Ministério da Educação – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Concurso Público – Edital 137/2012 – Prova Objetiva
PROVA - BIBLIOTECÁRIO

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. O caderno de prova contém 20 (vinte) questões objetivas, numeradas de 1 (um)
a 20 (vinte). Confira-o, se ele não estiver completo, chame o fiscal.
2. Verifique, também, seus dados no cartão de respostas e assine no espaço
indicado no cartão de respostas.
3. Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão de respostas oficial,
anote, primeiramente no caderno de provas, as alternativas corretas para,
somente, então, proceder ao preenchimento definitivo. Observe atentamente as
instruções de preenchimento.
4. Somente serão consideradas, para avaliação, as questões respondidas no cartão
de respostas que deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta
ou azul.
5. Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos, nem a
utilização de calculadoras, dicionários, telefone celular e de outros recursos
didáticos e/ou eletrônicos, bem como portar armas de qualquer tipo.
IMPORTANTE
A. O CARTÃO DE RESPOSTAS NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto,
somente marque a resposta quando você tiver certeza de que ela é a correta.
B. O cartão de respostas não pode ser rasurado, sob pena de anulação das
respostas.
C. Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva no cartão
de respostas. Devendo as demais letras ficar sem marcação.
D. Não é permitido usar qualquer outro material estranho ao caderno de prova,
mesmo para rascunho.
E. Você dispõe de até 2 (duas) horas para concluir a prova, incluindo o
preenchimento do cartão de respostas.
F. Você somente poderá se retirar da sala de prova objetiva 1 (uma) hora após o
início da mesma.
G. Ao finalizar a prova você deverá devolver ao fiscal este caderno de prova e o
cartão de respostas devidamente assinado, sob pena de caracterização de sua
desistência no Concurso.
H. Não se esqueça de assinar a lista de presença.
I. Os três últimos candidatos deverão entregar a respectiva prova e cartão de
respostas e retirar-se da sala simultaneamente.
J. O gabarito das provas objetivas desse concurso será divulgado a partir das 18
horas de hoje, conforme prevê o edital.
K. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense deseja-lhe
BOA PROVA.

01) Numere a coluna da direita de acordo com a coluna esquerda relacionando o
número de classificação (CDU) a sua descrição:
I. 096.1
( ) organização do sistema educacional e de ensino
II. 371
( ) bacteriologia dos solos
III. 593.1
( ) nado borboleta
IV. 631.46
( ) livros raros ilustrados
V. 797.212.6
( ) protozoários (Protozoa)
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:
A) I, III, V, II, IV
B) V, IV, III, I, II
C) IV, I, III, II, V
D) III, V, II, IV, I
E) II, IV, V, I, III
02) São softwares utilizados no gerenciamento de Bibliotecas Universitárias:
I - Pergamum
II - Sophia
III - Aleph
IV - Dspace
V - Seer
Assinale a alternativa correta:
A) somente as alternativas I e II estão corretas
B) somente as alternativas I, II e III estão corretas
C) somente a alternativa I está correta
D) somente as alternativas IV e V estão corretas
E) somente as alternativas III e IV estão corretas
03) Quanto ao processo de elaboração de projetos de pesquisa, são itens a serem
considerados, EXCETO:
A) definição do problema
B) clareza do objetivo a ser alcançado
C) procedimento metodológico
D) cronograma das ações
E) estratégia de marketing
04) Analise a seguinte informação: “Lista estruturada de termos associados
empregada por analistas de informação e indexadores, para descrever um
documento de modo conciso e com a especificidade necessária , na etapa de
entrada em sistemas de informação e também na etapa de recuperação posterior”
(CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p.362). Esta frase refere-se à definição de:
A) Catalogação
B) Editoração
C) Disseminação Seletiva da Informação (DSI)
D) Classificação
E) Tesauro
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05) São tecnologias disponíveis no ambiente web que podem ser utilizadas em
processos de disseminação da informação on-line, EXCETO:
A) RSS
B) BIBLIVRE
C) Blogs
D) Wikis
E) Facebook
06) Considerando a norma NBR 6023 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2002) analise as afirmativas:
I. Em caso de autoria desconhecida a entrada também pode ser feita pelo
título.
