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BIBLIOTECÁRIO

31. (CONCURSO JARDIM/2021) Sobre a apresenta-
ção de resumo, resenha e recensão (ABNT NBR
6028:2021), é INCORRETO afirmar:

A) o resumo, quando apresentado em separado do docu-
mento, deve conter a referência do documento;

B) as palavras-chave devem ser apresentadas entre si por
ponto e vírgula, e finalizadas por ponto;

C) o resumo, quando inserido no próprio documento, não
deve conter a referência do documento;

D) resenhas não devem ser elaboradas pelo autor do do-
cumento;

E) as palavras-chave iniciam com letras minúsculas, com
exceção dos substantivos próprios e nomes científicos.

32. (CONCURSO JARDIM/2021) Sobre a atuação do
bibliotecário, é CORRETO afirmar:

A) o bacharelado ou pós-graduação em Biblioteconomia,
o registro e adimplência no CRB dão o direito ao exer-
cício da profissão de bibliotecário;

B) a anuidade cobrada para o exercício da profissão de bi-
bliotecário é um tributo federal, e seu valor varia de
acordo com cada região do país;

C) é facultativo o registro e/ou adimplência de bibliotecá-
rios em bibliotecas comunitárias;

D) é da responsabilidade dos CRB a fiscalização do piso
salarial nacional dos bibliotecários;

E) é obrigatório que conste o número de registro no CRB
do bibliotecário abaixo das fichas catalográficas de pu-
blicações de quaisquer natureza e trabalhos acadêmi-
cos.

33. (CONCURSO JARDIM/2021) Sobre a apresenta-
ção de sumários (ABNT NBR 6027:2012), é IN-
CORRETO afirmar:

A) a palavra sumário deve ser centralizada, não numerada,
e ter mesmo tipo de fonte das seções primárias;

B) indica-se, em alguns casos (como prefácio), os ele-
mentos pré-textuais no sumário;

C) o sumário é o último elemento pré-textual;

D) para documentos em meio eletrônico, é permitido o
uso de hyperlinks no sumário;

E) os apêndices e anexos, quando existentes, constam no
sumário.

34. (CONCURSO JARDIM/2021) Na historiografia da
Biblioteconomia, é considerado o primeiro manual
para bibliotecários:

A) Bibliotheca Universalis (1545), Conrad Gesner;

B) Nomenclator (1595), por Jan Cornelius Woudanus;

C) Advis pour dresser um bibliothéque (1627), por Ga-
briel Naudé;

D) The Reformed Librarie-Keeper (1650), John Dury;

E) O Tratado de Documentação (1934), por Paul Otlet.

35. (CONCURSO JARDIM/2021) Sobre a Classifica-
ção Decimal de Dewey (CDD), é INCORRETO afir-
mar:

A) a CDD é organizada por assuntos;

B) o primeiro passo para classificar um documento é de-
terminar o assunto do documento;

C) para compreender a estrutura hierárquica, o classifica-
dor necessita investigar os esquemas principais e tabe-
las;

D) a hierarquia notacional é expressa pelo tamanho da no-
tação;

E) a hierarquia é expressa pela estrutura e notação.

36. (CONCURSO JARDIM/2021) Sobre o uso da cata-
logação na fonte, é CORRETO afirmar que:

A) em geral, a cópia dos registros de serviços catalográfi-
cos ou contida nos documentos deve ser evitada;

B) os metadados menos aproveitados na catalogação na
fonte são cabeçalhos de assuntos e número de classifi-
cação, já que não podem ser aplicados à realidade lo-
cal;

C) em caso de não ter o documento em mãos, o bibliote-
cário poderá aproveitar a catalogação na fonte em sua
totalidade;
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D) os dados da catalogação na fonte devem ser verificados
com a obra em mãos, já que este registro catalográfico
é baseado em informação antes da publicação da obra;

E) a catalogação na fonte perdeu a sua funcionalidade
com o advento dos sistemas automatizados.

