da expressão “Acesso em:”.
A última atualização da norma 6023/2018 permite criar referências de fontes de informação como o youtube e
facebook.
Os Elementos essenciais para monografia no todo são:
LUCK, Heloisa. Liderança em gestão escolar. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 165 p., 18 cm. (Cadernos de gestão, v. 4).
Bibliografia: p. 149-155. ISBN 978-85-3263-62-01.
O item “7.13.2 Filmes, vídeos, entre outros em meio eletrônico” pode ser utilizado para referenciar vídeos em antigos
formatos já contemplados na versão anterior e também os novos formatos, como blu-ray e youtube.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

*24 - Conforme a ABNT NBR 6023/2018, quando houver quatro ou mais autores em uma mesma obra, pode-se referenciar das
seguintes formas:
1. URANI, A. [et al]. Título da obra. Cidade, UF: Editora, ano.
2. URANI, A; TOMÁS, J; PAZ, O. A.; GASPAR, C. Título da obra. Cidade, UF: Editora, ano.
3. URANI, A; (et al). Título da obra. Cidade, UF: Editora, ano.
4. URANI, A. et al. Título da obra. Cidade, UF: Editora, ano.
Está(ão) correta(s) a(s) forma(s):
a)
b)
c)
d)
e)

2 apenas.
3 apenas.
1 e 2 apenas.
2 e 4 apenas.
1, 2 e 4 apenas.

25 - Biblioteca digital e cooperativa que oferece periódicos científicos de acesso gratuito na Internet:
a)
b)
►c)
d)
e)

Portal da Capes.
Google Books.
Scielo.
Bireme.
Base de dados EBSCO.

26 - Na Classificação Decimal Universal (CDU), um livro cujo assunto seja “História da Roma Antiga” pode ser classificado em:
►a)
b)
c)
d)
e)

94(37).
938.09.
902.
94.5245.
94+849.

27 - “O processo de representação é dependente da etapa de análise de assunto por meio da identificação e seleção de conceitos,
com vistas à “tradução” desses conceitos identificados e selecionados por meio de termos constituintes de uma linguagem
documentária. O processo de representação mediante linguagem documentária conduzirá o bibliotecário indexador à escolha dos
termos correspondentes”.
A INDEXAÇÃO DE LIVROS: a percepção de catalogadores e usuários de bibliotecas universitárias. São Paulo: UNESP, 2009.

Esses termos aos quais a autora se refere são:
a)
b)
c)
d)
►e)

Exaustividade da classificação.
Exaustividade de indexação sistémica.
Especificidade remota do sistema.
Especificidade aleatória do sistema.
Especificidade e exaustividade do sistema.

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão.
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28 - “Toda esta evolução na área das publicações de conteúdo digital caminhou de forma paralela à evolução das bibliotecas
tradicionais, as quais, neste entremeio, informatizaram seus catálogos e alcançaram a formação de redes de cooperação através,
principalmente, do protocolo de interoperabilidade”.
(A INDEXAÇÃO DE LIVROS: a percepção de catalogadores e usuários de bibliotecas universitárias. São Paulo: UNESP, 2009.)

Nesse sentido, indique corretamente qual é esse protocolo.
a)
b)
►c)
d)
e)

Dspace
Marc21
Z39.50
OAI-PMH
DOI

29 - As licenças Creative Commons permitem aos usuários:
a)
►b)
c)
d)
e)

ter seu direito autoral assegurado juridicamente.
copiar e compartilhar obras com menos restrições de direitos autorais.
copiar e modificar obras para fins lucrativos.
proteger a intelectualidade da obra em determinado país.
assegurar o registro privativo da obra.

30 - O serviço de referência (SR) é uma função essencial em toda unidade de informação (biblioteca, arquivo e museu), porque
seu objetivo principal é fornecer a informação aos usuários, de modo a solucionar suas necessidades informacionais. As
ações-chave nesse serviço são:
a)
b)
c)
d)
►e)

prestar atendimento ininterrupto ao usuário de biblioteca.
prestar atendimento guiado a grupos de usuários.
realizar treinamento em base de dados e fontes de informação.
conhecer o problema e guiar o usuário na busca da solução ideal.
informar, instruir/formar e guiar/orientar de maneira personalizada.

31 - A literatura cinzenta, aquela que é produzida por organizações e não é publicada ou distribuída comercial ou
academicamente, pode ser de grande utilidade para determinadas pesquisas. Para que o usuário tenha acesso a esse
material, é notório o auxílio do:
a)
b)
c)
d)
►e)

historiador.
museólogo.
arquivista.
bibliotecário de processo técnico.
bibliotecário de referência.

