
Cargo: BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA – Nível E 
 
QUESTÃO 25 
 
• Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

 
O candidato não leu corretamente as informações contidas no site do Portal de Periódicos da Capes e 
não acessou o link Ajuda . Lá está devidamente orientada a aplicação e uso dos operadores booleanos. 
O enunciado da questão trata exclusivamente da busca executada por meio do metabuscador do Portal 
de Periódicos da Capes, Primo. O candidato usou o verbo no tempo certo, seria, mas não é a letra E, 
caso a questão se referisse a busca no geral, sim, mas não foi isso posto. 
 
 
 

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

 
KINDLE e não KINDKE, conforme o candidato escreveu percebe-se, de inicio, o equivoco e demonstra 
o seu desconhecimento em relação a esse recurso. O KINDLE jamais substitui o papel, pois se trata de 
um e-readers, não somente lê, como armazena e-books, em que se pode transportar uma biblioteca de, 
pelo menos, 150 livros. O candidato buscou essa definição na web que não é a fonte mais 
recomendada. Quanto a legalidade de ambos há controvérsias, sabe-se da política de direitos autorais 
que é facilmente violada na internet, diferentemente dos livros impressos. 
 
 
 

QUESTÃO 32 
 
• Recurso PROCEDENTE resulta na ANULAÇÃO DA QUESTÃO: 

 
A única razão é pela ausência do termo adequado para completar a descrição da sigla FRSAD 
constante do Edital, Requisitos Funcionais para Dados de Autoridades de Assunto (FRSAD) que não 
mencionou que autoridade, se de assunto (FRSAD) ou de autor (FRAD). Entretanto, a questão está 
perfeitamente correta, bem como a alternativa da resposta, C. É incorreto o que consta nos recursos 
dos candidatos que consideram a alternativa E) FRAD, pois esta refere-se a autoridade de autor e não 
de assunto e que não responde a questão. A falha no Edital não tira o mérito da questão, pois os dois 
itens integram o FRBR que consta no Edital e inclui os dois requisitos, Autoridade de Autor e a de 
Assunto. 

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

 
O candidato se ateve a um periódico como exemplo e a metodologia SEER, para elaboração de 
periódicos, e ainda menciona o autor Kuramoto, com isso percebe-se a distancia ao cerne da questão 
que não faz essa abordagem. O armazenamento dos artigos de revistas em RI´s obedece as políticas 
editorais de cada periódico de acordo com às permissões classificadas como: verde, amarela, branca e 
azul. Essas políticas são facilmente encontradas no portal Diadorim para os periódicos brasileiros, no 
Blimunda, para os portugueses, no Dulcinea para os espanhóis, além do Sherpa//Romeo que publica as 
políticas editorais de inúmeros periódicos internacionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 35 
 
• Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

 
Não foi solicitado que se marcasse os critérios usados para o desbaste de obras em acervos, e sim, 
marcar as alternativas que incluísse os itens corretos, logo há alternativas que tem um item correto e 
um errado, a única que possuí os dois corretos é a alternativa D que contempla ambos. Seguramente o 
item I e V são os verdadeiros. Os demais: Duplicatas são outros exemplares da obra que ficam nas 
estantes à disposição. Obras danificadas são descartadas. Obras desatualizadas podem ser 
desbastadas mas, nas alternativas estão junto aos itens incorretos. 

 
 
 
QUESTÃO 40 
 
• Recurso PROCEDENTE, RESULTA NA RETIFICAÇÃO do Gabarito: 
 

Retificar no gabarito a alternativa correta é a D segundo as normas da APA 
 
 
 
QUESTÃO 45 
 
• Recurso IMPROCEDENTE, pela(s) seguinte(s) razão(ões): 

 
O enunciado é bem claro, se trata de biblioteca digital e não de protocolos, endereço eletrônico ou 
software. No mundo digital é o acesso aos conteúdos digitais mediante um mecanismo de busca, 
sistema de descoberta, busca integrada e metabuscador, que são ferramentas desenvolvidas para 
facilitar o acesso e recuperação da informação. Primo, EDS, Sumon são recursos modernamente 
utilizados em bibliotecas e sistemas de informação. O candidato se confunde entre a empresa Prima, no 
feminino e Primo, no masculino que é um sistema de descoberta de informações. 

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

 
É claro que o texto do resumo vem em dois idiomas, o de texto original e um uma língua de tradução, 
no caso o inglês, consta na norma de resumo da ABNT, portanto o item três está errado, assim como a 
fonte citada pelo candidato, Anpad, Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 
Administração, fora da área do escopo do concurso de Bibliotecário. 

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

 
Faltou a compreensão necessária e falta de atenção na leitura nas alternativas, pois a questão inclui um 
particular que se refere a hierarquização das entidades autoras. Para duas ou mais agencias 
governamentais como autores usa-se ponto-e-virgula, sim. O recurso do candidato frisa que se deve 
usar vírgula, porém esta somente é usada para identificar a hierarquização  entre as agências. 

 


