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Questão Resposta Argumentação 

25 E 

O gabarito preliminar diz que a resposta correta seria a letra "B". Mas no site da CAPES em nenhum  momento apresenta instrução como ser 
utilizado os operadores booleanos. Esse método pode existir, mas não está explícito no site. Sendo que no normal, as pesquisas feitas com esses 
operadores pode ser feita através de maiúsculas ou minúsculas.  Assim a resposta mais aceitável seria a le tra "E" que diz : O operador booleano NOT 
pode ser usado em caixa baixa".Fica viável que essa questão seja anulada, por motivos de não clareza enquanto ao uso dos operadoresores 
booleanos no site da CAPES. 

27 A 

Já existe tecnologia que substituem o papel. Um exemplo claro é KINDKE que é um leitor de livros digitais desenvolvido pela subsidiária da Amazon, a 
Lab126, que permite aos usuários comprar, baixar, pesquisar e, principalmente, ler livros digitais, jornais, revistas, e outras mídias digitais via rede 
sem fio . 

27 A 
A questão deveria ser anulada, pois já existe tecnologia que substituem o papel. Um exemplo claro é KINDKE que é um leitor de livros digitais, os 
microfilmes e documentos digitalizados, que pode também ser guardado e recuperado no futuro. 

27 E A alternativa E também está correta pois é factível a importância e legalidade de ambos. 

32 E 

Esse topico nao consta no Edital. Ja que foi apresentado de forma errada no edital, sendo apresentado, "FRSAD (registros funcionais para 
autoridade)" ERRADO e q a abreviatura correta para este enunciado é FRAD topico que nao consta no edital. E sao assuntos distindos. 

32 C 

Peço a anulação da questão, pois, no conteúdo programático de Biblioteconomia está dessa forma: Requisitos Funcionais para Dados de Autoridades 
(FRSAD), não está de modo correto, que é Requisitos Funcionais de Dados de Autoridade (FRAD), ou seja, está incorreto, levando o candidato ao 
erro. 
 
 
 
Fonte: CHRIS, Oliver. Introdução a RDA: um guia prático, Brasília: Briquet de Lemos, 2009. 

32 E 

Esse topico nao consta no Edital. Ja que foi apresentado de forma errada no edital, sendo apresentado, "FRSAD (registros funcionais para 
autoridade)" ERRADO e q a abreviatura correta para este enunciado é FRAD topico que nao consta no edital. E sao assuntos distindos. E na questao 
da prova vem: "registro de autoridade E ASSUNTO"  FRSAD.QUESTAO ao meu ver deve ser ANULADA. 
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32 E 

REQUISITOS FUNCIONAIS PARA DADOS DE AUTORIDADE ? FRAD Publicado em 2009 pela International Federation of Library Associations and 
Institutions (IFLA), o modelo conceitual ?Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade? é uma extensão do modelo ?Requisitos Funcionais para 
RegistrosBibliográficos? (Functional Requirements for Bibliographic Records - FRBR), e assim ambos apresentam as mesmas características, a saber: 
 
a) modelos conceituais do tipo entidade relacionamento: definem as entidades,os atributos (estes podem 
 
ser representados por campo(s) ou subcampo(s) no formato MARC, por exemplo) e os relacionamentos entre 
 
os atributos; 
 
b) objetivam, primordialmente, proporcionar um quadro estruturado e definido para relacionar dados contidos nos registros (bibliográficos e de 
autoridade) às necessidades dos usuários, sendo referências nesse sentido; 

32 E 

No edital consta a exigência do assunto denominado pela sigla FRSAD como sendo Requisitos Funcionais Para Dados de Autoridade, quando na 
verdade esta sigla à qual se refere o edital significa Requisitos Funcionais Para Dados de Assuntos de Autoridade. 
 
A sigla correta para o assunto exigido no edital é a sigla constante na resposta de letra "E": FRAD (Functional Requirements of Authority Data). 
 
Só para lembrar, FRSAD e FRAD são assuntos totalmente distintos. 
 
A questão 32 deve ser anulada. 

32 C 

A justificativa para este recurso se baseia no fato de que no Edital "Requisitos Funcionais para Dados de Autoridades (FRSAD)", a denominação 
correta para esse modelo conceitual é  REQUISITOS FUNCIONAIS PARA DADOS DE AUTORIDADE ASSUNTO (FRSAD). Esta denominação que consta no 
edital é de Requisitos para Dados de Autoridade (FRAD) e não de FRSAD. 
 
Assim o entendimento é que a banca possa rever esta questão 
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32 E 

A questão 32 se refere ao modelo conceitual referente a um recurso informacional que relaciona os dados de autoridade de assunto às necessidades 
dos usuários. 
 
No conteúdo programático está  (FRSAD),  como Requisitos  Funcionais  para  Dados  de  Autoridade ou seja Autor,  e na questão está como  
Requisitos Funcionais  para  Dados  de  Assuntos. Ou seja, a questão está em desconformidade com o edital. Assim, requer a avaliação das 
ponderações apresentadas, de modo a promover a alteração do gabarito ou anulação da questão. 
 
?O FRSAD faz parte do que se convencionou chamar de ?família? FRBR. Desde a concepção do modelo FRBR, o grupo de estudos da IFLA que o 
produziu reconheceu a necessidade de alguns aspectos do modelo serem analisados detalhadamente, indicando a possibilidade de expansão das 
formas autorizadas de nomes ? entidades relacionadas no grupo dois que foram expandidas no modelo conceitual Requisitos para Dados de 
Autoridade ? FRAD.? 
 