32 - De acordo com a Lei nº 9.610/98, o registro de direitos autorais tem por fundamento assegurar ao autor o direito de criação
sobre sua obra, especificando direitos morais e patrimoniais e estabelecendo prazo de proteção tanto para o titular quanto
para seus sucessores. No Brasil, a instituição que é responsável por ceder o registro de Direito Autoral de obras literárias
é:
a)
►b)
c)
d)
e)

a Biblioteca do Congresso.
a Biblioteca Nacional.
a Biblioteca Central da UNB.
a Academia Brasileira de Letras.
o Sindicato Nacional dos Editores de Livros.

33 - O DSpace é um software de código-fonte aberto cujo principal objetivo é:
a)
b)
►c)
d)
e)

criar e automatizar catálogos gratuitos para bibliotecas públicas.
criar e gerenciar catálogos para bibliotecas especializadas.
criar e gerenciar repositórios de informação em instituições de pesquisa.
gerir bancos de dados em formato PHP e Z39.50.
gerir bancos de dados PHP e Z39.50 para organizações sem fins lucrativos.

34 - Com base na referência para documentos online, segundo a norma ABNT NBR 6023/2018, assinale a alternativa correta.
a)

SIQUEIRA, M. D. Universidade Federal do Paraná: 106 anos. Curitiba: Editora UFPR, 2012. 257 p. Disponível em:
<http://www.editora.ufpr.br/portal/livros/ufpr100anos/>. Acesso em: 03 jan. 2019.
b) SIQUEIRA, M. D. Universidade Federal do Paraná: 106 anos. Curitiba: Editora UFPR, 2012. 257 p. Disponível em:
<http://www.editora.ufpr.br/portal/livros/ufpr100anos/.> Acessado em: 03 de janeiro de 2019.
c) SIQUEIRA, M. D. Universidade Federal do Paraná: 106 anos. Curitiba: Editora UFPR, 2012. 257 p. Disponível em:
http://www.editora.ufpr.br/portal/livros/ufpr100anos/. Documento eletrônico com acesso em: 03/01/2019.
►d) SIQUEIRA, M. D. Universidade Federal do Paraná: 106 anos. Curitiba: Editora UFPR, 2012. 257 p. Disponível em:
http://www.editora.ufpr.br/portal/livros/ufpr100anos/. Acesso em: 03 jan. 2019.
e) SIQUEIRA, M. D. Universidade Federal do Paraná: 106 anos. Curitiba: Editora UFPR, 2012. 257 p. Disponível em:
<http://www.editora.ufpr.br/portal/livros/ufpr100anos/>. Acesso em: 03 jan. 2019.
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35 - “Existe uma vasta literatura a respeito da fundamentação teórica que sustenta a Ciência da Informação, e quanto à origem desta,
a qual reflete as diversas tentativas da comunidade da área de trazer à luz seus entendimento sobre o que, propriamente, vem a
ser a Ciência da Informação, qual é o seu objeto de estudo (a informação) e quais suas relações com outras disciplinas
(interdisciplinaridade). Para alguns autores, a história da Ciência da Informação sofreu influências marcantes de duas disciplinas,
que são”:
(OLIVEIRA, M.(Coor.). Ciência da informação e biblioteconomia: novos conteúdos e espaços de atuação. 2005.)

a)
b)
►c)
d)
e)

Biblioteconomia e Tecnologia da Informação.
Recuperação da Informação e Tecnologia da informação.
Documentação e Recuperação da Informação.
Biblioteconomia e Documentação.
Documentação e Tecnologia da Informação.

36 - “A dedução de que a produção de conhecimento conduz à criação de bibliotecas aponta para o pressuposto de que onde houve
grande produção de conhecimentos também ali estarão grandes bibliotecas, arquivos, museus etc., ou seja, unidades de
informação em seus diferentes formatos”.
(OLIVEIRA, M.(Coor.). Ciência da informação e biblioteconomia: novos conteúdos e espaços de atuação. 2005.)

Nesse sentido, considere os seguintes pré-requisitos:
1.
2.
3.
4.

Condições econômicas.
Condições sociais.
Condições humanitárias.
Condições políticas.

É/São pré-requisito(s) para o aparecimento de bibliotecas:
a)
b)
c)
►d)
e)

3 apenas.
1 e 4 apenas.
1, 2 e 3 apenas.
1, 2 e 4 apenas.
2, 3 e 4 apenas.

37 - No Brasil, a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB) é
responsável pela publicação:
►a)
b)
c)
d)
e)

da AACR2.
da CDD.
da CDU.
da RDA.
da ABNT.

38 - No MARC21, a área de Título e Título Relacionado é descrita no campo:
a)
►b)
c)
d)
e)

1XX
20X e 24X
30X e 34X
40X
70X e 75X

39 - No MARC21, as áreas de “Campos de Controle” e “Edição, Impressão etc.” são descritas, respectivamente, nos campos:
►a)
b)
c)
d)
e)

00X e 25X - 28X.
00X e 30X.
00X e 75X - 79X.
5XX e 6XX.
5XX e 75X.

