PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO RN
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS(AS) DE GRADUAÇÃO E
CONCILIADORES(AS) DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 001/2021 – IEL/ESMARN
CADERNO DE QUESTÕES

BIBLIOTECONOMIA
PREZADO(A) CANDIDATO(A), LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:
1. Este caderno contém 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, cada uma valendo
0,20 ponto;
2. Verifique este Caderno de Questões. Se estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que
prejudique a leitura, solicite imediatamente a substituição ao(à) fiscal;
3. Cada questão apresenta cinco opções de resposta (A, B, C, D e E), das quais somente uma atende
às condições do enunciado. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, é vedado
solicitar quaisquer esclarecimentos ao(à) fiscal;
4. Você receberá, junto a este caderno de questões, uma Folha de Respostas nominal. Verifique se
os dados impressos na Folha de Respostas estão corretos. Caso contrário, comunique
imediatamente ao(à) fiscal;
5. Após o recebimento da Folha de Respostas, não a dobre nem a amasse, manipulando-a o mínimo
possível. Assine-a com caneta esferográfica azul ou preta. Após responder as questões neste
caderno, você deverá transcrever todas as alternativas assinaladas para a Folha de Respostas, de
acordo com as instruções nela contidas;
6. Questões respondidas na Folha de Respostas, com mais de uma alternativa assinalada, com
rasura ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preenche-la, faça-o cuidadosamente. Evite
erros, pois não será possível a sua substituição;
7. O(A) candidato(a) dispõe de, no máximo, 3 (três) horas para responder às questões e preencher
a folha de respostas. O(a) candidato(a) que se retirar do ambiente de provas após seu término não
poderá retornar em hipótese alguma. O(a) candidato(a) deverá permanecer, obrigatoriamente, no
local de realização das provas por, no mínimo, 30 minutos após o início das provas;
8. Terminada a prova, avise ao(à) fiscal, para que o caderno de questões e a folha de respostas

sejam recolhidos. Os(as) candidatos(as) não poderão levar o caderno de questões consigo;
9. Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas de qualquer tipo ou anotações de

quaisquer espécies, bem como o porte de aparelhos eletrônicos, como telefones, notebooks,
celulares, palms, calculadoras, smartwatches e o uso de relógios de qualquer tipo.
BOA PROVA!

O texto abaixo refere-se às questões de 1 a 5.
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E) No ensino superior.
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Analise as regras de acentuação aplicadas
nas palavras sublinhadas nas linhas 1 e 15 e
escolha uma opção abaixo:
A) As duas palavras foram acentuadas com
base na mesma regra gramatical.
B) A acentuação da primeira palavra é
obrigatória, mas, a segunda é opcional.
C) A acentuação da primeira palavra é
opcional, mas, a segunda é obrigatória.
D) A acentuação de "têm" depende do número
gramatical do núcleo do sujeito.
E) Nenhuma das anteriores.
______________________________________
2. Qual das opções abaixo melhor conceitua
analfabetismo funcional?
A) Não saber identificar letras e números.
B) Ler menos de 4 livros inteiros por ano.
C) Não ser capaz de calcular a raiz quadrada
de um número.
D) Ter dificuldades de encontrar emprego e de
organizar as finanças pessoais.
E) Saber ler, mas não conseguir interpretar o
significado do texto.
______________________________________
3. Segundo o texto acima, o analfabetismo
funcional é responsável por vários problemas
na vida das pessoas. Para mudar essa
realidade, a partir de quando a leitura deveria
ser incentivada às crianças?
A) Preparação para o ENEM.
B) Antes dos 6 anos de idade.

______________________________________
4. A que se refere a palavra sublinhada na
linha 13 do texto:
A) IBGE.
B) Pesquisa "Retratos da leitura no Brasil".
C) Leitura das obras clássicas da literatura.
D) Analfabetismo funcional.
E) Desemprego.
______________________________________
5. Qual a classe gramatical da palavra
sublinhada na linha 2 do texto:
A) Conjunção.
B) Preposição.
C) Advérbio.
D) Pronome.
E) Determinante.
______________________________________
6. Que área da gramatica se dedica ao estudo
das relações de gênero e número que se
estabelecem entre o substantivo e o artigo,
adjetivo, numeral e pronome?
A) Concordância nominal.
B) Concordância verbal.
C) Regência nominal.
D) Regência Verbal.
E) Morfologia.
______________________________________

C) Durante a adolescência.