Fonte: http://www.sbu.unicamp.br/seer/ojs/index.php/rbci/article/view/4076/pdf_64 

32 E 

No conteúdo programático está FRSAD como Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade ena verdade essa sigla significa Requisitos Funcionais 
para Dados de Assuntos de Autoridades. A sigla para Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade é FRAD. A sigla está errada no conteúdo 
programático. 
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33 E 

Peço a anulação da questão, pois esses critérios de armazenamento de documentos nos repositórios institucionais são específicos dos artigos da 
Revista Em Questão, como pode ser constatado a seguir: 
 
 
 
Verde: Permite o armazenamento das versões pré-print e pós-print? 
 
 
 
Neste caso será concedida ao repositório institucional a permissão de armazenar os artigos 
 
publicados pela Revista em Questão, a versão pré-print (versão do autor ? manuscrito digital) 
 
ou a versão pós-print (versão de publicação do artigo, tanto a versão avaliada pelos pares e 
 
corrigida pelos autores quanto o PDF da revista). 
 
 
 
?Azul: Permite o armazenamento da versão pós-print? 
 
Neste caso será concedida ao repositório institucional a permissão de armazenar os artigos 
 
publicados pela Revista em Questão, somente da versão pós-print (versão de publicação do 
 
artigo, tanto a versão avaliada pelos pares e corrigida pelos autores quanto o PDF da revista). 
 
 
 
?Amarela: Permite o armazenamento da versão pré-print? 
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Neste caso será concedida ao repositório institucional a permissão de armazenar os artigos 
 
publicados pela Revista em Questão, somente da versão pré-print (versão tal como submetida 
 
pelo autor ? manuscrito digital). 
 
 
 
?Branca: Não permite o armazenamento? 
 
 
 
Neste caso não será concedida ao repositório institucional a permissão de armazenar os 
 
artigos publicados pela Revista em Questão. Caso não seja estabelecida a permissão para o 
 
armazenamento de artigos em repositórios institucionais não é necessário o preenchimento 
 
das próximas questões. 
 
 
 
Link do documento: http://diadorim.ibict.br/about/docs/documento_apoio_servico_diadorim.pdf 
 
 
 
Link da revista: http://seer.ufrgs.br/EmQuestao 
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33 E 

Para consultar a permissão de depósito de publicações científicas nos repositórios, existem alguns portais para consultas de periódicos brasileiros e 
estrangeiros. Para consulta de periódicos brasileiros, o portal usado é o Diadorim. Esses periódicos seguem a mesma política do sistema de 
classificação do Sherpa/Romeo, portal para consulta de revistas estrangeiras (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/). Esse sistema é utilizado por todos 
os outros serviços que difundem as políticas das editoras no que tangem ao acesso ao material publicado. Essa classificação estabelece quatro 
categorias de permissão de depósito:Verde - Coleção de periódicos que permitem o armazenamento em repositórios institucionais do texto 
completo das versões pré-print e pós-print de artigosAzul - Coleção de periódicos que permitem o armazenamento em repositórios institucionais do 
texto completo das versões pós-print de artigosAmarela - Coleção de periódicos que permitem o armazenamento em repositórios Institucionais do 
texto completo das versões pré-print de artigos.Branca - Coleção de periódicos que não permitem o armazenamento em repositórios institucionais 
do texto completo de nenhuma versão dos artigos.Figura: Categoria de permissão de depósitoFonte: Diadorim (2012).De acordo com Helio 
kuramoto em Open Acess sim existe as vias verde e dourada. O que não contempla a questão já que se fala de repositórios institucionais e as quatro 
são categorias e não vias. 

33 E 

Para consultar a permissão de depósito de publicações científicas nos repositórios, existem alguns portais para consultas de periódicos brasileiros e 
estrangeiros. Para consulta de periódicos brasileiros, o portal usado é o Diadorim. Esses periódicos seguem a mesma política do sistema de 
classificação do Sherpa/Romeo, portal para consulta de revistas estrangeiras (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/). Esse sistema é utilizado por todos 
os outros serviços que difundem as políticas das editoras no que tangem ao acesso ao material publicado. Essa classificação estabelece quatro 
categorias de permissão de depósito: 
 
Verde - Coleção de periódicos que permitem o armazenamento em repositórios institucionais do texto completo das versões pré-print e pós-print de 
artigos 
 
Azul - Coleção de periódicos que permitem o armazenamento em repositórios institucionais do texto completo das versões pós-print de artigos 
 
Amarela - Coleção de periódicos que permitem o armazenamento em repositórios Institucionais do texto completo das versões pré-print de artigos. 
 
Branca - Coleção de periódicos que não permitem o armazenamento em repositórios institucionais do texto completo de nenhuma versão dos 
artigos. 
 
Figura: Categoria de permissão de depósito 
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Fonte: Diadorim (2012). 
 
De acordo com Helio kuramoto em Open Acess sim existe as vias verde e dourada. O que não contempla a questão já que se fala de repositórios 
institucionais e as quatro são categorias e não vias. 