II. Na elaboração de referências de artigos de periódicos esta norma indica o
uso da norma NBR 6034 para orientar a abreviação dos títulos de
periódicos.
III. Os elementos essenciais para a elaboração da referência de um DVD são:
título, diretor, produtor, local, produtora e especificação do suporte em
unidades físicas.
IV. As referências de obras consultadas on-line opcionalmente podem
apresentar a hora do acesso realizado.
V. A organização das referências em documentos deve ser, obrigatoriamente
em ordem alfabética.
Assinale a alternativa correta:
A) somente as alternativas III e V estão corretas
B) somente as alternativas I e IV estão correta
C) somente as alternativas II, III e IV estão corretas
D) somente a alternativa IV está correta
E) somente as alternativas I e III estão corretas
07) Existem padrões e protocolos que facilitam a automação de bibliotecas e
ampliam o custo/benefício dos processos automatizados, já que são adotados pelas
grandes redes de bibliotecas do mundo. Assinale abaixo a alternativa CORRETA
que apresenta os três instrumentos essenciais ao processo de automação de
bibliotecas:
A) Protocolo Z39.49; formato DIGITAL/2012; norma ISO2708
B) Norma ISO2709; formato MARC; protocolo Z39.50
C) Formato DIGITAL/2012; protocolo Z39.49; norma BN/2708
D) Formato MARC; protocolo Z39.49; Norma ISO2708
E) Norma ISO2709; formato MARC; protocolo Z39.49
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08) Analise as informações abaixo sobre o Programa de Comutação Bibliográfica
(COMUT):
I. O Programa foi instituído pela Portaria nº 456 de 5 de agosto de 1980, pelo
então Ministério da Educação e Cultura.
II. Em 5 de novembro de 1980, foi feito um Termo de Ajuste em que o IBICT
passou a compor com a Capes a corresponsabilidade pelo COMUT.
III. O COMUT tem por objetivo facilitar o acesso à informação necessária ao
desenvolvimento educacional, científico e tecnológico do País.
IV. O Comut permite a obtenção de documentos técnico-científicos disponíveis
nos acervos das principais bibliotecas brasileiras e em serviços de
informação internacionais.
V. Entre os documentos acessíveis pelo COMUT encontram-se: periódicos
técnico-científicos; teses e dissertações; anais de congressos nacionais e
internacionais; relatórios técnicos; livros.
De acordo com as informações acima, está CORRETO afirmar que:
A) somente as alternativas I e IV estão corretas
B) somente as alternativas I, II e III estão corretas
C) somente as alternativas III, IV e V estão corretas
D) somente a alternativa III está correta
E) somente as alternativas III e IV estão corretas
09) Avalie se as informações abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F) em relação
aos Conceitos de Biblioteca Digital e de Biblioteca Híbrida:
( ) A Biblioteca Digital armazena documentos e informações em forma digital
no sistema automatizado, geralmente em rede, que pode ser consultado a
partir de terminais remotos.
( ) A Biblioteca Híbrida é aquela cujo fundo documental é constituído por
recursos em suporte papel e eletrônico.
( ) A Biblioteca Digital é uma coleção estruturada e informatizada de livros,
revistas, jornais, textos, poemas, fotografias, filmes, desenhos, plantas
arquitetônicas, sons, quadros, música, bem como outros tipos de
informação audiovisual.
( ) Biblioteca Híbrida é aquela que é aberta a qualquer pessoa mediante a
exigência do cumprimento do regulamento.
( ) Biblioteca Híbrida é aquela ligada à empresa pública ou privada, para
atender as necessidades informacionais e documentárias da organização.
A sequência correta, de cima para baixo é:
A) V-F-V-F-F
B) V-V-F-V-V
C) F-F-V-V-F
D) V-V-V-V-F
E) V-V-V-F-F
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10) Com relação a indexação, assinale a alternativa CORRETA segundo a norma
NBR 12676 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992).