7. Em qual das opções abaixo o uso do hífen
está correto?

D) Nos primeiros anos do ensino médio.

A) Auto-estima e co-edição
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B) Super-romântico e sobre-humano.
C) Anti-social e supra-sumo.

______________________________________
10. Assinale a alternativa INCORRETA quanto
à concordância:

D) Co-ocupar e infra-estrutura
A) É proibido entrada de pessoas estranhas.
E) Semi-analfabeto e para-quedas
B) Havia menos mulheres na turma.
______________________________________
C) Elas próprias perceberam suas fraquezas.
8. Quanto aos pronomes, analise as cláusulas
a seguir:
I. Pronomes que retomam um item citando
anteriormente, dando início a uma nova
oração.
II. Pronomes que se referem de maneira vaga,
imprecisa, ou em quantidades indeterminadas
a seres da 3ª pessoa do discurso.

D) Fiquem alertas à entrada do banco.
E) A melancia estava meia estragada.
______________________________________
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

III. Pronomes que indicam relações de espaço
entre os seres e as pessoas do discurso.

11. A respeito da representação temática e
descritiva, análise as afirmativas e marque a
alternativa CORRETA.

As definições acima correspondem,
respectivamente, a quais classes de
pronomes?

I. a parte da catalogação destinada à
"catalogação de assunto" passou a ser
designada como Representação Temática.

A) Pessoais, adjetivos e possessivos.

II. "catalogação descritiva" passou a ser
designada como Representação Descritiva.

B) Indefinidos, relativos e substantivos.
C) Interrogativos, demonstrativos e
possessivos.

III. a representação descritiva e a
representação temática possuem bases
teóricas com características próprias que, em
alguns momentos, se entrelaçam.

D) Pronome do caso reto, pronome do caso
oblíquo e pronome de tratamento.

Está(ão) CORRETA(s):

E) Relativos, indefinidos e demonstrativos.

A) I

______________________________________

B) II e III

9. Qual opção a seguir possui a sequência de
um substantivo comum de dois gêneros, um
sobrecomum e um epiceno, respectivamente:

C) III

A) Criança, indivíduo e jacaré.

E) Todas as alternativas estão corretas

B) Cliente, cônjuge e mosca.
C) Borboleta, gerente e testemunha.
D) Vítima, gavião e agente.

D) I e II

______________________________________
12. Marque a alternativa INCORRETA quanto
a classificação de ordenação dos índices:
A) Ordem alfabética

E) Onça, pianista e criatura.

B) Ordem sistemática
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C) Ordem cronológica

15. "abrange todo o espectro que inclui desde
uma vaga noção de auxílio aos leitores até um
serviço de informação muito esotérico, muito
abstrato e altamente especializado." (SHERA,
1996, P.21)

D) Ordem numérica
E) Ordem filosófica
______________________________________
13. Segundo a ABNT 6023 um livro publicado
pela Editora Essencial, na cidade de Mossoró
no ano de 2021, deve ter essas informações
referenciadas da seguinte forma:

O conceito supracitado se refere a:
A) Serviço de alerta
B) Disseminação seletiva da informação
C) Serviço de referência

A) Editora Essencial; Mossoró, 2021
D) Formação e desenvolvimento de coleções
B) Editora Essencial (Mossoró) [2021]
E) Serviço de informação
C) Mossoró: Editora Essencial, 2021.
______________________________________
D) Mossoró: [2021], editora essencial
E) Mossoró. Editora Essencial, 2021.
______________________________________
14. Entre os recursos tecnológicas disponíveis
podemos citar o Formato ____________, que
possibilitou o intercâmbio de dados, resultados
de ações de representação dos registros do
conhecimento. Proposto na década de 1960
pela _______________ para ser um formato
de dados legíveis por _____________, o
Formato MARC 21 apresenta muitos desafios,
dentre eles o de continuidade ou não do seu
papel de padronização de dados para a
realização do intercâmbio entre bibliotecas de
modo a favorecer a recuperação da
informação por seus usuários.