37. (CONCURSO JARDIM/2021) De acordo com a
ABNT NBR 6023:2018, sobre referências, quando
uma publicação não for paginada, registra-se:

A) a abreviatura [n. p.] entre colchetes, e em itálico;

B) a abreviatura [n. p.] entre colchetes;

C) a expressão [não paginada] entre colchetes;

D) a abreviatura [s. p.], em itálico;

E) a quantidade de páginas entre colchetes, seguido da
abreviatura p.

38. (CONCURSO JARDIM/2021) Dentre os critérios
para o desbastamento/descarte de coleções - ou se-
leção negativa, NÃO se inclui:

A) obras de natureza pornográfica;

B) obras obsoletas;

C) obras danificadas;

D) obras não pertinentes ao acervo;

E) obras sem uso pela clientela.

39. (CONCURSO JARDIM/2021) O instrumento or-
ganizacional que complementa e explica o orga-
nograma, contendo a constituição, competências e
atribuições dos setores da biblioteca/Unidade de In-
formação, é o:

A) dossiê;

B) regimento;

C) regulamento;

D) planejamento estratégico;

E) política organizacional.

40. (CONCURSO JARDIM/2021) De acordo com a or-
dem hierárquica da CDD abaixo, é correto afirmar:

600
630
636

636.7
636.8

A) 636.7 e 636.8 são superordenados a 636;

B) 636 é subordinado a 636.7;

C) 636.7 e 636.8 são coordenados com 636;

D) 636 é superordenado a 636.7 e 636.8;

E) 636.7 é subordinado a 636.8.

41. (CONCURSO JARDIM/2021) É exemplo de mo-
delo conceitual que visa orientar as regras interna-
cionais de descrição de documentos e desenvolvedo-
res de sistemas integrados de bibliotecas:

A) RDA;

B) FRBR;

C) MARC;

D) DUBLIN CORE;

E) AACR2.

42. (CONCURSO JARDIM/2021) Nos últimos anos,
intensificou-se, nas bibliotecas brasileiras, a criação
de repositórios institucionais. Um dos softwares li-
vres utilizado para este fim é o:

A) SEER;

B) OJS;

C) BIBLIVRE;

D) OAI;

E) DSPACE.

43. (CONCURSO JARDIM/2021) É sinônimo de tom-
bamento:

A) carimbar;

B) etiquetar;

C) colar;
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D) registrar;

E) catalogar.

44. (CONCURSO JARDIM/2021) São etiquetas mais
apropriadas para livros, que utilizam tecnologia
eletromagnética, transparentes, com espessura de
3 milímetros (o que dificulta a sua localização e re-
moção):

A) etiqueta adesiva fitilho;

B) etiquetas adesivas AM (Acusto Magnético);

C) etiquetas adesivas DR;

D) etiquetas adesivas RF;

E) etiqueta antifurto adesiva RFID HF.

45. (CONCURSO JARDIM/2021) A indexação base-
ada em passagens do documento portadoras de
informação/significado (BENTES PINTO, 2001) é
aquela que utiliza:

A) palavra;

B) unitermo;

C) sintagma;

D) descritor;

E) contexto;

46. (CONCURSO JARDIM/2021) Capurro (2003)
identifica três abordagens paradigmáticas que ori-
entam teoria e práticas do campo da informação.
O foco no usuário/necessidade de informação é re-
presentado pelo paradigma:

A) físico;

B) sociocultural;

C) socioconstrucionista;

D) construtivista;

E) cognitivo.

47. (CONCURSO JARDIM/2021) A elaboração de lis-
tas de obras existentes, sobre algum assunto, em di-
ferentes bibliotecas de uma região, de um país ou
de vários países é denominada:

A) Bibliografia;

B) Biblioteconomia;

C) Documentação;

D) Neodocumentação;

E) Biografia.

48. (CONCURSO JARDIM/2021) Em uma biblioteca,
o instrumento administrativo que responde às ques-
tões básicas - quem somos, a quem servimos e o que
esperar de nossa atuação? - é:

A) objetivo;

B) missão;

C) organograma;

D) metas;

E) valores.