35 B 

Solicito alteração da alternativa. Solicito modificação para letra B. A banca examinadora considerou a letra D como correta. Vejamos as opções que 
foram listadas para os critérios de desbaste: I ? última atualização do acervo; II- Obras danificadas; III ? Duplicatas; IV- Desatualização e V- idade dos 
livros. Bom, para basear o recurso este requerente utilizou artigos e bibliografias renomadas sobre o assunto. O desbaste é o momento em que o 
profissional precisa perceber que uma determinada obra já não está cumprindo sua função no acervo, ou seja, a obra já não cumpre os requisitos 
para os quais foram solicitados no momento de sua aquisição. Vale lembrar que essa definição é ampla, podendo ocorrer descarte, remanejamento 
e conservação. Por isso mesmo Evans (1972) estabeleceu o ciclo de desenvolvimento de coleções. Primeiramente, a literatura é firme em julgar que 
a desatualização do acervo é um ponto a ser considerado no trabalho de desbaste. Segundo Silva, Castro Filho e Quirino (2012), a atualização do 
acervo é de suma importância para as bibliotecas, uma vez que o usuário necessita de informações atualizadas.  Portanto, o ponto IV da questão já 
deveria ser considerado como correto. Outro ponto que também se apresenta correto é o II. Vergueiro (1989), na página 74, aponta no trabalho de 
desbaste  a necessidade da retirada do material para recuperá-lo fisicamente para posterior melhor atendimento da demanda, ou seja, as obras 
danificadas são levadas em consideração no momento do desbaste (que no caso irá remanejar a obra para que seja restaurada e posteriormente 
volte para o acervo). Sendo assim, as afirmativas II e IV estão corretas (LETRA B). A banca considerou a alternativa D (I- última data de circulação e V 
idade dos documentos). Vejamos, a última data de circulação pode inferir muitas interpretações, como: o livro foi utilizado pela última vez em 2005. 
Será se ele livro se apresenta na estante? Será se não foi extraviado? O sistema consta que o livro está lá, porém o usuário pode emprestar? Por 
esses motivos, é muito inconsistente acreditar que a última circulação (registro de que o livro realmente saiu da biblioteca e foi usado) dará uma 
certeza de que o livro deve ser desbastado. Vejo que a nível de concurso deve-se julgar as questões com mais consistência e mais certeza. A assertiva 
V também não pode ser uma informação de confiança quanto ao desbastamento. Ora, livros de Geologia consagrados são bastante antigos e nem 
por isso deixam de ser usados. Se um bibliotecário adotasse essa prática de desbastar por idade dos livros em uma biblioteca especializada em 
geologia, provavelmente os usuários não ficariam satisfeitos. Nessas horas recorremos à máxima: Os livros são para os bibliotecários ou para os 
usuários? Dessa forma, julgado pertinente e consistente essa discussão, solicito que o gabarito seja retificado para LETRA B. FONTE:VERGUEIRO, 
Waldomiro. Desenvolvimento de Coleções. São Paulo: Polis, 1989. SILVA, Márcia Regina; CASTRO FILHO, Cláudio Marcondes; QUIRINO, Paula 
Oliveira. Desbaste e descarte em bibliotecas universitárias: mapeamento da produção científica. BJIS, Marília (SP), v.6, n.2, p.49-64, jul./dez. 2012. 
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35 B 

Segundo varias literatura da área que falam do Desenvolvimento de coleções apresenta que o DESBASTE será feito em materiais; desatualizados, 
inadequados de conteúdos e condições físicas inadequadas ou seja danificadas. 
 
 
 
Questao B é a correta. E não a C como apresentou o gabarito. 

35 B 

Sr. Examinador  
 
O gabarito considerou a afirmativa certa a alternativa de letra D. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora.  
 
"O desbastamento é o processo de retirar materiais da coleção para o remanejamento de obras desatualizadas, ou para restauração de obras 
danificadas se dá pela necessidade de recuperá-la fisicamente para melhor atendimento à demanda, as bibliotecas não podem ser um cemitério de 
informações insepultas, devido à cada vez mais rapida a evolução do conhecimento humano, ficam desatualizadas e deixam de apresentar grande 
grande contribuição à comunidade que a coleção busca servir" Livro: Desenvolvimento de Coleções de Waldomiro Vergueiro. 
 
Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a alteração de gabarito da questão para a letra B. 

35 D 

Segundo Ronado Vieira (2014) a desatualização também pode ser considerada um critério de desbaste e ele afirma que é necessário fazê-lo sempre 
que documentos ou coleções ficarem desatualizados.VIEIRA, Ronaldo da Mota. Introdução à teoria geral da Bibliotconomia. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2014. p. 45-46.Segundo Weitzel (2013, p. 69), "o exemplo mais comum de critérios em desbastamento é inadequação do conteúdo e 
baixo uso das coleções"WEITZEL, Simone da Rocha. Elaboração de uma política de desenvolvimento de coleções em bibliotecas universitárias. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Interciência; Niterói: Intertexto, 2013. p. 69. 



Universidade Federal do Pará 
Centro de Processos Seletivos 
Edital Nº 72/2015 - UFPA 
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
Nível de classificação: E 
Cargo: Bibliotecário-Documentalista 
Recursos da prova objetiva: questões específicas 
 

35 A 

A questão deveria ser anulada pois há mais de dois critérios de desbaste: 
 
 
 
Segundo Ronado Vieira (2014) a desatualização também pode ser considerada um critério de desbaste e ele afirma que é necessário fazê-lo sempre 
que documentos ou coleções ficarem desatualizados.  
 