16. De acordo com a Reference and User
Services Association (2004, p. 9) referência
virtual é um serviço de referência iniciado
eletronicamente, freqüentemente em tempo
real, em que usuários utilizam computadores
ou outra tecnologia da Internet para se
comunicarem com a equipe de referência sem
estar fisicamente presente. Com isso em
mente, assinale a alternativa que não
apresenta uma forma do serviço de referência
virtual.
A) Orientações presenciais
B) Chat
C) Correio eletrônico
D) Softwares de mensagens instantâneas

Marque a alternativa que preenche
corretamente os campos em branco:
A) MARC 21; Library of Congress; Máquina.
B) XML; Library of Congress; Computador.
C) AACR2; Convenção de Paris; Máquina.
D) AACR; Conferência de Bruxelas;
Computador

E) Salas de bate-papo
______________________________________
17. Antes de começar a elaborar um primeiro
esboço da política para desenvolvimento de
coleções, são necessários alguns preparativos
prévios. A literatura do tema aponta doze
passos a serem considerados nessa política.
Assinale a alternativa que indica o primeiro
deles.

E) AACR3; Library of Congress; Máquina
A) Estabelecimento do perfil da comunidade.
______________________________________
B) Descrição do estado atual das coleções da
biblioteca.
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C) Identificação da missão e objetivos
institucionais.
D) Discriminação das áreas cobertas pelo
acervo.
E) Determinação da política de aquisição.
______________________________________
18. Com relação à NBR6021 da ABNT, que
trata das publicações periódicas científicas
impressas, analise as afirmativas
apresentadas a seguir e assinale V para a
verdadeira e F para a falsa.
( ) A capa é um elemento obrigatório.
( ) Na data de publicação indica‐se o mês por
extenso.

C) relações associativas, que indicam termos
semântica ou conceitualmente associados a tal
ponto que essa relação deve ser explicitada.
D) relações hierárquicas, baseadas em níveis
de superordenação e subordinação entre
conceitos.
E) um relacionamento de instância, verificado
quando um conceito está intrinsecamente
incluído em outro.
______________________________________
20. O diálogo entre o bibliotecário e o usuário
que busca aclarar a solicitação de informação
e, desta forma, melhor adequar a resposta da
unidade de informação às necessidades do
usuário, é denominado:
A) educação informal do usuário.

( ) A NBR10525 é uma referência normativa
da NBR6021.

B) negociação da questão.

( ) O sumário é o último elemento pré‐textual.

C) entrevista de referência.

As afirmativas são, respectivamente:

D) literacia informacional.

A) V, V, V, V.

E) determinação de alternativas de busca.

B) V, F, V, F.

______________________________________

C) V, V, F, F.

21. Segundo o código de ética da profissão, o
bibliotecário deve:

D) V, F, F, V
A) criticar e/ou denunciar outro profissional
quando tiver dúvidas sobre a conduta ética do
colega.

E) V, V, V, F.
______________________________________
19. Observe os termos a seguir:
Direito civil; TG Direito; TE Direito de família.
Em um tesauro, TG e TE indicam:
A) um relacionamento partitivo, que se dá
entre uma categoria de coisas ou eventos e
um elemento individual dessa categoria.
B) relações equivalentes, que ocorrem quando
um mesmo conceito pode ser representado
por dois ou mais termos.

B) ser conivente com os erros de seus
colegas, desde que não venham a infringir a
ética e as disposições legais que regem o
exercício da profissão.
C) evitar comentários desabonadores sobre a
administração de colegas que vier a substituir.
D) adotar como suas as ideias de seus
subalternos, bem como os trabalhos por eles
desenvolvidos.
E) aceitar encargo profissional em substituição
a colega que dele tenha desistido para
preservar a dignidade ou os interesses da
profissão.
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______________________________________
22. Serviço especializado em informação
jurídica e legislativa, reúne documentos das
esferas federal, estadual e municipal dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de
todo o Brasil. Organiza, integra e oferece
acesso às informações disponibilizadas nos
diversos portais de órgãos do governo na
Internet. Trata-se:

B) avaliação dos serviços de produtos da
Biblioteca ou Unidade de Informação.
C) orientação na definição dos objetivos do
Serviço de Referência e Informação.
D) investigação da qualidade dos serviços
prestados pelo pessoal do Setor de
Referência.
E) validação do custo/benefício da atuação do
Serviço de Referência e Informação