A) A indexação consiste em um único estágio, o exame do documento.
B) A indexação consiste basicamente em três estágios, sendo um deles a
identificação dos conceitos presentes no assunto.
C) Após examinar o documento, o indexador deve adotar uma abordagem
descomedida.
D) Pode-se distinguir dois casos para o modo pelo qual o documento
pode ser examinado: impressos e manuscritos.
E) Ao expressar os conceitos por termos de indexação, o indexador deve
usar descritores diferentes e inovadores.
11) Selecione o código, segundo a Tabela Cutter-Sanborn transcrita abaixo, para os
autores e assinale a alternativa CORRETA:
Paul Otlet
Murilo Bastos da Cunha
Beatriz Valadares Céndon
Ot
87
Cumm
971
Cen
395
Oti
88
Cun
972
Cens 396
Ott
89
Cunn
973
Cent
397
Ottl
91
Cup
974
Otw 92
A) O89, C973, C396
B) O87, C971, C395
C) O88, C973, C395
C) O88, C972, C395
E) O89, C972, C395
12) Se nenhuma data de publicação, distribuição, etc., de copirraite ou de
fabricação, puder ser determinada para um item, deve-se fornecer uma data
aproximada de publicação, conforme indica o AACR2. Relacione as colunas e
assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:
I. [2010 ou 2011]
II. [2013?]
III. [200–]
IV. [ca. 2010]
V. [20–]

(
(
(
(
(

) data provável
) década certa
) século certo
) um ano ou outro
) data aproximada

A) III, V, IV, I, II
B) V, IV, II, III, I
C) I, II, III, IV, V
D) II, III, V, I, IV
E) IV, III, V, I, II
13) O catálogo topográfico se refere ao catálogo de:
A) registro, tombo ou patrimônio
B) localização dos itens no acervo
C) entradas principais e secundárias de título
D) autoridades
E) decisões tomadas quanto à catalogação
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14) De origem anglo-saxônica, a ciência da informação nasceu da biblioteconomia,
tomando, assim, como objeto de estudo a informação fornecida pelas bibliotecas,
fossem públicas, universitárias, especializadas ou centros de documentação (LE
COADIC, 2004). Analise as informações abaixo sobre a Ciência da Informação:
I. Teve sua origem no bojo da revolução científica e técnica que se seguiu à
Segunda Guerra Mundial.
II. É um campo englobando, tanto a pesquisa científica quanto a prática
profissional.
III. Não é um campo interdisciplinar.
IV. Situa-se no campo das ciências humanas.
V. Preocupa-se em resolver um problema da humanidade: a grande quantidade
de informação.
De acordo com as informações acima, está CORRETO afirmar que:
A) as alternativas I e II estão corretas
B) as alternativas IV e V estão corretas
C) as alternativas I, II e IV estão corretas
D) as alternativas III, IV e V estão corretas
E) apenas a alternativa V está correta
15) Penna (1970), há 43 anos, defendia que as bibliotecas deveriam ter um método
detalhado de planejamento, para que respondessem às necessidades educativas,
sociais e econômicas mundiais. Para a análise do acervo de uma biblioteca são
utilizadas as seguintes fontes de dados, EXCETO:
A) Manuais de serviço
B) Políticas de formação e desenvolvimento do acervo
C) Relatórios
D) Nível de padronização
E) Entrevistas/questionários aplicados a usuários reais e potenciais
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16) Analise a forma de apresentação das citações abaixo, de acordo com as normas
da NBR 10520 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002):
I. [...] “todo o repositório institucional de acesso aberto pode ser considerado
um tipo de biblioteca digital, mas nem toda biblioteca digital pode ser
considerada um repositório institucional” (LEITE, 2009, p.21).
II. Segundo GASQUE (2012) a busca e uso de informações são competências
primordiais a serem adquiridas por meio do letramento informacional.
III. Para Volpato (2002 apud Rosa 2011) a pesquisa quando não publicada é
irresponsabilidade social, pois “O conhecimento passa a ser científico
quando aceito por parcela significativa da comunidade científica.”.
