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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

1. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 

sobre as relações entre Ciência da Informação e 

Biblioteconomia. 

( ) A Ciência da Informação, assim como a Biblioteconomia, 

mostrou-se, desde sua origem, voltada para o estudo, a 

preservação e a promoção do uso dos acervos documentais. 

( ) Em sua fase inicial, a Ciência da Informação propôs linha 

de ação semelhante à da Biblioteconomia visando ao registro 

da localização de cada um dos documentos produzidos pelos 

seres humanos. 

( ) Institucionalmente, a Ciência da Informação se 

desenvolveu ocupando os espaços já constituídos pela 

Biblioteconomia (departamentos de universidades, periódicos, 

associações). 

A sequência correta é: 

A) (V); (F); (V). 

B) (F); (V); (F). 

C) (V); (V); (F). 

D) (F); (F); (V). 

E) (V); (V); (V) 

 

___________________________________________________ 

2. O funcionamento das bibliotecas se baseia em estruturas 

organizacionais bem definidas, conforme seções que realizam 

processos específicos e, por vezes, complementares. A esse 

respeito, assinale a opção correta. 

A) Conforme as características de uma universidade, a 

estrutura organizacional da biblioteca pode ser centralizada ou 

descentralizada, mas não como um sistema, para que sejam 

respeitadas as especificidades dessa biblioteca em relação a 

outras que porventura a universidade tenha. 

B) Na elaboração de estruturas organizacionais de bibliotecas, 

os modelos estruturais podem ser definidos conforme o 

pessoal técnico e de apoio, a quantidade de usuários e os 

serviços ofertados, cabendo a cada biblioteca adotar o modelo 

que seja mais adequado às próprias características. 

C) A estrutura organizacional das bibliotecas, pelo seu 

desenho de arranjo coordenado, restringe-se apenas às suas 

unidades, como departamento e setores. 

D) Em uma estrutura organizacional, a diferenciação vertical 

de funções/ações/atividades/processos representa a divisão do 

trabalho, ou seja, na forma como um processo é decomposto 

em ações específicas/menores. 

E) Como as estruturas organizacionais de bibliotecas são bem 

definidas, a inserção, ou não, de tecnologias da informação e 

comunicação, comumente chamadas de TIC, não altera as 

relações entre os atores organizacionais quanto aos processos 

produtivos realizados. 

___________________________________________________ 

3. Weitzel (2002) afirma que "o processo de formar e 

desenvolver coleções sempre esteve presente ao longo da 

história do livro e das bibliotecas. Portanto, desde a biblioteca 

de Alexandria às bibliotecas digitais, não há como formar e 

desenvolver coleções sem se deparar com questões próprias da 

natureza desse processo, tais como: o quê, o porquê, o para 

quê, o como e o para quem colecionar". Com base nesse 

conceito, assinale a opção INCORRETA no que concerne à 

formação e desenvolvimento de coleções. 

A) A literatura da atualidade define desenvolvimento de 

coleções como um processo cíclico e ininterrupto formado 

pelas seguintes etapas ou fases: estudo da comunidade (perfil 

da comunidade), políticas de seleção, seleção, aquisição, 

desbastamento e avaliação. 

B) A formação e o desenvolvimento de coleções é uma 

estratégia bem sucedida frente à impossibilidade de armazenar 

tudo o que foi publicado no mundo. 

C) A partir de 1960, o termo desenvolvimento de coleções foi 

consagrado pela literatura especializada para designar somente 

os processos que envolvem ações em relação às coleções. 

D) O conhecimento das necessidades da comunidade a ser 

servida atua como base necessária e coerente para o 

estabelecimento de políticas de seleção, aquisição, 

desbastamento e avaliação de coleções. 

E) A missão e os objetivos da biblioteca e da instituição que a 

mantem orientarão a formação e o desenvolvimento de 

coleções. 

___________________________________________________ 

4. Acerca da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI), marque V 

para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

( ) É uma rede cooperativa de bibliotecas que agrega recursos 

informacionais de bibliotecas especializadas. 

( ) Possui, entre suas competências, a de captar, preservar e 

difundir os registros da memória nacional brasileira. 

( ) Tem acervo especializado em ciências sociais, com maior 

concentração de documentos na área do direito. 

A sequência está correta em 

A) F, F, V. 

B) F, V, F. 
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C) V, F, V. 

D) V, V, F. 

E) F, V, V. 

___________________________________________________ 

5. Considere as afirmativas abaixo, sobre marketing em 

unidades de informação. 