A) da Rede RVBI.
B) da Biblioteca Digital do STJ/BDJUR.
C) do Sistema de Informações do Congresso
Nacional.
D) da Rede LexML.
E) do Portal da Justiça Federal.
______________________________________
23. As três formas distintas, nas quais
informações jurídicas podem ser geradas,
registradas e recuperadas são:
A) Legislação, Jurisprudência e Doutrina

______________________________________
25. [...] um processo gerencial de toda
variedade de informação (tecnológica,
científica, comunitária, utilitária, arquivística,
organizacional ou para negócios) utilizada em
todo tipo de organização, sistema, produto ou
serviço sob a ótica de marketing, para alcançar
a satisfação dos diversos públicos da
organização, sistema, produto ou serviço,
quando são utilizadas técnicas na realização e
na valorização das trocas de valores,
beneficiando todos os elementos, que
interagem na troca, para garantir a
sobrevivência da organização, do sistema, do
produto ou do serviço no seu mercado de
negócio."

B) Inquérito, Decisão e Diário oficial.
Este conceito se refere à:
C) Bases de Dados, Ata, Memorando
A) Planejamento
D) Vade-mécuns, Boletim, Decisão
B) Marketing informacional
E) Vocabulário Especializado, Decisão e
Legislação
______________________________________
24. Segundo Almeida Júnior (2003), a
importância dos estudos de usuários e,
atualmente, dos estudos de comunidade, é
amplamente apresentada pela literatura. A
realização desses estudos deve ser
considerada como precedendo a própria
organização e estrutura do Serviço de
Referência e Informação. A partir desse ponto
de vista, os estudos de usuários são
instrumentos de:
A) análise para construção e formação de
coleções de referência.

C) Gerenciamento
D) Benchmarketing
E) Marketing
______________________________________
26. Referente aos avanços que ocorreram na
catalogação, analise as questões a seguir:
I. Um dos produtos resultantes desses
avanços é o Resource Description and Acess
(RDA) que tem por objetivo substituir o
atualmente utilizado Anglo- American
Cataloguing Rules (AACR2r).
II. O AACR2r tornou-se defasado, pois sua
estrutura está voltada aos catálogos com
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descrições em papel, muitas vezes, no formato
de fichas.

A) Usuários
B) Gestores

III. "O RDA foi construído sobre princípios,
modelos conceituais e padrões
internacionalmente estabelecidos
desenvolvidos pela International Federation of
Library Associations and Institutions (IFLA)"

C) Operadores
D) Fornecedores
E) Mantenedores

Marque a alternativa que apresenta a(s)
afirmativa(s) CORRETA(s):

______________________________________

B) II e III

29. A informação jurídica difere de alguns tipos
de informação em um aspecto muito
importante, sendo este (a):

C) I e III

A) Localização geográfica

D) I, II e III

B) Longevidade

E) Todas as afirmativas estão erradas.

C) Reconhecimento nacional

A) I e II

______________________________________
27. Assinale a alternativa que apresenta a
definição de resumo informativo:

D) Valor jurídico agregado
E) Vinculação institucional
______________________________________

A) Apresentação concisa dos pontos
relevantes de um documento.
B) Consiste num conjunto de palavras-chave
indicando o conteúdo temático do documento.
C) Resumo redigido por especialistas com
análise crítica de um documento. Também
chamado de resenha.
D) Apresenta ao leitor finalidades,
metodologia, resultados e conclusões do
documento, de tal forma que este possa,
inclusive, dispensar a consulta ao original.

