
RESPOSTAS AOS RECURSOS AO CARGO DE 
BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA – E 

 
 
QUESTÃO 23 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

A Tecnologia de identificação por radiofrequência RFID (Radio Frequency Identification) 
é utilizada em bibliotecas universitárias para as seguintes funções: segurança do 
acervo, controle de acesso de usuários, rastreamento de obra, inventário e organização 
de estantes, empréstimo e auto empréstimo, devolução e auto devolução de obras. 
 
A única opção CORRETA é a alternativa D 
 
Fonte:  RIBEIRO, Rejane M. R. A tecnologia da informação e comunicação (TIC): fator 
condicionante da inovação em bibliotecas universitárias. Rev. Dig. Bibl. Ci. Inf., 
Campinas, v.9, n.2, p.41-48, jan./jun. 2012 – ISSN 1678-765X . Disponível em: 
em:<http://www.sbu.unicamp.br/seer/ojs/index.php/sbu_rci/index>. Acesso em: 09 jun. 
2016. 

 
 
QUESTÃO 24 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

O pleiteante ao cargo apenas RATIFICA o gabarito oficial da prova.  
A alternativa CORRETA é a de letra A. 
 
Fonte: DANTAS, Cristiana da Silva; SILVA,Tahis Virgínia Gomes da; SOUZA, Ana 
Cleyde Bezerra. Processo de recuperação da informação: barreiras encontradas pelos 
usuários. Disponível em: 
<http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/biblio/article/view/12594/9590>. Acesso em: 23 
jun. 2016 

 
 
QUESTÃO 25 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
O enunciado da questão é claro quanto ao objetivo da criação do Portal. O Portal de 
Periódicos da CAPES tem conteúdo de acesso aberto, mas, não foi criado para integrar 
publicações de acesso aberto.  
A alternativa CORRETA é a E. 
Fonte: www.ibict.br; www.periodicos.capes.gov.br 
 
 
QUESTÃO 26 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

O próprio concorrente informa a fonte bibliográfica onde fica bem esclarecida a questão. 
Social Bookmark é também um dispositivo utilizado para comunicação entre biblioteca 
e usuário, mas NÃO com a finalidade de “esclarecer dúvidas do usuário” como está na 
opção D. 
Portanto, a resposta CORRETA permanece a opção D 
Fonte: COSTA, Maíra Murrieta; CUNHA, Murilo Bastos da. O Social Bookmarking como 
instrumento de apoio à elaboração de guias de literatura na internet. DataGramaZero: 
Revista de Informação, Rio de Janeiro, v.13, n.2, abr/2012. Disponível: 
<http://www.dgz.org.br/abr12/F_I_art.htm>. Acesso em: 10 jun. 2016. 



QUESTÃO 27 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

A Comunicação Científica, por ser realizada entre pares, dispensa a CODIFICAÇÃO E 
RECODIFICAÇÃO DOS TERMOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS.  
A alternativa CORRETA permanece a opção B. 
Fonte:  BUENO, Wilson Costa. Comunicação cientifica e divulgação científica: 
aproximações e rupturas conceituais.Informação & Informação, v. 15, n. 1esp, p. 1-
12, dez. 2010. ISSN 1981-8920. Disponível em:  
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/6585>. Acesso em: 11 
Jun. 2016. 

 
 
QUESTÃO 28 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

Alternativa A - está incorreta por que de acordo com a NBR 6034, p.3 deve-se evitar 
artigos, adjetivos, etc. no início dos cabeçalhos e não usar como no enunciado  
Alternativa C - está incorreta por que de acordo com a NBR 6034 p.2, quanto ao enfoque 
o índice deve ser: Especial e Geral 
Alternativa D - está incorreta por que de acordo com a NBR 6034 p.2, o índice deve ser 
impresso no final do documento com paginação consecutiva e não no início como o 
enunciado. 
Alternativa E - está incorreta por que de acordo com a NBR 6034, p.2, o índice deve ser 
impresso no final do documento com paginação consecutiva e não no início sem 
paginação como no enunciado. 
A alternativa CORRETA permanece a opção B 

 
 
QUESTÃO 29 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

Alternativa A - está incorreta porque os exemplares catalogados não devem 
ultrapassar 200 exemplares. De acordo com a Lei 9674, capitulo VIII inciso 3°. 
Alternativa B - está incorreta porque as Bibliotecas só podem funcionar com Técnico em 
Biblioteconomia com registro profissional. De acordo coma Lei 9674, capitulo VIII 
inciso 3°. 
A Alternativa C - está incorreta porque as Bibliotecas públicas para funcionar têm que 
comunicar o Conselho de acordo com a Lei 9674, capitulo VIII inciso 3°. 
Alternativa D - está incorreta porque a Biblioteca pública deverá funcionar com um 
técnico em Biblioteconomia e não necessita de um técnico em arquivo para auxiliar o 
bibliotecário, como no enunciado. De acordo com a Lei 9674, capitulo VIII inciso 3°. 
A alternativa CORRETA permanece a opção E 

 
 
QUESTÃO: 31 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

Os itens I, II, III estão corretos, segundo a APA, portanto a resposta correta é alternativa 
A, que abrange os três itens. 