VIEIRA, Ronaldo da Mota. Introdução à teoria geral da Bibliotconomia. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. p. 45-46.  
 
 
 
Segundo Weitzel (2013, p. 69), "o exemplo mais comum de critérios em desbastamento é inadequação do conteúdo e baixo uso das coleções" 
WEITZEL, Simone da Rocha. Elaboração de uma política de desenvolvimento de coleções em bibliotecas universitárias. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Interciência; Niterói: Intertexto, 2013. p. 69. 

35 B 

"Todo material bibliográfico passível de descarte deverá ser 
 
submetido, antes, a um processo de desbaste pelo docente, especialista 
 
da área, observando os seguintes critérios: I. desatualização: este critério se aplica principalmente às obras cujos conteúdos já foram superados por 
novas edições. Entretanto, para aplicação deste critério, deve-se levar em consideração, principalmente, a 
 
área de conhecimento a que se refere à obra; II. inadequação de conteúdo: obras cujos conteúdos não interessam à Universidade, as incorporadas 
ao acervo anteriormente sem uma seleção prévia e/ou escritas em línguas pouco acessíveis; III. condições físicas (sujas, infectadas, deterioradas ou 
rasgadas): após rigorosa análise do conteúdo e relevância da obra, esta deverá ser recuperada se for considerada de valor e não disponível no 
mercado para 
 
substituição. Quando houver possibilidade de substituição e o seu custo for inferior ao da recuperação do material, deve-se adquirir outro exemplar 
e o material deverá ser descartado; 
 
IV. duplicatas: número excessivo de cópias de um mesmo título em relação à demanda. 
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V. pouco ou nenhum uso: observando as estatísticas de uso do documento, pode-se analisar se o documento foi usado e com que periodicidade. VI. 
outros: critérios diferentes dos anteriormente citados que poderão influir na disponibilidade da qualidade do acervo" 
 
 
 
Esta questão ficou dúbia, pois pode ter outras interpretações. 

35 E 

Conforme a Questão 35 ?Quanto aos critérios para desbaste de obras em um acervo de biblioteca, analise os itens seguintes. I Última data de 
circulação. II Obras. danificadas. III Duplicatas. IV Desatualização. V Idade dos livros. As alternativas são:  (A) I e III, somente. (B) II e IV, somente (C) III 
e IV, somente (D) I eV, somente (E) IV e V, somente?, o gabarito preliminar considera a alternativa correta a Letra D, sendo que de acordo com o 
Ronaldo Vieira (2014) a desatualização também pode ser considerada um critério de desbaste e ele afirma que é necessário fazê-lo sempre que 
documentos ou coleções ficarem desatualizados (VIEIRA, Ronaldo da Mota. Introdução à teoria geral da Biblioteconomia. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2014. p. 45-46).  Segundo Weitzel (2013, p. 69), "o exemplo mais comum de critérios em desbastamento é inadequação do conteúdo e 
baixo uso das coleções? (WEITZEL, Simone da Rocha. Elaboração de uma política de desenvolvimento de coleções em bibliotecas universitárias. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Interciência; Niterói: Intertexto, 2013. p. 69)". Portanto está questão encontra-se com 3 alternativas corretas deverá ser 
considerada ANULADA, as referências citadas não deixam dúvidas quanto aos itens I, III e V estarem corretas. 

35 E 

Conforme a Questão 35 ?Quanto aos critérios para desbaste de obras em um acervo  
 
de biblioteca, analise os itens seguintes. I Última data de circulação. II Obras.  
 
danificadas. III Duplicatas. IV Desatualização. V Idade dos livros. As alternativas são:   
 
(A) I e III, somente. (B) II e IV, somente (C) III e IV, somente (D) I eV, somente (E) IV e  
 
V, somente?, o gabarito preliminar considera a alternativa correta a Letra D, sendo  
 
que de acordo com o Ronaldo Vieira (2014) a desatualização também pode ser  
 



Universidade Federal do Pará 
Centro de Processos Seletivos 
Edital Nº 72/2015 - UFPA 
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
Nível de classificação: E 
Cargo: Bibliotecário-Documentalista 
Recursos da prova objetiva: questões específicas 
 

considerada um critério de desbaste e ele afirma que é necessário fazê-lo  
 
sempre que documentos ou coleções ficarem desatualizados (VIEIRA, Ronaldo  
 
da Mota. Introdução à teoria geral da Biblioteconomia. 1. ed. Rio de Janeiro:  
 
Interciência, 2014. p. 45-46).  Segundo Weitzel (2013, p. 69), "o exemplo mais  
 
comum de critérios em desbastamento é inadequação do conteúdo e baixo uso  
 
das coleções? (WEITZEL, Simone da Rocha. Elaboração de uma política de  
 
desenvolvimento de coleções em bibliotecas universitárias. 2. ed. Rio de Janeiro:  
 
Interciência; Niterói: Intertexto, 2013. p. 69)". Portanto está questão encontra-se com 3  
 
alternativas corretas deverá ser considerada ANULADA, as referências citadas não  
 
deixam dúvidas quanto aos itens I, III e V estarem corretas. 
 