30. Em seu Art. 6o, a Lei no 10.730 determina
que "Na editoração do livro é obrigatória a
adoção do Número Internacional Padronizado,
bem como a ficha de catalogação para
publicação". O referido Número é conhecido
por:
A) ISSN
B) ISBN
C) ISSO
D) CDD

E) Indica apenas os pontos principais do
documento, não apresentando dados
qualitativos, quantitativos etc. De modo geral,
não dispensa a consulta ao original.
______________________________________
28. Aquisição é um processo que possui por
finalidade adquirir material bibliográfico e
audiovisual por meio de compra, doação ou
permuta para compor o acervo de uma
biblioteca ou unidade de informação na busca
de atender as necessidades de seus:

E) CUTTER
______________________________________
31. As classificações documentárias, são
voltadas para o uso em bibliotecas ou para uso
bibliográfico, ou seja, para indexação e
descrição minuciosa do conteúdo dos
documentos. Com base nessa afirmação,
todas as classificações abaixo podem ser
consideradas documentários, EXCETO:
A) Classificação Filosófica
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B) Classificação de Brown (Subject
Classification)
C) Classificação Decimal Universal
D) Classificação de Cutter (Expansive
Classification)

34. O desenvolvimento da coleção é o
conjunto de atividades caracterizadas por um
processo decisório, tendo como base critérios
previamente definidos. Com base nisso,
marque a alternativa que diz respeito a
atividade referente a esse processo.
A) Aquisição

E) Classificação de Ranganathan (Colon
Classification)
______________________________________
32. São mini bibliotecas constituídas com o
objetivo de servir de apoio a uma pequena
comunidade de usuários disponibilizando a
eles acesso a publicações e espaço para
pesquisa e leitura. Este é um conceito de:

B) Classificação
C) Catalogação
D) Indexação
E) Registro
______________________________________

D) Sala de Leitura

35. Atualmente, a maioria das bibliotecas tem
buscado a padronização de seus registros
bibliográficos, bem como a racionalização de
seu trabalho no que diz respeito às atividades
de aquisição, catalogação e atendimento ao
cliente. Qual alternativa apresenta um exemplo
de padrão de intercâmbio de informação?

E) Núcleo de Informação Tecnológica

A) OasisBR

A) Biblioteca Especializada
B) Centro de Documentação
C) Arquivo Especializado

______________________________________
33. Dentre a família dos profissionais da
informação com nível superior de ensino,
estão as ocupações do bibliotecário e
documentalista. Algumas das principais
atividades destes profissionais podem ser
listadas abaixo, EXCETO:

B) Scielo
C) Protocolo Z39.50
D) Brapci
E) BDM
______________________________________

A) Disponibilizar informação em qualquer
suporte;
B) Gerenciar unidades como bibliotecas,
centros de documentação, centro de
informação e correlatos, além de redes e
sistemas de informação;
C) Tratar tecnicamente e desenvolver recursos
informacionais;

36. Graças a produção constante de
informações, torna-se viável o surgimento de
meios que viabilizem a troca, ou seja, o
intercambio dessas informações entre as
unidades de informação. Marque a alternativa
que apresente os softwares brasileiros que
podem ser utilizados pelas Unidades
Informacionais.
A) Sophia biblioteca, Multiacervo, Pergamum.

D) Não realizar ações educativas e/ou difusão
cultural;
E) Prestar serviços de assessoria e
consultoria.

B) Cutter, BDM, Multiacervo.
C) Bibliobase, Pergamum, CDU.
D) OasisBR e Brapci.

______________________________________
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E) Marc 21 e CDD.

intervindo de modo a não comprometer sua
integridade e seu caráter histórico.

______________________________________
37. Pensada como uma nova estratégia de
resgate de informações, na qual o texto
completo está disponível on-line, onde a
biblioteca deixa de ser apenas um espaço
físico, ganhando o ciberespaço. MACHIORI
apud ARRUDA (2003, p.55). O texto
supracitado faz referência a:

Diante do exposto, está CORRETO as
seguintes alternativas:
A) Apenas I
B) Apenas I e II
C) Apenas II e III

A) Biblioteca Tradicional

D) Apenas III

B) Biblioteca Digital

E) Todas as alternativas estão corretas
______________________________________

C) Biblioteca Eletrônica
D) Biblioteca Universitária
E) Biblioteca Atualizada
______________________________________
38. Os acervos de bibliotecas e arquivos são
em geral constituídos de livros, mapas,
fotografias, obras de arte, revistas,
manuscritos etc. que utilizam, em grande
parte, o papel como suporte da informação,
além de tintas das mais diversas composições.
Conhecendo-se a natureza dos materiais
componentes dos acervos e seu
comportamento diante dos fatores aos quais
estão expostos, torna-se bastante fácil
detectar elementos nocivos e traçar políticas
de conservação para minimizá-los. Nesse
sentido é correto afirmar que:
I. A preservação é um conjunto de medidas e
estratégias de ordem administrativa, judicial e
operacional que contribuem apenas
diretamente para a preservação da integridade
dos materiais.
II. A conservação é um conjunto de ações
estabilizadoras que visam desacelerar o
processo de degradação de documentos ou
objetos, por meio de controle ambiental e de
tratamentos específicos (higienização, reparos
e acondicionamento).