49. (CONCURSO JARDIM/2021) "Nossa contempo-
raneidade é marcadamente simbolizada pelo pro-
gresso tecnológico. Em toda parte, ouvimos o cha-
vão de que vivemos na época da ’revolução da in-
formática’. Mais uma vez, o recurso utilizado é o do
discurso tecnocrático que tenta nos manipular atri-
buindo qualidades redentoras à tecnologia, como se
ela, por si mesma, fosse capaz de resolver os graves
problemas da humanidade" (PINHO, 2008, p. 1).
Este fenômeno é descrito como:

A) avanço tecnocrata;

B) movimento tecnocrata;

C) informacionalismo;

D) capitalismo da informação;

E) determinismo tecnológico.

50. (CONCURSO JARDIM/2021) Nos primeiros movi-
mentos teórico-prático da Biblioteconomia e Ciên-
cia da Informação, prevaleceram abordagens po-
sitivistas, as quais possuem foco nos aspectos fisi-
camente observáveis e mensuráveis da informação.
Essas visões descartaram:
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A) os aspectos objetivos da informação;

B) os pontos de vista lineares do processo comunicacio-
nal;

C) as variáveis subjetivas e contextuais da informação;

D) os lados quantitativos da informação;

E) as dimensões paradigmáticas da informação.

51. (CONCURSO JARDIM/2021) "A partir da década
de 1980, começou a haver dois tipos de estudos
de usuários: aqueles orientados para a biblioteca
(como elas são usadas) e aqueles orientados para os
usuários propriamente ditos (como buscam infor-
mação)." (ARAÚJO, 2014, p. 65). O indicador da
quantidade de usuários ou de uso do material bibli-
ográfico, que, segundo Almeida (2005), não indica
precisamente a qualidade do uso do serviço, pode
ser denominado:

A) índice de acessibilidade;

B) índice de cobertura;

C) índice de relevância;

D) índice de penetração;

E) índice de satisfação.

52. (CONCURSO JARDIM/2021) No âmbito das bibli-
otecas escolares, Carol Kuhlthau se destacou por
investigar os fatores cognitivos que influenciam o
processo de busca e uso de informação, especial-
mente:

A) os afetivos;

B) os situacionais;

C) os institucionais;

D) os familiares;

E) os educacionais.

53. (CONCURSO JARDIM/2021) Vergueiro (2010) re-
comenda, no processo de seleção de materiais de in-
formação:

A) elaborar listas de desiderata, demanda reprimida e su-
gestões de compra antes do trabalho de identificação,
avaliação e aplicação de critérios de seleção;

B) elaborar listas de desiderata, demanda reprimida e su-
gestões de compra depois do trabalho de identificação,
avaliação e aplicação de critérios de seleção;

C) decidir sobre incorporar materiais ao acervo com base
em listas de desiterata, demanda reprimida e sugestões;

D) atribuir critérios de importância para diferenciar os ti-
pos de listas (desiderata, demanda reprimida e suges-
tões);

E) considerar, preferencialmente, a lista de desiderata, já
que, geralmente, as outras são compostas apenas por
indicações dos usuários.

54. (CONCURSO JARDIM/2021) Segundo Vergueiro
(2010), o fato de, no Brasil, o bibliotecário possuir
formação generalista, isto é, não ser um especialista
no assunto do campo em que trabalha, torna-o:

A) um agente informacional;

B) um semiespecialista no assunto, graças as linguagens
especializadas;

C) um pseudoespecialista no assunto, graças às lingua-
gens especializadas;

D) um especialista intermediário, graças às linguagens es-
pecializadas;

E) apenas um leigo no assunto;

55. (CONCURSO JARDIM/2021) É sinônimo de usuá-
rio potencial:

A) usuário real;

B) usuário eventual;

C) usuário preferencial;

D) público-alvo;

E) consumidor.
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