A questão deveria ser anulada pois há 3 alternativas corretas. 
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35 A 

A questão 35 se refere aos critérios para desbaste de obras em um acervo de biblioteca. O gabarito considerou a afirmativa ?D?  como correta.35 
Quanto aos critérios para desbaste de obras em um acervo de biblioteca, analise os itens seguintes. I Última data de circulação. II Obras danificadas. 
III Duplicatas. IV Desatualização. V Idade dos livros. Estão corretos os itens:(A) I e III, somente. (B) II e IV, somente. (C) III e IV, somente. (D) I e V, 
somente. (E) IV e V, somente. No entanto, o ítem III duplicatas, também é um dos requisitos. Assim a alternativa ?A? também é considerada 
correta.? Todo material bibliográfico passível de descarte deverá ser submetido, antes, a um processo de desbaste pelo docente, especialista da 
área, observando os seguintes critérios: I. desatualização: este critério se aplica principalmente às obras cujos conteúdos já foram superados por 
novas edições. Entretanto, para aplicação deste critério, deve-se levar em consideração, principalmente, a área de conhecimento a que se refere à 
obra.II. inadequação de conteúdo: obras cujos conteúdos não interessam à Universidade, as incorporadas ao acervo anteriormente sem uma seleção 
prévia e/ou escritas em línguas pouco acessíveis. III. condições físicas (sujas, infectadas, deterioradas ou rasgadas): após rigorosa análise do 
conteúdo e relevância da obra, esta deverá ser recuperada se for considerada de valor e não disponível no mercado para substituição. Quando 
houver possibilidade de substituição e o seu custo for inferior ao da recuperação do material, deve-se adquirir outro exemplar e o material deverá 
ser descartado.IV. duplicatas: número excessivo de cópias de um mesmo título em relação à demanda. V. pouco ou nenhum uso: observando as 
estatísticas de uso do documento, pode-se analisar se o documento foi usado e com que periodicidade. VI. outros: critérios diferentes dos 
anteriormente citados que poderão influir na disponibilidade da qualidade do acervo.Fonte: 
http://www.infoisis.inf.br:7080/facsete/Biblioteca/POL%C3%8DTICA%20DE%20DESENVOLVIMENTO%20DE%20COLE%C3%87%C3%95ES%20FACSETE
%20(PDC).pdf. 

35 C 

Não há alternativa correta tendo em vista que o "Desbastamento  é  o  processo  pelo  qual  se  retira  do  acervo  ativo  títulos e/ou  exemplares,  
partes  da  coleção,  quer  para  remanejamento  ou  descarte". Este último que apresenta como critério desatualização e duplicatas. BIBLIOTECAS 
PROF. ZAQUEU DE MELO (2010, p. 12) 
 
Disponível em: <http://www.unifil.br/docs/biblioteca/PDC.pdf>. 

40 C 
Na Lista de referencia para separar os sobrenomes dos autores usa-se a virgula. Nenhuma das assertivas está correta e cabe ser anulada. (Fonte: 
APA, Disponivel em: www.anpad.org.br/rac/rac_guia_apa.pdf) 
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40 C 

Solicito ANULAÇÃO da questão. Segue a justificativa.FONTE: http://www.anpad.org.br/rac/rac_guia_apa.pdfA questão 40 trata da norma APA e 
solicita que o candidato marque a opção correta a respeito dessa norma. Bom, a banca examinadora considerou a letra ?C? como correta, o que não 
está de acordo com a norma APA. Vejamos um exemplo de referência com dois autores, conforme a página 4 do manual de referência APA: Moody, 
J., & White, D. R. (2003) Structural cohesion and embeddedness: a hierarchical concept of social groups. American Sociological Review, 68(1), 103- 
127. O que se pode concluir é que: os autores NÃO são separados por ponto e vírgula, mas sim por VÍRGULA. Além disso, sempre que for colocar o 
último autor apresentado, deve-se preceder o ?&?, conforme o exemplo acima. Vejamos mais um exemplo retirado da página 5 do manual de 
referência APA: Alves Filho, A. G., Rachid, A., Nogueira, E., Donadone, J. C., Martins, M. F., Truzzi, O. M. S., Bento, P. E. G., Martins, R. A., & Vanalle, R. 
M. (2001). O consórcio modular e seus impactos na cadeia de suprimentos da fábrica de motores VW-São Carlos (Relatório Final, Projeto Temático, 
Processo FAPESP 97/13071-9). São Carlos, SP, Universidade Federal de São Carlos. Mais uma vez percebe-se o uso da vírgula para separar os autores. 
Dessa forma, as outras opções também não estão de acordo com a norma. Vejamos: Letra a) o erro está em afirmar que os autores com sufixo JR 
devem ser incluídos por extenso, o que não é verdade (ver página 7 do manual). Letra b) o erro da questão está em afirmar que a lista de referência 
deve ser numerada sequencialmente e colocada em rodapé. Na verdade, a lista de referências completa deve ser apresentada no final do texto e por 
ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor (ver página 1 do manual). Letra c) o erro já está justificado acima! Mas vale relembrar: os 
autores não são separados por ponto e vírgula, conforme diz a assertiva! Isso ocorre na ABNT e não na APA. Letra d) o erro está em afirmar que as 
páginas devem ser apresentadas em p.p, porém, na verdade é pp (sem pontuação entre a letra p -> ver página 8 do manual). Letra e) Na verdade, 
quando o autor de um trabalho é designado como Anônimo, citar no texto a palavra ?Anônimo? para artigo em português e ?Anonymous? para 
artigos em inglês, seguida de vírgula e ano de publicação (ver página 6 do manual). A questão não explicita isso. Diante do exposto, este requerente 
percebeu que TODAS as alternativas contêm erros, incapacitando assim o candidato de escolher uma opção certa. Portanto, solicito a ANULAÇÃO da 
questão para não comprometer a confiabilidade e a credibilidade da banca examinadora e dos conhecimentos exigidos no edital. 