IV. Para Guilherme e Carboni (2004) hoje o direito do autor passa do
mecanismo de estímulo à criação intelectual à poderosa ferramenta de
apropriação da informação enquanto mercadoria.
V. “A palavra biografia é derivada de dois termos gregos: bios, que significa
vida e graphein, que significa escrever.” (VIANNA; SOUZA JUNIOR, 2005,
p. 43).
Assinale a alternativa correta:
A) somente a alternativa I está correta
B) somente as alternativas I e III estão corretas
C) somente as alternativas IV e V estão corretas
D) somente as alternativas III e V estão corretas
E) somente as alternativas II e III estão corretas
17) Numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda relacionando
as características apresentadas a cada tipo de pesquisa:
I. Pesquisa quantitativa
( ) enfoque indutivo
II. Pesquisa qualitativa
( ) caráter mais subjetivo
( ) caráter mais objetivo
( ) utilizado em pesquisas de opinião envolvendo
grande número de respondentes
( ) utiliza preferencialmente questionários
estruturados para coleta de dados
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:
A) I, II, I, I, I.
B) II, II, I, I, I
C) I, I, II, II, II
D) II, I, I, I, I
E) I, II, I, II, II
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18) Indique com (V) verdadeira ou (F) falsa as afirmativas abaixo sobre a temática Repositórios Institucionais (RIs):
( ) Tramita no senado o Projeto de Lei n. PLS 387/2011 que, ao ser aprovado,
torna obrigatório às universidades e institutos de pesquisa o
desenvolvimento e implantação de repositórios institucionais.
( ) O SEER é o software mais utilizado para implementação de repositórios
de acesso aberto.
( ) Os RIs dotam a instituição de ferramentas que possibilitam análise e
gestão da sua produção científica.
( ) Os RIs fazem parte da estratégia de ação para disseminar o acesso aberto
a informação científica denominada por Hanard, (2004) de “Via Dourada”.
( ) RIs de acesso aberto à informação científica lidam exclusivamente com a
produção intelectual de uma instituição.
Assinale a sequência CORRETA das respostas, de cima para baixo:
A) F, V, V, V, V
B) V, V, V, V, F
C) V, F, V, F, V
D) F, F, F, F, V
E) V, V, V, F, F
19) Segundo a Classificação Decimal Universal (CDU), quais são os três tipos
principais de auxiliares especiais descritos e diferenciados nas Tabelas Auxiliares:
A) -1/-9, ‘0/’9, (0...)
B) ‘1/’9, -1/-9, .01/.09
C) .01/.09, (1/9), “...”
D) (=...), ‘0/’9, -1/-9,
E) .01/.09, -1/-9, (A/Z)
20) Utiliza-se as instruções do AACR2 para a escolha dos pontos de acesso
(cabeçalho), sendo um desses pontos para a entrada principal, constituindo os
demais cabeçalhos, as entradas secundárias. Assinale a alternativa INCORRETA
com relação aos cabeçalhos de acesso:
A) Em alguns casos de autoria compartilhada e de autoria mista faça a
entrada sob o cabeçalho estabelecido para a pessoa mencionada em
primeiro lugar.
B) Faça a entrada de uma obra emanada de uma ou mais entidades sob
o cabeçalho estabelecido para a entidade correspondente se forem obras
de sua política interna, procedimentos, finanças e/ou operações.
C) Faça entradas secundárias para fornecer acessos adicionais às
descrições bibliográficas, além daquele fornecido pelo cabeçalho da
entrada principal.
D) Se a entrada principal tiver sido feita sob o cabeçalho estabelecido
para uma entidade ou pelo título, faça entradas secundárias para as
pessoas que colaboraram, se não forem mais de três, ou para a que
estiver mencionada em primeiro lugar, se forem quatro ou mais.
E) Se a autoria pessoal for conhecida e a obra não for proveniente de
uma entidade, faça a entrada pelo título principal ou pelo título uniforme.
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