39. Os agentes ambientais são exatamente
aqueles que existem no ambiente físico do
acervo. Em um levantamento cuidadoso das
condições de conservação dos documentos de
um acervo, é possível identificar facilmente as
consequências desses fatores, quando não
controlados dentro de uma margem de valores
aceitável. A exemplo desses fatores, todos são
considerados, EXCETO:
A) Radiação da Luz
B) Temperatura
C) Qualidade do Ar
D) Umidade Relativa
E) Posição do Mobiliário
______________________________________
40. A biblioteca do Tribunal de Justiça coloca à
disposição de sua comunidade jurídica
recursos informacionais atualizados. Qual tipo
de classificação pode-se atribuir a essa
biblioteca?
A) Biblioteca Pública
B) Biblioteca Especializada
C) Biblioteca Universitária

III. A restauração é um conjunto de medidas
que objetivam a estabilização ou a reversão de
danos físicos ou químicos adquiridos pelo
documento ao longo do tempo e do uso,

D) Biblioteca Municipal
E) Biblioteca Comunitária
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______________________________________
41. "O Aleijadinho: sua vida, sua obra, seu
gênio, por Fernando Jorge."
Com base nos conhecimentos acerca da
Tabela de Cutter, marque a alternativa
CORRETA:

I. Esta norma não se aplica a documentos
eletrônicos
II. O sumário deve ser localizado como último
elemento pré-textual
III. A palavra sumário deve ser centralizada e
com a tipologia da fonte diferente da utilizada
para as seções primárias.

A) A366j
IV. Os elementos pré-textuais devem constar
no sumário.

B) A-366j
C) A[366]j

Com base nisso, marque a alternativa que
apresenta a(s) afirmativa(s) CORRETA(s):

D) A366
A) Apenas I
E) A.366
B) Apenas III e IV
______________________________________
C) Apenas II
42. Acerca dos tipos e as funções da norma da
ABNT NBR 60/28/2003 Resumo apresentação,
assinale a opção CORRETA.

D) Todas as alternativas estão corretas
E) Todas as alternativas estão incorretas

A) O resumo crítico, por ser uma recensão
crítica, é o MAIS empregado no processo de
comunicação científica.
B) A análise documentária, cujo objetivo
principal é apoiar a representação dos
conteúdos do item resumido, é uma
ferramenta dispensável à elaboração de um
resumo.
C) Na elaboração de um resumo indicativo, a
referência bibliográfica do documento
resumido é um item opcional.
D) No resumo informativo sua elaboração
informa apenas a metodologia, sem os
resultados e conclusões.
E) Um resumo que se destine a proporcionar
acesso a um documento deve ser conciso e
sucinto para que apresente pontos de acesso
de forma precisa.

______________________________________
44. Assinale a alternativa que apresenta a
forma CORRETA de referenciar um
documento jurídico eletrônico, de acordo com
a norma ABNT NBR 6023.
A) BERNARDES, I. P. Como avaliar
documentos de arquivo. São Paulo: Arquivo
público do estado de São Paulo, 1998.
B) BERNARDES, I. P. Como avaliar
documentos de arquivo. SP: Arquivo público
do estado de São Paulo, 1998.
C) BERNARDES, I. P. Como avaliar
documentos de arquivo. São Paulo, Arquivo
público do estado de São Paulo, 1998.
D) BERNARDES, I. P. Como avaliar
documentos de arquivo. São Paulo: Arquivo
público do estado de São Paulo, 1998.

______________________________________
43. Quanto a norma da ABNT 6027/2013
referente a Sumário, análise as afirmativas a
seguir e em seguida, marque a alternativa
CORRETA.