40 D 

NÃO HÁ RESPOSTA CERTA PARA ESTA QUESTÃO, VISTO QUE A NORMA APA EM REGRAS GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA LISTA DE REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS NÃO FAZ MENÇÃO PARA POR PONTO-E-VIRGULA ENTRE AUTORES, E SIM A PALAVRA "&" ENTRE DOIS AUTORES,ENQUANTO ATÉ 
SEIA AUTORES DEVE SER SEPARADOS POR VÍRGULAS, SEPARANDO-SE O ÚLTIMO CITADO POR &.Normas para a Elaboração de Bibliografias, 
Referências Bibliográficas e Citações - APA (American Psycological Association), 6 ed. Disponível 
em:<http://c3icongresso2013.web.ua.pt/wpcontent/uploads/2013/05/Normas_APA6th.Portugues.pdf>.Acesso em: 17 ago. de 2015. 
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40 D 

*enquanto até seis autores devem ser colocados os nomes de todos na lista de referências bibliográficas, separados por vírgula, separando-se o 
último citado por &. 
 
 
 
Normas para a elaboração de Bibliografias, Referências Bibliográficas e citações - APA (American Psycological Association), 6ª Ed. Disponível em: 
<c3congresso2013.web.ua.pt/wp-contente/uplods/2013/05/normas_APA6th.Portugues.pdf>.Acesso em: 17 ago. 2015. 

40 D 

Sr. Examinador  
 
O gabarito considerou a afirmativa certa a alternativa de letra C. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, 
requer a ponderação de que na Norma APA American Psychological Association, diz que na lista de referencia , os autores devem ser separados por 
virgula. Ademais, tem como exemplo retirado do manual APA, Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1997). Terapia Cognitiva da 
Depressão. Porto Alegre: Artmed.  
 
Hogl, B., Arnulf, I., Comella, C., Ferreira, J., Iranzo, A., Tilley, B., et al. (2010). Scales to assess sleep impairment in Parkinson´s disease: critique and 
recommendations. Movement Disorders, Vol. 25, No. 16, 2010, pp. 2704-2716 
 
Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a ANULAÇÃO de gabarito da questão. 

40 C 

Segundo a norma da APA os autores são separados somente por "& e não por ponto e vírgula. 
 
 
 
Nogueira-Martins, M. C. F. & Bógus, C. M. (2004). Considerações sobre a metodologia 
 
qualitativa como recurso para o estudo das ações de humanização em saúde. Saúde e 
 
Sociedade, 13(3), 44-57. 
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http://www.ufsj.edu.br/revistalapip/politica_editorial.php 

40 D 
Segundo as Normas da Americam Psychological Association - APA os autores na lista de referencia devem ser separados por vírgula ( e não ponto-e-
virgula com vem indicado na questao apresentada como certa pelo gabarito divulgado). 

40 A 

A questão tem como tema as Normas da American Psychological Association (APA). O gabarito considerou a afirmativa ?C? como correta. No 
entanto, conforme a norma:?Quando existir mais do que um autor, até seis devem ser colocados os nomes de todos os autores na lista de 
referências bibliográficas, separados por uma vírgula, separando-se o último citado por &. Se existirem mais do que seis autores, colocar apenas o 
nome do primeiro autor, seguido de et al?. ?. Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação da questão., 
visto que não há afirmativa correta na questão.Fonte: http://c3icongresso2013.web.ua.pt/wp-
content/uploads/2013/05/Normas_APA6th.Portugues.pdf 

40 C 

Conforme a Questão 40 ?De acordo com as Normas da American Psychological Association (APA), é correto afirmar?: As alternativas são: ?(A) Os 
autores com sufixos JR. Devem ser incluídos por extenso. (B) A lista de referência deve ser numerada sequencialmente e colocada em rodapé (C) Na 
lista de referência, os autores devem ficar separados por ponto-e-vírgula. (D) Tanto para a citação direta no texto como na lista de referências, as 
páginas devem ser apresentadas em p.p. para indicação de duas páginas. (E) quando o autor do trabalho é designado como ANÔNIMO, deve-se 
entrar pelo título, tanto no corpo do trabalho quanto na lista de referências?, o gabarito preliminar considera a alternativa correta a Letra C, sendo 
que, de acordo com a Normas da American Psychological Association (APA) diz que: ?Na lista de referência: todos os autores devem ser incluídos, 
independente de seu número e  Para separar os sobrenomes dos autores, utiliza-se vírgula?. Portanto está questão encontra-se SEM NENHUMA 
ALTERNATIVA CORRETA e deverá ser considerada ANULADA, pois a Norma da American Psychological Association (APA) não deixa dúvida quanto às 
letras A, B, C, D e E estarem incorretas. 



Universidade Federal do Pará 
Centro de Processos Seletivos 
Edital Nº 72/2015 - UFPA 
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
Nível de classificação: E 
Cargo: Bibliotecário-Documentalista 
Recursos da prova objetiva: questões específicas 
 

40 D 

Referente a Norma estabelecida pela APA a alternativa C não condiz com a regra, que exemplifica em seu manual disponível no site da 
ANPAD.ORG.BR rege na referencia o uso da vírgula e não ponto e vírgula este seria aplicado para citações no texto. Confronte o documento no 
endereço citado.Para separar os sobrenomes dos autores, utiliza-se vírgula. 
 
