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Questão 1 – Diderot, d'Alembert e Jorge Luiz Borges um dia sonharam com a 

existência de uma biblioteca que pudesse abarcar a totalidade dos conhecimentos 

produzidos em todos os recantos do mundo. Com o advento do uso da Internet, esse 

sonho tornou-se realidade através da chamada: 

 

A) Biblioteca virtual. 

B) Biblioteca multimídia. 

C) Biblioteca digital.   (x) 

D) Base de dados. 

  

Questão 2 – São consideradas Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(NTICs): 

  

I - Os computadores pessoais (PCs, personal computers). 

II - Correio eletrônico (e-mail). 

III - Internet. 

IV - Tecnologias digitais de captação e tratamento de imagens e sons. 

IV - Tecnologias de acesso remoto (sem fio ou wireless). 

 Estão CORRETAS: 

 

A) Apenas I, III e V. 

B) Apenas II, III e IV. 

C) Apenas III, IV e V. 

D) Todas estão corretas.   (x) 
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 Questão 3 – Assinale a alternativa que contém técnicas de coletas de dados utilizados 

pelo bibliotecário para conhecer as necessidades dos usuários de qualquer unidade de 

informação. 

 

A) Lógica Fuzzy, bibliometria e literácia.   (x) 

B) Busca delegada, revocação e precisão. 

C) Intuição, delimitação e indução. 

D) Busca, recuperação e indução. 

  

Questão 4 – Um dos fatores responsáveis pela expansão da Internet foi a grande 

aceitação do protocolo chamado: 

  

A) TCP / IP.  (x) 

B) TCP / TI.   

C) TPC / IP. 

D) TCP / PI.            

     

Questão 5 – As duas disciplinas que contribuíram de forma marcante para o 

surgimento da Ciência da Informação foram: 

  

A) Documentação e Comunicação. (x) 

B) Documentação e Sociologia. 

C) Comunicação e Educação. 

D) Educação e Documentação. 
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Questão 6 – É CORRETO afirmar que uma das características da Ciência da 

Informação é a: 

 

A) Interdisciplinaridade. x 

B) Exclusividade da informação. 

C) Antiguidade do conhecimento. 

D) Agilidade na transmissão de dados. 

 

Questão 7 – Um programa de educação de usuários voltado para a competência 

informacional prepara o indivíduo para aproveitar as oportunidades inerentes à 

sociedade da informação globalizada. É CORRETO afirmar que, entre as seguintes 

competências informacionais, a que concerne à responsabilidade social é: 

 

A) Ler e usar a informação necessária para a vida cotidiana. 

B) Lidar com massas complexas de informação produzidas, ou geradas, pela 

tecnologia da informação. 

C) Reconhecer a importância da informação para a sociedade democrática.   (x) 

D) Saber buscar e aplicar a informação na solução de problemas relacionados ao 

trabalho. 
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Questão 8 – De acordo com o Art. 7º do Código de Ética do Profissional Bibliotecário, 

a conduta deste profissional, em relação ao trato com os usuários, deve ser pautada 

nos princípios de: 

  

A) Respeito e urbanidade.         (x) 

B) Consideração e apreço. 

C) Solidariedade e prestígio. 

D) Lealdade e cooperação. 

 

Questão 9 –  Não se permite ao profissional de biblioteconomia, no desempenho de 

suas funções, EXCETO: 

  

A) Praticar, direta ou indiretamente atos que comprometam a dignidade e o renome da 

profissão. 

B) Violar o sigilo profissional. 

C) Assinar documentos que não comprometam a dignidade da classe.   (x) 

D) Valer-se de influência política em benefício próprio, quando comprometer o direito 

de colega ou da classe em geral. 
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Questão 10 – Segundo o Código de Ética Profissional, o Bibliotecário tem deveres. 

Nesse contexto, analise os itens abaixo: 

  

I -    O Bibliotecário deve dignificar através de seus atos a profissão, tendo em vista a 

elevação moral, ética e profissional da classe. 

II -    O Bibliotecário deve respeitar leis e normas estabelecidas para o exercício da 

profissão. 

III -   O Bibliotecário deve respeitar as atividades de seus colegas e de outros 

profissionais. 

IV -  O Bibliotecário deve contribuir como cidadão e como profissional para o 

incessante desenvolvimento da sociedade e dos princípios legais que regem o país. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

  

A) Todas as afirmativas  corretas.    (x) 

B) Apenas as afirmativas I e II. 

C) Apenas as afirmativas I, III e IV. 

D) Apenas a afirmativa II. 

 

Questão 11 – Denis Grogan definiu oito passos que constituem o processo de 

referência. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses passos. 

 

A) O problema; a questão inicial. 

B) A estratégia de busca; o processo de busca. 

C) A resposta; a solução. 

D) A necessidade de informação; o processo da entrevista. 
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Questão 12 - É INCORRETO falar sobre o serviço de referência: 

 

I - O serviço de referência limita-se a bibliotecas de referência. 

II - O serviço de referência pode ser reduzido ao conteúdo das obras de referência. 

III - O processo de referência deve ocorrer apenas dentro da biblioteca. 

IV - O serviço de referência inclui funções informacionais e instrucionais. 

 

A) Apenas as afirmativas I, II e III. 

B) Todas as afirmativas. 

C) Apenas as afirmativas I e II. 

D) Apenas as afirmativas II e III. 

 

Questão 13 – O COMUT, Programa de Comutação Bibliográfica do IBICT, possui um 

serviço que permite a obtenção de cópias de documentos em outras instituições 

nacionais e internacionais além das que participam do programa. O nome deste serviço 

é: 

 

A) Biblioteca-Base. 

