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BIBLIOTECONOMIA 
 
1. Sobre gestão documental, marque a opção correta: 
(a) A transferência é o descarte de documentos sem valor. 
(b) O arquivo corrente reúne documentos preservados em caráter perpétuo. 
(c) O arquivo permanente é formado por processos judiciais que estão em curso. 
(d) A transferência é a passagem de documentos entre fases do arquivamento. 
 
2. O conceito de informação refere-se a: 
(a) Qualquer dado que transmite conhecimento, desde que registrado em formato digital. 
(b) Transmissão de conhecimento apenas em formato impresso. 
(c) Dado que pode ser usado para produzir e transmitir conhecimento, em qualquer suporte e 
formato. 
(d) Dado que produz e transmite conhecimento que seja útil. 
 
3. Marque a alternativa correta: 
(a) A doutrina resulta da aplicação de decisões uniformes pelo Poder Judiciário e constitui uma 
verdadeira norma geral. 
(b) A jurisprudência reúne várias teorias sobre um assunto jurídico. 
(c) A legislação reúne atos normativos que regulam o convívio social. 
(d) A doutrina é elaborada a partir de decisões reiteradas dos Tribunais. 
 
4. A gestão documental na PGE/PA busca garantir: 
(a) Proteção, destinação, guarda, preservação e acesso a documentos do Órgãoa 
(b) Proteção apenas aos documentos recebidos no Órgão. 
(c) Guarda de todos os documentos produzidos no Estado do Pará. 
(d) Guarda de documentos apenas na fase corrente. 
 
5. A biblioteca com acervo focado em uma área do conhecimento é conhecida como: 
(a) Pública. 
(b) Especializada. 
(c) Escolar. 
(d) Universitária. 
 
6. A Lei de Acesso à Informação (LAI) regula o direito de cada pessoa: 
(a) Solicitar aos órgãos públicos informações sobre dados pessoais. 
(b) Ter acesso a qualquer informação, independente de autorização e de classificação de sigilo. 
(c) Obter informações pessoais relativas a terceiros. 
(d) Solicitar e receber de todos os órgãos públicos informações que não estejam classificadas como 
sigilosas. 
 
7. O processo de desenvolvimento de coleções envolve: 
(a) Compra, doação e permuta. 
(b) Doação, compra e circulação. 
(c) Permuta, empréstimo e descarte. 
(d) Empréstimo, circulação e descarte. 
 



8. O tratamento estratégico de informações deve ser traduzido como: 
(a) Economia da informação. 
(b) Inteligência artificial. 
(c) Gestão de conhecimento. 
(d) Informação competitiva. 
 
9. Assinale a alternativa correta: 
(a) A legislação é a base da informação jurídica. Ela forma a jurisprudência, de cuja análise surge a 
doutrina. 
(b) A jurisprudência é a base primordial da informação jurídica. A partir dela o Poder Judiciário forma 
a doutrina. 
(c) A doutrina forma a jurisprudência. 
(d) A legislação é o item menos relevante da informação jurídica. 
 
10. Indique as Cinco Leis de Raganathan: 
(a) Uma grande biblioteca não precisa se expandir, cada leitor só pode ler um livro, cada livro só pode 
ter um leitor, todos os livros devem ser lidos, o tempo do leitor deve ser poupado. 
(b) A cada leitor um livro, a cada livro um leitor, livros devem ser lidos, o acesso do leitor aos livros 
deve ser facilitado, a biblioteca está sempre se expandindo. 
(c) A guarda é mais importante que o acesso, a explosão bibliográfica exige atualização de coleções, 
o livro é um fim em si mesmo e não um meio, livros não precisam ser organizados por áreas do 
conhecimento humano, é preciso fazer estatísticas para determinar a necessidade de expansão das 
coleções. 
(d)  
Informação é poder, poder requer informação, a informação nem sempre precisa ser disseminada, a 
organização dos acervos não deve permitir livre acesso, os livros são objetos de consumo. 
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