40 - A Biblioteca Nacional (BN) se caracteriza como “nacional” por:
1.
2.
3.
4.

ser beneficiária do instituto do Depósito Legal.
ser a mais antiga e tradicional instituição cultural do país.
ser o centro nacional de permuta bibliográfica, com campo de ação internacional.
elaborar e divulgar a bibliografia brasileira corrente, através dos catálogos online.

Estão corretos os itens:
a)
b)
c)
►d)
e)

1 e 2 apenas.
1 e 3 apenas.
2 e 4 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
2, 3 e 4 apenas.
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41 - O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) desenvolve e administra, em parceria com instituições
de ensino e pesquisa, uma grande biblioteca digital, que é responsável por possibilitar que a comunidade brasileira em
C&T divulgue e publique seus trabalhos acadêmicos de pós-graduação para o mundo todo. Assinale a alternativa que
identifica corretamente essa biblioteca.
a)
b)
►c)
d)
e)

Biblioteca Digital Nacional.
Biblioteca Digital de Periódicos.
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações.
Biblioteca Digital de Trabalhos Acadêmicos.
Biblioteca Digital de Monografias.

42 - Com relação a citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicados em anos diferentes e
mencionados simultaneamente, assinale a alternativa que está de acordo com a norma ABNT NBR 10520/2002.
►a)
b)
c)
d)
e)

(SANTOS, 1989, 1991, 1995)
(SANTOS, 1989/1995)
(SANTOS; 1989, 1991, 1995)
(Santos, 1989, 1991, 1995)
(SANTOS. 1989, 1991, 1995)

43 - De acordo com a ABNT NBR 6028/2003, resumos para artigos de periódicos devem ter de:
a)
b)
c)
►d)
e)

50 a 200 palavras.
50 a 300 palavras.
100 a 150 palavras.
100 a 250 palavras.
150 a 500 palavras.

44 - As tabelas principais da CDU são enumeradas de 0 até 9. Entre elas, somente uma é atualmente vaga. Assinale a alternativa
que identifica corretamente a classe vaga.
a)
b)
c)
►d)
e)

Classe 0.
Classe 1.
Classe 2.
Classe 4.
Classe 9.

45 - “É importante esclarecer que formar e desenvolver coleções vai mais além que selecionar e adquirir obras. A literatura da
atualidade define desenvolvimento de coleções como um processo cíclico e ininterrupto formado pelas seguintes etapas ou fases”:
(Desenvolvimento de coleções: origem dos fundamentos contemporâneos. In: TransInformação. 2012. (Scielo).)

a)
►b)
c)
d)
e)

Estudo da comunidade, políticas de aquisição, aquisição, desbastamento e avaliação.
Estudo da comunidade, políticas de seleção, seleção, aquisição, desbastamento e avaliação.
Estudo da comunidade, políticas de seleção, aquisição analítica e avaliação sistêmica.
Política de seleção, estudo da comunidade, aquisição, política de desenvolvimento da coleção.
Política de seleção, estudo da comunidade, aquisição, política de desenvolvimento da coleção e avaliação de uso.

46 - O site nacional Domínio Público é uma biblioteca digital desenvolvida em software livre, oferecendo acesso gratuito a
obras que já caíram em domínio público ou que já tiveram devida autorização legal para publicação. No Brasil, os direitos
autorais duram por:
a)

cinquenta anos, contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor ou do último coautor; após isso a obra
entra em domínio público.
b) sessenta anos, contados após o dia posterior ao falecimento do autor ou do último coautor; após isso a obra entra em domínio
público.
c) sessenta anos, contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor ou do último coautor; após isso a obra
entra em domínio público.
d) setenta anos, contados após o dia do falecimento do autor ou do último coautor; após isso a obra entra em domínio público.
►e) setenta anos, contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor ou do último coautor; após isso a obra
entra em domínio público.
47 - Na norma ABNT NBR 6028, o tipo de resumo que pode dispensar a consulta ao original é o resumo:
►a)
b)
c)
d)
e)

informativo.
crítico.
conclusivo.
total.
indicativo.
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48 - Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma classificação de CDU.
a)
b)
►c)
d)
e)

930.25
821.134.3
10.1.1.2
355/359
1(091)

49 - Assinale a alternativa que NÃO corresponde a nenhuma norma documentária da ABNT para uso em publicações
científicas:
a)
b)
c)
d)
►e)

NBR 6021.
NBR 6023.
NBR 6028.
NBR 14724.
NBR 15921.

50 - Considerada a maior biblioteca do mundo, com acervo aproximado de 155 milhões de itens, com funcionários de diversas
nacionalidades que buscam atender as demandas de pesquisadores do mundo todo:
a)
►b)
c)
d)
e)

Biblioteca Pública (Nova York).
Biblioteca do Congresso (Washington, D.C.).
Biblioteca de Alexandria (Alexandria).
Biblioteca Apostólica (Vaticano).
Biblioteca Britânica (Londres).

