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BIBLIOTECONOMIA

1. Assinale a alternativa que apresenta a técnica relacionada à decomposição de um todo
em partes, para fins de representação e, consequentemente, de recuperação, garantindo
maior compreensão do conteúdo informacional:
(a) Leitura técnica.
(b) Análise documental.
(c) Descrição bibliográfica.
(d) Elaboração de resumos.

2. O conjunto de códigos e símbolos utilizados na representação dos termos escolhidos
para a classificação de documentos por assuntos, a fim de facilitar sua localização e
recuperação no momento da pesquisa no sistema refere-se à(ao):
(a) Índice.
(b) Imprenta.
(c) Glossário.
(d) Notação.

3. A Ciência da Informação teve como um de seus precursores Vannevar Bush que já em
1945 indicava a necessidade de:
(a) formação adequada de recursos humanos para lidar com o volume de informação
produzida.
(b) instrumental eficiente de armazenamento e recuperação da informação.
(c) arcabouço teórico suficiente.
(d) introduzir a associação de conceitos ou palavras para organizar a informação.

4. A estrutura de uma linguagem documentária, seja vocabulário controlado ou tesauro, é
dada pela relação entre os descritores, que podem ser:
(a) hierárquicas dos tipos genéricas, partitivas ou sequenciais.
(b) hierárquicas dos tipos genéricas, partitivas ou instância.
(c) não hierárquicas dos tipos instância, causa e efeito, produtor e produto.
(d) de equivalência dos tipos sinônimos, quase sinônimos e sequenciais.



5. Analise a referência apresentada abaixo, elaborada segundo a NBR 6023/2002, e
assinale a alternativa CORRETA em relação à referência:

FERREIRA, Danielle Thiago; SANTOS, Gildenir Carolino. Reflexão sobre o profissional da
informação bibliotecário: ações para a competitividade e o desenvolvimento social. In:
SOUTO, Leonardo Fernandes (Org.). Gestão da informação e do conhecimento: práticas e
reflexões. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. cap. 9, p. 171-198.

(a) a referência apresentada é de um artigo de periódico.
(b) a referência apresentada é de um capítulo de um livro com dois autores.
(c) neste tipo de referência os termos organizador, capítulo e página são transcritos por
extenso.
(d) os sobrenomes dos autores devem ser apresentados em letra minúscula.

6. O tratamento estratégico de informações deve ser traduzido como:
(a) economia da informação.
(b) inteligência artificial.
(c) gestão de conhecimento.
(d) informação competitiva.

7. Sobre gestão documental, marque a opção correta:
(a) o arquivo corrente reúne documentos preservados em caráter perpétuo.
(b) o arquivo permanente é formado por processos judiciais que estão em curso.
(c) a transferência é a passagem de documentos entre fases do arquivamento.
(d) a transferência é o descarte de documentos sem valor.

8. A informação jurídica compõe-se de três áreas distintas: legislação, doutrina e
jurisprudência. A doutrina:
(a) constitui os princípios do direito.
(b) consiste na interpretação das leis.
(c) é o conjunto normativo que regula a convivência social.
(d) conforma a totalidade da ciência jurídica.

9. A Lei de Acesso à Informação (LAI) regula o direito de cada pessoa de:
(a) solicitar aos órgãos públicos informações sobre dados pessoais.
(b) ter acesso a qualquer informação, independente de autorização e de classificação de
sigilo.
(c) solicitar e receber de todos os órgãos públicos informações não classificadas como
sigilosas.
(d) obter informações pessoais relativas a terceiros.



10. Marque a alternativa INCORRETA considerando a Resolução nº 207/2018 do Conselho
Federal de Biblioteconomia e seu art. 5º (deveres do bibliotecário):
(a) sempre guardar sigilo no desempenho de suas atividades.
(b) contribuir para o desenvolvimento da sociedade e respeitar os princípios legais que
regem o país.
(c) preservar o cunho liberal e humanista de sua profissão, fundamentado na liberdade da
investigação científica e na dignidade da pessoa humana.
(d) cooperar para o progresso da profissão, por meio do intercâmbio de informações com
órgãos de representação profissional da categoria, instituições de ensino e órgãos de
divulgação técnica e científica.
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