 
 
 
 
 
 



Questão 32 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

A Alternativa A - está incorreta porque na Norma Vancouver para identificar a 
hierarquização dentro da organização usa-se ponto e vírgula e não vírgula, como no 
enunciado. 
A Alternativa B - está incorreta porque Norma Vancouver deve-se indicar o nome do 
país entre parênteses e não entre colchetes como o enunciado. 
A Alternativa C - está incorreta porque na Norma Vancouver quando o documento 
consultado possui apenas o editor ou compilador, deve-se fazer a indicação, após o 
último nome indicado e não após o primeiro indicado como no enunciado. 
A Alternativa D - está incorreta porque na Norma Vancouver os documentos com data 
desconhecida, devem ser colocados entre colchetes e não entre parênteses como no 
enunciado. 
A alternativa CORRETA permanece a opção E 

 
 
QUESTÃO 33 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

A Alternativa A - está incorreta por que de acordo com a norma ISO 2108, p.9, uma 
publicação editada conjuntamente deve exibir só um ISBN em código de barra na 
publicação e não exibir dois ISBN´s, como no enunciado. 
A Alternativa B - está incorreta por que de acordo com a norma ISO 2108, p.5, os ISBNS 
para formas diferentes de produtos de publicação que aparecem juntos devem ser 
listados um acima do outro e não um ao lado do outro, como no enunciado. 
A Alternativa D - está incorreta por que de acordo com a norma ISO 2108, p.7, mudanças 
secundárias em uma edição, como: correções de erros de impressão, não exigem um 
novo como, no enunciado. 
A Alternativa E - está incorreta por que de acordo com a norma ISO 2108, p 7, a 
atribuição do ISBN a uma publicação monográfica, não deve implicar nenhum 
significado ou valor como evidência legal em propriedade de diretos, como no 
enunciado. 
A alternativa CORRETA permanece a opção C 

 
 
QUESTÃO 37 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 
Não há dúvidas que o sucesso das unidades de informação está na capacitação e 
qualificação adequada das pessoas, para a prestação de um serviço eficiente e, 
consequentemente, apresentação de produtos de qualidade. Na retaguarda está o 
profissional preparado. Observar a data da fonte apresentada pelo candidato, 1991 em 
relação a utilizada, 2007. 
A alternativa CORRETA permanece a opção C 
 
Fonte: VERGUEIRO, Waldomiro; CASTRO FILHO, Claudio Marcondes de. Gestão de 
pessoas em unidades de informação. In: ADMINISTRAÇÃO em unidades de informação. 
Rio Grande, RS: Ed. Da FURG, 2007. p. 81-92, p. 82  
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 44 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

Segundo Maria Antonietta Requião Piedade (1975), ao classificar, devemos abandonar, 
inicialmente, as palavras que indicam:  
 
1) a forma (VOCABULÁRIO) 
2) a pessoa ou grupo a que se destina (ESTUDANTES) 
3) o lugar (BRASIL) 
4) a época (SÉCULO XXI) 
 
Portanto, o assunto (MEDICINA) é a palavra que deve ser eleita para classificar.  
 
A alternativa CORRETA permanece a opção B 

 
 
QUESTÃO 46 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

Segundo Mey (1995) a representação deve ser elaborada uma única vez, servindo a 
todos os instrumentos e finalidades ... Como reza também a quarta lei de Ranganathan 
em algumas versões: “Poupe o tempo da equipe”. A pré-catalogação acarreta 
duplicidade de trabalho e dispêndio inútil de esforço. 
 
A alternativa CORRETA permanece a opção C 

 
 

QUESTÃO 47 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

A resposta não pode ser a alternativa (E), pois a descrição deve ser feita com base na 
fonte principal de informação, no caso a fonte informada foi a folha de rosto, elementos 
que não aprecem na fonte principal devem ser descritos entre colchetes, conforme as 
regras de catalogação. 
 
R 1.0C Colchetes são usados nas diversas áreas da descrição para .transcrição de 
elementos tirados  fora da fonte principal de informação 
R 1.4C4 Se o nome do lugar aparece de forma abreviada na fonte principal de 
informação, acrescente a forma completa, ou complete o nome. 
 
A alternativa CORRETA permanece a opção B 
 
 

QUESTÃO 48 
 Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

A questão está clara quando pergunta ao candidato em que outro campo do formato 
MARC podemos registrar se um item é ilustrado ou não. 
 
Segundo o Manual conciso de entrada de dados no Formato MARC 21 – Bibliográfico, 
no Campo 8 (Informação Geral) a posição 18-21 refere-se a ilustrações. 
 
Recurso IMPROCEDENTE por falta de argumentação. 
 
A opção CORRETA é a alternativa D 

 