Uso da vírgula 

40 C 

Conforme a Questão 40 ?De acordo com as Normas da American Psychological Association (APA), é correto afirmar?: As alternativas são: ?(A) Os 
autores com sufixos JR. Devem ser incluídos por extenso. (B) A lista de referência deve ser numerada sequencialmente e colocada em rodapé (C) Na 
lista de referência, os autores devem ficar separados por ponto-e-vírgula. (D) Tanto para a citação direta no texto como na lista de referências, as 
páginas devem ser apresentadas em p.p. para indicação de duas páginas. (E) quando o autor do trabalho é designado como ANÔNIMO, deve-se 
entrar pelo título, tanto no corpo do trabalho quanto na lista de referências?, o gabarito preliminar considera a alternativa correta a Letra C, sendo 
que, de acordo com a Normas da American Psychological Association (APA) diz que: ?Na lista de referência: todos os autores devem ser incluídos, 
independente de seu número e  Para separar os sobrenomes dos autores, utiliza-se vírgula?. Portanto está questão encontra-se SEM NENHUMA 
ALTERNATIVA CORRETA e deverá ser considerada ANULADA, pois a Norma da American Psychological Association (APA) não deixa dúvida quanto às 
letras A, B, C, D e E estarem incorretas. 

40 A 

Segundo as Normas da  APA na lista de referencia os autores devem ficar separados por virgula e não ponto em virgula como afirma a alternativa "c" 
considerada certa pela banca.Esta regra é considerada pela NBR 6023.Sendo assim nem essa alternativa nem as demais é coerente com as Normas 
da APA.Por isso peço a anulação da questão. 

40 D 

Todas as alternativas estão erradas. 
 
O Gabarito Preliminar exibe a letra "C" como correta, porém, segundo as normas da American Psychological Associantion (APA), esta resposta 
também está errada, pois a APA manda que nas referências os autores sejam separados por vírgula e não por ponto e vírgula como consta na 
alternativa "C" que foi considerada certa. 
 
Esta questão deve ser anulada. 

40 A 

A questão deveria ser anulada, pois segundo a norma da APA os autores são separados somente por "& e não por ponto e vírgula. Nogueira-Martins, 
M. C. F. & Bógus, C. M. (2004). Considerações sobre a metodologia qualitativa como recurso para o estudo das ações de humanização em saúde. 
Saúde e Sociedade, 13(3), 44-57. 
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http://www.ufsj.edu.br/revistalapip/politica_editorial.php 

40 A 

A questão deveria ser anulada, pois segundo a norma da APA os autores são separados somente por "& e não por ponto e vírgula. Nogueira-Martins, 
M. C. F. & Bógus, C. M. (2004). Considerações sobre a metodologia qualitativa como recurso para o estudo das ações de humanização em saúde. 
Saúde e Sociedade, 13(3), 44-57. 
 
  
 
http://www.ufsj.edu.br/revistalapip/politica_editorial.php 

40 E 

A alternativa dada como correta (alternativa C) está na verdade incorreta. Pois, como manda a norma da American Psychological Association(APA) 
"Na lista de referências, os autores deve ficar separados por vírgula, o último com o símbolo "&". NÃO ponto e vírgula como consta na questão.  
 
Ao meu ver deverá ser anulada a questão. 
 
Somente a questão E está de acordo com a APA. 
 
Fundamentação: Normas da APA 5.ed 

40 D 

Prezados coordenadores,Ainda referente a questão da APA, complemento com as informações da NORMA da APAReferências:A lista de referências 
completa deve ser apresentada no final do texto e por ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor e separadas por vírgulas. Veja o exemplo 
a seguirNo textoAlves Filho et al. (2001).Nas referênciasAlves Filho, A. G., Rachid, A., Nogueira, E., Donadone, J. C., Martins, M. F.,Truzzi, O. M. S., 
Bento, P. E. G., Martins, R. A., & Vanalle, R. M. (2001). Oconsórcio modular e seus impactos na cadeia de suprimentos da fábrica demotores VW-São 
Carlos (Relatório Final, Projeto Temático, Processo FAPESP97/13071-9). São Carlos, SP, Universidade Federal de São Carlos.Exceção Se duas 
referências com o mesmo ano ficarem idênticas quando abreviadas, cite os sobrenomes dos primeiros autores e de tantos autores quanto forem 
necessários para distinguir as duas referências, seguidos por vírgula e et al.Informações completas encontram-se no site 
http://www.anpad.org.br/rac/rac_guia_apa.pdfAtenciosamente, a candidata 
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40 E 

No gabarito preliminar a resposta correta seria letra "C". Mas a a laternativa não corresponde com as normas em questão. Pois a APA, deixa clara 
que para se separar autor usa vírgula e não ponto e vírgula. No respectivo site pode ser encontradas as recomendações da mesma 
http://c3icongresso2013.web.ua.pt/wp-content/uploads/2013/05/Normas_APA6th.Portugues.pdf. Essa questão é passiva de anulação, porque 
nenhuma das alternativas encontram-se corretas de acordo a norma. 