I. A gestão de uma biblioteca é um processo e, como tal, não 

pode ser algo estanque no tempo/espaço. Deve ser dinâmico, 

direcionado a sua realidade, pois, muitas vezes o que serve 

para uma biblioteca pode não servir a outra. Nesse sentido, os 

princípios de marketing serão elementos motivadores e 

transformadores. 

II. O marketing é algo novo na caminhada dos profissionais da 

informação, ele se desenvolveu na área apenas recentemente e 

se adaptou ao contexto mais específico do serviço de 

informação. 

III. O marketing tem dificuldade para ser aplicado ao trabalho 

que visa ao tipo de lucro das unidades de informação. Ele não 

se relaciona muito bem com benefício e satisfação. 

IV. A biblioteca, considerada uma organização que não visa 

ao lucro financeiro, não difere de outras organizações no 

sentido de promover seus recursos. Ela precisa estabelecer um 

programa de relações públicas que apoie e divulgue seu 

trabalho. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 

E) I e II. 

___________________________________________________ 

6. Com a finalidade de melhorar a recuperação de informações 

numa base de dados bibliográficos, um bibliotecário sente a 

necessidade de distinguir os itens em que um assunto receba 

um tratamento substancial de outros itens em que o mesmo 

assunto seja tratado de forma apenas secundária. 

Para isso, o profissional deve: 

A) adotar a indexação por atribuição. 

B) ampliar a exaustividade da indexação. 

C) avaliar a qualidade da indexação. 

D) melhorar a coerência da indexação. 

E) praticar a indexação ponderada. 

___________________________________________________ 

7. Considere a referência bibliográfica abaixo. 

MARTIN NETO, L.; BAYER, C.; MIELNICZUK, J. 

Alterações qualitativas da matéria orgânica e os fatores 

determinantes da sua estabilidade num solo podzólico 

vermelho-escuro em diferentes sistemas de manejo. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 26., 

1997, Rio de Janeiro. Resumos... Rio de Janeiro: Sociedade 

Brasileira de Ciência do Solo, 1997. p. 443, ref. 6-141. 

É considerado elemento complementar: 

A) 1997. 

B) MIELNICZUK, J. 

C) 26. 

D) Resumos... 

E) ref 6-141. 

___________________________________________________ 

8. Sobre Classificação Decimal Universal, considere: 

I. É aplicada em bibliotecas, bases de dados bibliográficos, 

bibliografias, serviços de documentação, portais de 

informação e bases de dados online. 

II. É baseada em disciplinas, alfabeticamente subdivididas. 

III. Suas tabelas são organizadas como um sistema coerente de 

conhecimento com relações associativas e referências entre 

conceitos e campos co-relacionados. 

IV. Há regras definidas para a combinação de facetas. 

V. A notação tem duas funções básicas: a primeira e mais 

importante é mecanizar a ordem; a segunda é apresentar um 

potencial de expressão, refletindo o planejamento do sistema. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 

A) I, III e V. 

B) II, III e IV. 

C) I, II e IV. 

D) II, III e V. 

E) I, IV e V. 

___________________________________________________ 

9. O campo 300 do MARC 21 trata da descrição física do 

item, consistindo de seus dados sobre: 
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A) publicação, impressão, distribuição, tiragem ou produção 

de uma obra; 

B) formas variantes do título, associadas ao item, constando 

ou não do mesmo; 

C) título completo e indicação de responsabilidade do registro 

bibliográfico; 

D) extensão, dimensões, outros detalhes físicos e informações 

sobre material complementar; 

E) conteúdo básico e expandido sobre a obra e partes dela, 

considerados relevantes. 

___________________________________________________ 

10. Acerca das linguagens documentárias, marque V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

( ) Permitem a rápida consulta e o arquivamento de maneira 

homogênea entre documentos similares, servindo como síntese 

de características técnicas. 

( ) Possibilitam às pessoas que lidam com informação, a 

capacidade de manipular grande volume de recursos 

informacionais de forma sistêmica, evitando, por 

consequência, o caos informacional. 

( ) São sistemas de gerenciamento que padronizam a 

indexação de documentos, de acordo com suas características 

físicas mais importantes. 

A sequência está correta em: 

A) F, F, V. 

B) F, V, F. 

C) V, F, V. 

D) V, V, F. 

E) V, F, F. 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 D 2 B 3 C 4 C 5 D  

6 E 7 E 8 A 9 D 10 D 


