
BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA-Nível E – Conhecimentos Específicos 
 
 
Questão 21 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
O enunciado é sobre o caráter moderno das leis e não sua atualização está, sim, relacionado ao 
embasamento teórico e são fundamentais para estudos, análises, interpretações e associações 
com a atualidade. É para mostrar a importância e o significado dessas leis e seu reflexo no mundo 
atual das bibliotecas que, apesar de terem sido formuladas em 1931 apresentam uma visão 
futurista, principalmente quando diz que “uma biblioteca é um organismo em crescimento”. Isso 
significa a evolução técnica e o uso da tecnologia atual. Documento mais atual que complementa 
essas leis, redigido e publicado pela UNESCO, de 1971 é a Carta do Livro, que traz em seu 
conteúdo uma declaração dos princípios diretores do tratamento dado aos livros e sua livre 
circulação internacional. As leis de Ranganathan são atualizadas por outras leis formuladas por 
outros pensadores ou organizações. 
 
 
Questão 22 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
Está colocado apenas uma alternativa e não única atividade relacionada a recuperação da 
informação pelo bibliotecário e não pelo usuário, as outras alternativas não se referem 
diretamente a recuperação da informação. Os catálogos não poderiam ser constituídos sem o 
tratamento da informação anterior, eles são produtos do tratamento da informação. 
 
 
Questão 23 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
Estudos métricos são utilizados em vários serviços de avaliação de bibliotecas, portanto o tema 
está inserido no edital do programa, nos itens conceitos, avaliação, produtos de informação, 
banco de dados, repositórios institucionais, estudos de usuários, portais e programas 
cooperativos. Além de fornecer indicador da produção cientifica das instituições nas várias áreas 
do conhecimento. 
Se formos por anulação nenhuma das alternativas contempla o enunciado da questão que se 
refere aos aspectos quantitativos em qualquer formato e suporte referente a qualquer grupo 
social, pois as alternativas de A a D se referem a estudo métrico quantitativo e qualitativo como 
indicador da produção cientifica institucional. A informetria sim é que responde ao enunciado e o 
próprio recurso apresentado reforça essa afirmativa. 
 
 
Questão 24 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
O enunciado ressalta apenas 3 aspectos que devem ser considerados e as demais alternativas 
citadas não passam pela avaliação do MEC exceto a A que é a correta. 
 
 
Questão 25 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
É a única correta, é claro que está relacionado ao uso eficaz dos recursos informacionais, as 
demais alternativas são inerentes ao desempenho pessoal do bibliotecário, faz parte de sua 
maneira de ser. 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 26 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
A resposta correta é a C, pois o SciELO, é uma biblioteca eletrônica que edita, indexa, armazena 
e publica periódicos eletrônicos em todas as áreas, produz e publica avaliação métrica da 
produção científica. 
Na base SCOPUS nem todos os documentos indexados são avaliados por pares, 
Fonte: SciELO.br.  www.periodicos.capes.gov.br   
 
 
Questão 27 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
A letra A – está errada conforme item 2.1.5 da NBR 6032, plural das palavras só em caso de 
necessidade.  
Letra B – errada, conforme item 2.1.2 que diz que não se abreviam palavras de menos de cinco 
letras, exceto as mencionadas na lista de abreviaturas. 
Letra D – errada, conforme item 2.1.3 que diz que só em caso excepcionais e não em todos 
como o enunciado na questão. 
Letra E – errada, conforme item 2.2.1, não se abreviam os títulos constituídos de uma só palavra, 
simples ou composta. 
A resposta correta é a C. 
Fonte – NBR - 6032 
 
 
Questão 29 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
IV – está errada porque os documentos eletrônicos devem indicar o ano de publicação ou a data 
de atualização mais recente. 
V – está errada porque se o individuo detém os direitos autorais de um software deve-se indicar 
seu nome como autor. 
Portanto, essas duas alternativas erradas constam nas alternativas A, B, C, e E, colocando a 
resposta D como a correta.  
 
