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BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA – E 
 
Questão 23 
Nenhuma das alternativas impactam na avaliação dos produtos e serviços de uma biblioteca exceto a 
alternativa C Periódicos especializados. Aquisição de publicação é o ato da compra, no caso de 
periódicos, da assinatura e isso não impacta. Claro que a aquisição de publicações se refere a todos os 
tipos de publicações e nenhuma alternativa está dizendo ao contrário. O que impacta é a existência de 
títulos de periódicos especializados no acervo que atenda às necessidades de informação da 
instituição e não o ato de assinatura destes. A alternativa D não está correta, pois trata apenas da 
aquisição de publicações, ou seja, de todo o tipo de obra. O que tem repercussão na avaliação do MEC 
é a existência de títulos imprescindíveis para a formação do acervo que atenda aos objetivos 
institucionais. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 24 
A questão se refere à política de desenvolvimento de coleções no tocante a formação do acervo e não 
ao processo de desenvolvimento de coleções. A aquisição de obras para formar o acervo de uma 
biblioteca logicamente está sujeita a disponibilidade financeira da instituição. As alternativas sugeridas 
fogem desse escopo, são insuficientes para caracterizar a política exceto a alternativa E. Formação de 
acervo não tem início e muito menos etapas, o que se coloca em prática é elaborar um plano de aquisição 
de obras de acordo com a política de desenvolvimento de coleções e segundo a disponibilidade financeira 
da instituição atendendo aos seus objetivos. Desbaste e descarte não se enquadram como “última etapa”, 
são obras retiradas do acervo por desuso, desatualização etc., tendo em vista a recolocação de obras de 
interesse maior. A resposta B jamais seria a certa pois fala em pois trata de bibliografia complementar. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 31 
A assertiva III está clara e objetiva, pois afirma que: “Nome de responsável, pessoa ou entidade QUE 
FIZEREM PARTE DO TÍTULO DA OBRA, será excluído da indicação de responsabilidade”. Como o 
próprio candidato citou o Código de Catalogação AACR2 em sua Regra 1.1F13. diz “Quando um nome 
associado à responsabilidade pelo item for transcrito como parte do título principal ou de outras 
informações sobre o título, não faça qualquer outra indicação relativa a esse nome”. A resposta correta é 
alternativa A. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 33 
Segundo Mortimer (2000) todo assunto é mais ou menos específico, aspectos ou facetas de um assunto 
podem ser mais ou menos importantes, então podemos identificar o assunto principal e os seus aspectos 
secundários para melhor descrever os assuntos de um documento. Considera-se, portanto, que área 
geográfica, período cronológico etc., são aspectos secundários quando associados a um assunto 
principal. Fazemos ainda referência ao acervo que consta no catálogo da Biblioteca Central (210432) 
citado pelo candidato, no qual aparece claramente o assunto principal Açaí e seu aspecto secundário 
(neste caso a área geográfica) Belém, Região Metropolitana de (PA), que reflete o assunto do título 
proposto na questão “Põe tapioca, põe farinha d’água? : gastronomia do açaí e identidade socioespacial 
e cultural na grande Belém”, o que confirma que a alternativa E está correta. 
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- RECURSO IMPROCEDENTE 