40 E 

Segundo o Normalização de Referências: adaptação do manual de estilo da 
 
American Psychological Association (APA) ? 6a ed. (disponível em: 
http://www.ip.usp.br/portal/images/biblioteca/normalizacao_referencias_APA_6_ed_vers%C3%A3o2013.pdf), os autores são separados por vírgula 
e não por ponto e vírgula. 

40 C 
Não há resposta correta tendo em vista que segundo as normas da APA utiliza-se vírgula para separar os sobrenomes dos autores nas referências. 

40 C 

A questão apresenta como tema as normas da American Psychological Association (APA). O gabarito considerou como correta a afirmativa de que 
?Na lista de referências, os autores devem ficar separados por ponto-e-vírgula?. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca 
Examinadora, a questão requer a ponderação de que, de acordo com a sexta edição da referida norma da APA, na seção inicial que trata de 
Periódicos, Revistas e Jornais em formato impresso (Journals, Magazines, Newspaper in print format), consta que na forma de apresentação de uma 
referência de obra que contenha de dois a sete autores, todos devem ser listados e separados apenas por vírgula. O mesmo ocorre no tratamento 
atribuído a dois ou mais autores de publicações de outras naturezas, em relação a esta norma. Sendo, a separação de autores por ponto-e-vírgula 
uma determinação da NBR 6023, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), encontrada na seção 8.1.1 Autor pessoal. Dessa forma, 
acredita-se que ocorreu uma inversão entre as determinações das normas da APA e da ABNT.Ademais, na seção da norma da APA que trata de 
Livros, Capítulos de livros e Relatórios (Books, Chapters in books, Reports, etc.), consta que no caso de autoria anônima a entrada da referência se 
faz pelo título da obra, bem como na citação. Sendo, a resposta correspondente à norma, a alternativa "E" que diz: "Quando o autor do trabalho é 
designado como ANÔNIMO, deve-se entrar pelo título, tanto no corpo do trabalho quanto na lista de referências."Assim, requer a avaliação das 
ponderações apresentadas, de modo a promover a alteração de gabarito desta questão. 

45 A 

PRIMA é a mantenedora do software Sophia e não porta de entrada da biblioteca digital, quem pode fazer esse papel é a tecnologia RSS que é um 
subconjunto de "dialetos" XML que servem para agregar conteúdo ou "Web syndication", podendo ser acessado mediante programas ou sites 
agregadores. É usado principalmente em sites. 
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45 E 

Sr. Examinador  
 
O gabarito considerou a afirmativa certa a alternativa de letra C. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora. 
Peço que a questão seja RETIFICADA PARA ALTERNATIVA DE LETRA E ou ANULADA , pois URL é o endereço de um recurso disponível em uma rede, 
seja a rede internet ou intranet, é um endereço virtual com um caminho que indica onde está o que o usuário procura, e pode ser tanto um arquivo 
ou documento, uma página, url também pode ser o link ou endereço de um site de Biblioteca. portanto porta de entrada de ingressos do usuário. 

45 E 

A alternativa "C" dada como correta pelo Gabarito Preliminar, não corresponde ao enunciado da questão que trata de porta de entrada de 
bibliotecas digitais. Ora, o PRIMO é um mecanismo de busca desenvolvido pela Ex Libris que pode ou não ser utilizado pelas bibliotecas, não se 
tratando exatamente da porta de entrada da biblioteca digital, visto que nem toda biblioteca digital utiliza este mecanismo. 
 
Esta questão deve ser anulada. 

45 E 

A alternativa dada como correta no gabarito preliminar letra "C" trata-se de um software,  PRIMO Software, logo está incorreta e deveria ser 
anulada. Pois, segundo Tammaro e Salarelli (2008, p.90) " De qualquer modo, toda transação entre cliente e servidor ocorre por meio de protocolos 
específicos da REDE: HTTP e URL", logo,  a alternativa correta seria a letra "E" URL. 

46 D 

Não há alternativa correta tendo em vista que o item III também está correto segundo a publicação da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Administração, intitulado "Boas Práticas da Publicação Científica: um manual para autores, revisores, editores e integrantes de Corpos 
Editoriais", disponível em <http://www.anpad.org.br/diversos/boas_praticas.pdf>. 

47 E 

Segundo a norma internacional Vancouver: em caso de duas ou mais agências governamentais como autores usa-se vírgula. E nao ponto-e-virgula 
como foi dita como certa, pelo gabarito.Anulação da questão seria o mais correto a ser feito. 

47 A 

Norma Vancouver 
 
O sobrenome dos autores deve ser mencionado em letras minúsculas, exceto a 
 
primeira letra, seguidos das iniciais dos nomes, sem vírgula entre sobrenome e iniciais do 
 
nome e sem ponto entre as iniciais do nome. Citar todos os autores, separados por vírgula. Se 
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houver mais de 25 autores, mencionar os 24 primeiros, o último autor e seguido de et al.  
 
Quando o documento não contem autor, somente editores, organizadores ou compiladores, mencionar após o ultimo nome. Portanto nenhuma das 
assertivas está correta e cabe ser anulada. 

47 E 

De acordo com o Manual de referências conforme o estilo de Vancouver (disponível em: https://unoeste.br/site/biblioteca/documentos/Manual-
Vancouver.pdf), os autores, seja pessoal ou entidade, são separados por vírgula e não ponto e vírgula, segundo o item III, portanto torna a 
alternativa C incorreta. 

 