 
Questão 31 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
A resposta correta é a letra D. 
Gnuteca - não possui protocolo OAI, Protocolo Z3950. 
Biblivre - não possui protocolo OAI, Protocolo Z3950. 
Fonte – www.ibict.br – www.biblivre.org – www.abnia.com 
 
 
Questão 37 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
Há duas formas de acesso remoto ao Portal: 1) via CAFe para instituições integrantes da 
Comunidade Acadêmica Federada; 2) acesso via Proxy, para instituições não integrantes dessa 
Comunidade, desde que permitam o acesso remoto. 
A alternativa C está errada porque o acesso remoto não é somente via CAFe. 
Fonte: www.periodicos.capes.gov.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 39 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
Não pode ser a alternativa (D) o ISSN 
O critério que o IBICT estabelece para atribuir ISSN é tão somente o pagamento da taxa 
administrativa e a documentação necessária por tipo de publicação, ou seja, qualquer periódico 
pode ter ISSN, independente de sua qualidade. 
 
Não pode ser a alternativa (E) a importância do título para o usuário. 
O candidato não tem razão quando invoca a metodologia LILACS específica para a área da 
saúde, pois apesar de ter em seus critérios para a admissão de um periódico em sua base de 
dados o mérito científico, também diz que sempre que necessário, o Comitê de Seleção Nacional 
LILACS poderá solicitar a opinião de pares para verificar a predominância de contribuições 
originais, ou seja, ao comitê editorial caberá definir a qualidade do periódico. 
 
A única alternativa que atende ao comando da questão é a (B) a existência de um comitê 
editorial 
Segundo Waldomiro Vergueiro “... a existência de um comitê editorial, cuja função é apreciar os 
artigos submetidos à publicação, um dado tido como garantia de qualidade. Isto significa que um 
artigo, para ser publicado em um periódico que possua comissão editorial, será examinado por um 
ou vários especialistas, que decidirão se o trabalho atende aos requisitos ou critérios de qualidade 
estabelecidos. Quando esse comitê é composto por especialistas de instituições ou países, 
diferentes supõe-se que a garantia de qualidade seja ainda maior...”. 
VERGUEIRO, Waldomiro. Seleção de materiais de informação. 3.ed. Brasília: Briquet de 
Lemos/Livros, 2010 
 
 
Questão 43 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
O candidato equivoca-se fazendo uma análise superficial a partir de uma apresentação que 
consta na 4ª capa do livro Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD) – Ed. 
consolidada, e ainda interpreta erradamente, pois o que vem mudando nos últimos 15 anos são 
conceitos, documentos orientadores e normas (Princípios Internacionais de Catalogação, modelo 
FRBR etc.), a reformulação da ISBD se dá justamente para se adequar a essas mudanças. 
 
“Na IFLA Conference de Berlim, em 2003, o ISBD Review Group decidiu formar o Study Group on 
Future Directions of the ISBDs. Este grupo de estudo decidiu que a consolidação de todas as 
ISBD’s era exequível. O ISBD Review Group encarregou o grupo de estudo de preparar um texto 
definitivo que resultou na edição consolidada... que substituiu as ISBD individuais...” 
Fonte:  IFLA. Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD). Lisboa: Biblioteca 
Nacional de Portugal, 2012. p. 22-24. 
 
 
Questão 44 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
O termo campus está usado incorretamente, significa espaço físico onde se instala um conjunto 
ou cidade universitária ou residenciais. Campo, na área da informação é destinado para registro 
de metadados. O candidato teria razão se a pergunta fosse sobre o formato Bibliográfico, 
entretanto, a questão é claramente sobre Autoridade, conforme o comando e neste caso a única 
resposta correta é a Alternativa (E). 
Fonte: Libray of Congress (https://www.loc.gov/marc/authority/concise/ad510.html) 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 45 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
Por se tratar de usuários inexperientes a linguagem deve ser a natural, mais o vocabulário 
controlado, claro. Folksonomia é utilizada pelo indexador que pretende alcançar e atender a 
demanda precisa do usuário. Não é o usuário que organiza o conhecimento como está enfatizado 
neste recurso. A alternativa correta é a D. 
 
 