E) BERNARDES, I. P. Como avaliar
documentos de arquivo. São Paulo: Arquivo
público do estado de São Paulo, 1998.
______________________________________
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45. Seu sistema baseia-se no de Harris, que
se baseou em Bacon, numa forma invertida. A
notação do sistema é fácil, pois se baseia em
números arábicos na sequência decimal,
utilizando-se também de letras. Além disso, o
conhecimento é dividido em dez classes, de 0
a 9.
O conceito acima é referente a:

E) Disponibiliza títulos de periódicos da área
de Ciência da Informação (CI), indexando seus
artigos, constituindo-se a base de dados
referenciais.
______________________________________
48. Assinale a alternativa que apresenta a
forma CORRETA de referenciar artigo de
periódico, segundo a norma ABNT NBR 6023.

A) CDD
B) CDU
C) Classificação de Ranganathan

A) Márdero, A.M.A. Serviços de referência
virtual. Ciência da Informação. Brasília,
30(2):25-35, Agosto de 2011. Disponível em:
<http://www. scielo.br/pdf/ci/v30n2/6206.>
Acesso em: 10 de junho de 2013.

D) Classificação de Bliss
E) Classificação de Cutter
______________________________________
46. Qual alternativa abaixo se refere a um
serviço do setor de processamento técnico de
uma biblioteca?
A) Doação

B) MÁRDERO, A. M. A. Serviços de referência
virtual. Ciência da Informação, Brasília, v. 30,
n. 2, ago, 2011. Disponível em: http://www.
scielo.br/pdf/ci/v30n2/6206. Acesso em: 10 jun.
2013.
C) MÁRDERO, A.M.A. Serviços de referência
virtual. Ciência da Informação, Brasília, v. 30,
n. 2, ago, 2011. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/ci/v30n2/6206.> Acesso em: 10
de junho de 2013.

B) Catalogação
D) Márdero, A.M.A. Serviços de referência
virtual. Ciência da Informação. Brasília,
30(2):25-35, Agosto de 2011. Disponível em:
<http://www. scielo.br/pdf/ci/v30n2/6206.>
Acesso em: 10 de junho de 2013.

C) Atendimento ao usuário
D) Aquisição
E) Consulta
______________________________________
47. A respeito da BRAPCI, assinale a
alternativa CORRETA:
A) É um repositório exaustivo e não acessível
de artigos, livros e teses nacionais de
Biblioteconomia e Ciência da Informação.
B) É um software de intercâmbio de
informações.
C) É um serviço comercial de fornecimento de
referências e texto completo de teses e
dissertações de política científica e inovação.
D) É uma base de dados especializada em
indexação de periódicos correntes impressos,
de valor histórico.

E) MÁRDERO, A. M. A. Serviços de referência
virtual. Ciência da Informação, Brasília, v. 30,
n. 2, ago, 2011. Disponível em http://www.
scielo.br/pdf/ci/v30n2/6206. Acesso em
10/06/2013.
______________________________________
49. A indexação pode ser realizada por
profissionais do próprio sistema de informação,
fazendo uso de vocabulários controlados, de
forma colaborativa, com uso de linguagem
natural ou por procedimentos automáticos.
Observa-se que:
A) a principal vantagem da indexação
automática é a precisão obtida na recuperação
da informação.
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B) os vocabulários controlados não estão
previstos como instrumentos de indexação na
arquitetura da web semântica.
C) a indexação colaborativa vem sendo
adotada por algumas redes internacionais,
como meio de agregar valor aos sistemas.
D) a consistência da indexação é o principal
efeito obtido com a incorporação da indexação
colaborativa.
E) a indexação automática é, via de regra,
qualitativamente superior à indexação feita por
humanos.
______________________________________
50. A disseminação seletiva da informação se
refere à:
A) É um serviço feito pelos usuários para
informar as bibliotecas de suas preferências.
B) Uma extensão dos serviços convencionais
de referência e vêm sendo desenvolvidos
manualmente em bibliotecas há muito tempo.
C) Pode ser um serviço complementar entre as
unidades de informação, podendo ser o
mesmo padrão adotado pelas demais.
D) É um serviço entre bibliotecas, mas que
pode ser considerado insuficiente tendo em
vista o grande volume de informação.
E) É um hardware que serve de alerta para os
usuários dos serviços que a biblioteca oferece.
______________________________________
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