
 

 

 

PROVA BIBLIOTECONOMIA 

 
QUESTÃO 1 
Em relação à literatura cinzenta, julgue V para certo e F para falso. 
(    ) Existem dificuldades para acessá-la. 
(    ) É um sinônimo de literatura branca. 
(    ) Publicações convencionais podem ser consideradas literatura cinzenta. 
(   ) São alguns exemplos de literatura cinzenta: bibliografias, relatórios e atas de reuniões. 
(    ) Não é comercializada. 
Marque a opção correta: 
A) V,F,F,V,V. 
B) V,V,F,F,F. 
C) V,V,V,F,F. 
D) F,V,V,F,V. 
E) F,F,F,V,V. 
 

QUESTÃO 2 
A Biblioteconomia é regida por cinco leis muito relevantes e que auxiliam na organização 
da informação, colaboram para a compreensão dos propósitos de uma biblioteca e/ou de 
um serviço de informação e, principalmente, fornecem subsídios para que os usuários 
encontrem fontes que satisfaçam suas necessidades informacionais. Quem idealizou essas 
leis foi: 
A) Rafael Capurro. 
B) Nice Menezes de Figueiredo. 
C) Tefko Saracevic. 
D) Shiyali Ramamrita Ranganathan. 
E) Yves Le Coadic. 
 

QUESTÃO 3 
A Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962 trata sobre a profissão do bibliotecário e seu 
exercício profissional. Sobre ela, observe os itens a seguir: 
i. Os bacharéis em Biblioteconomia que tiveram formação em instituições de ensino 
estrangeiro não podem revalidar seus diplomas no Brasil. 
ii. O bibliotecário pode exercer atividades de ensino, fiscalizar instituições de ensino na área 
da Biblioteconomia e pode dirigir bibliotecas e serviços de documentação. 
iii. A sede do Conselho Federal de Biblioteconomia será no Rio de Janeiro. 
iv. A fiscalização do exercício da profissão de bibliotecário estará sob a responsabilidade 
do Conselho Federal de Biblioteconomia e dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia. 
Escolha a opção certa: 
A) Somente o item i está correto. 
B) O item iv não está de acordo a Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962. 
C) Apenas os itens ii e iv estão corretos. 
D) Nenhum dos itens está certo. 
E) Todos os itens estão corretos. 
 
 



 

 

 

QUESTÃO 4 
Sobre fontes de informação, associe a primeira coluna de acordo com a segunda: 
(1) Fonte de informação primária.                     (     ) Seu conteúdo é original. 
(2) Fonte de informação secundária.   (    ) Exemplos de fontes de informação 

primárias             
(3) Teses e periódicos (  ) Configuram-se como fontes de 

informação terciária. 
(4) Diretório e bibliografia de 
bibliografia 

(     ) Apresenta novas interpretações do 
que já foi publicado. 

Agora que você já fez a associação entre as colunas, marque a sequência  
numérica certa: 
A) 1, 4, 3, 2. 
B) 2, 4, 3, 1. 
C) 1, 2, 4, 3. 
D) 3, 4, 2, 1. 
E) 1, 3, 4, 2. 
 

QUESTÃO 5 
Assinale abaixo o que não condiz com as regras estabelecidas pelo Código Anglo-
Americano de Catalogação (AACR2) quanto ao principal ponto de acesso:  
I. [   ] Quando um livro tem um organizador responsável, a entrada da ficha catalográfica 
será feita pelo título da publicação. 
II. [     ] No caso de eventos, em hipótese alguma a entrada da catalogação se fará pelo 
nome do evento. 
III. [     ] Um livro que contenha mais de três autores também terá a entrada na ficha 
catalográfica pelo título. 
Marque o que for correto: 
A) Todos os itens não condizem com o AACR2. 
B) Apenas o item II não condiz com o AACR2. 
C) O item II condiz com o AACR2, mas o item III não condiz com o AACR2. 
D) Somente o item III não condiz com o AACR2. 
E) O item I não condiz com o AACR2, mas o item II condiz com o AACR2. 
 

QUESTÃO 6 
Conhecido como um instrumento de indexação: 
A) Artigo de periódico. 
B) Base de dados. 
C) Thesaurus. 
D) E-mail. 
E) Capítulo de livro. 
 

QUESTÃO 7 
O Resource Description and Access, conhecido pela sua sigla - RDA, é uma regra de 
catalogação que foi divulgada em 2010. Como o seu nome sugere, tem o intuito de 
descrever recursos e facilitar o acesso à informação. Alguns autores da área de 



 

 

 

catalogação acreditam que esse padrão veio para substituir em um futuro próximo o 
AACR2. Sobre o RDA, coloque V para verdadeiro e F para falso. 
(    ) Produzido pela American Library Association. 
(    ) Elenca dois modelos conceituais: FRBR e FRAD. 
(    ) O FRBR é uma expansão do FRAD. 
(    ) O RDA não pode ser considerado uma ferramenta on-line. 
Assinale a sequência correta: 
A) V;V;F;F. 
B) V;V;V;F. 
C) V;V;V;V. 
D) F;V;F;F. 
E) F;F;F;V. 
 

QUESTÃO 8 
Ao desenvolver uma política de desenvolvimento de coleções, existem algumas etapas. 
Assim, marque o item que estão dispostas algumas dessas fases: 
A) Política de compra do imóvel da biblioteca; Estudo de usuários; Seleção e Aquisição. 
B) Política de compra do imóvel da biblioteca; estatísticas de uso da biblioteca, Seleção; 
Aquisição. 
C) Seleção da equipe da biblioteca; Política de compra do imóvel da biblioteca; Estudo de 
usuários; Seleção; Aquisição. 
D) Avaliação de desempenho dos colaboradores; Seleção; Aquisição; Desbastamento. 
E) Estudo da comunidade; Políticas de seleção e aquisição; Desbastamento. 
 

QUESTÃO 9 
A Classificação Decimal Universal (CDU), criada por Paul Otlet e Henri La Fontaine, dispõe 
de alguns sinais denominados auxiliares comuns, e um deles exerce a função de relacionar 
assuntos, estamos falando de: 

A) Relação simples, representada por sinal de dois pontos  :  
B) Ordenação, representada por sinal de dois pontos duplos :: 
C) Extensão consecutiva, representada por sinal de barra oblíqua / 
D) Introdução de notações exteriores à CDU, representada pelo sinal de asterisco * 

E) Auxiliares comuns de tempo, representados por “...” 
 

QUESTÃO 10 
A respeito do Identificador de Objeto Digital (DOI), do inglês Digital Object Identifier, é 
correto afirmar: 
A) No momento da idealização do DOI não foi considerada a tendência para convergência 
digital.  
B) O DOI surgiu a partir de duas associações na área da indústria editorial, sendo elas: a 
Library of Congress e a International Publishers Association. 
C) O principal agente de distribuição de DOIs, em nível mundial, é a associação CrossRef. 
D) O DOI é composto apenas por números. 
E) Só se pode aplicar o DOI a artigos científicos.  



 

 

 

 
 
 
 
QUESTAO SUBJETIVA DISSSERTATIVA 
 
Discorra a respeito da atuação do bibliotecário frente às tecnologias presentes neste século 
XXI e cite um ou mais exemplos de serviços que o referido profissional pode prestar em 
ambientes on-line. 
 
 