B) Pesquisa avançada. 

C) Busca monitorada. 

D) Comutação extra. 
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Questão 14 – O Google é um dos mecanismos de busca de informação na Web mais 

populares na atualidade. Ao apresentar os resultados de uma pesquisa básica, ele 

fornece a opção de escolha de algumas categorias de tipos de documentos para refinar 

os resultados, tais tipos de documentos podem ser identificados nas alternativas 

abaixo, EXCETO: 

 

A) Mapas. 

B) Livros. 

C) Imagens. 

D) Periódicos. 

 

Questão 15 – O Sistema TEDE tem como objetivo proporcionar a implantação de 

bibliotecas digitais de teses e dissertações nas instituições de ensino e pesquisa e sua 

integração à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD nacional. Qual 

instituição é responsável pela sua distribuição? 

 

A) CNPq. 

B) IBICT. 

C) Bireme. 

D) Scielo. 
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Questão 16 – Relacione a segunda coluna de acordo coma a primeira para os tipos de 

dicionários e suas características. 

 

1. Dicionário geral (   ) Aprofunda as informações sobre a 

língua, enfocando aspectos especiais 

sobre a origem e formação das 

palavras. 

2. Dicionário enciclopédico (   ) Contêm informações fonéticas, 

gramaticais, etimológicas e semânticas 

acerca das unidades lexicais de uma 

língua. 

3. Dicionário especial (   ) Amplia as informações do dicionário 

geral, incluindo biografias, história, 

geografia etc. 

4. Dicionário de língua (   ) Fornece para os verbetes 

informações de etimologia, sinônimos, 

gênero etc. 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

A) 1, 2, 3, 4. 

B) 2, 1, 4, 3. 

C) 4, 3, 2, 1. 

D) 3, 4, 2, 1. 
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Questão 17 – O jornal, como fonte de informação noticiosa, pode ser identificado 

através de algumas características que lhes são conferidas em relação à organização 

dos textos, EXCETO: 

 

A) Primeira página. 

B) Clipping. 

C) Colunas. 

D) Editorial. 

 

Questão 18 – Ao realizar o planejamento de serviços de informação é necessário que 

o bibliotecário conheça bem: 

I - As fontes de informação na área. 

II - Os serviços existentes. 

III - Seus usuários. 

IV - Os não-usuários. 

Estão CORRETOS os itens: 

 

A) I, II e III. 

B) Todos estão corretos. 

C) I e II. 

D) Todos estão incorretos. 
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Questão 19 – Ao utilizar o relatório como instrumento de planejamento de uma 

biblioteca, em sua estrutura deve conter alguns dos seguintes dados: 

 

I - Divulgação; eventos e atividades especiais. 

II - Seleção e aquisição de documentos; período de funcionamento da biblioteca. 

III - Processamento técnico do material; acervo. 

IV - Recursos financeiros; consultas e empréstimos. 

Dos dados indicados, estão CORRETOS: 

 

A) II, III e IV. 

B) I, II e III. 

C) Todos estão corretos. 

D) I, III e IV. 

 

Questão 20 – A disseminação seletiva da informação – DSI está diretamente ligada a 

qual das cinco Leis da Biblioteconomia de Ranganathan: 

 

A) Os livros são para serem usados. 

B) A biblioteca é um organismo em crescimento. 

C) Poupe o tempo do leitor. 

D) Para cada livro o seu leitor. 
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Questão 21 – Assinale a resposta CORRETA. 

Weitzel, cintando Vergueiro, Evans e Maciel e Mendonça, afirma que o 

“desenvolvimento de coleções é um processo composto por 6 (seis) etapas 

interdependentes”. Que itens abaixo relacionados são citados pela autora como 

auxiliares deste processo:  

 

A) Estudo da comunidade e Política de seleção. 

B) Conservação e Preservação. X 

c) Seleção e Aquisição. 

d) Avaliação e Desbastamento e descarte. 

 

Questão 22 – Assinale a resposta CORRETA. 

O Estudo da comunidade como instrumento no processo de seleção e desenvolvimento 

da coleção, deve considerar que: 

 

A) A coleção deve responder apenas às necessidades da comunidade real. 

B) As necessidades da comunidade potencial são irrelevantes. 

C) Os conhecimentos teóricos adquiridos na formação acadêmica são altamente 

suficientes para o administrador realizar todo o processo.   

D) O desenvolvimento da coleção deve ser dirigido mais às necessidades da 

comunidade do que para atingir um padrão abstrato de qualidade. X 
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Questão 23 – Assinale a resposta CORRETA. 

De acordo com Vergueiro, o texto abaixo refere-se a que item do documento da Política 

de seleção: 

[...] o processo decisório nas universidades normalmente está estruturado sob a 

forma de colegiados e conselhos. Portanto, as bibliotecas universitárias devem 

aderir a este modelo, legitimando o processo de seleção na instituição por meio 

de uma comissão formada por representantes de todos os seguimentos da 

comunidade. (WEITZEL, 2006, citando VERGUEIRO) 

 

A) Critérios utilizados no processo. 

B) Instrumentos auxiliares. 

C) Documentos correlatos. 

D) Identificação dos responsáveis pela seleção. X 

 

Questão 24 – Assinale a resposta CORRETA. 

Outro item do documento da Política de seleção, apontado por Vergueiro pode ser 

definido pelo texto abaixo. Estamos falando de: 

[...] É por meio destas fontes que o bibliotecário selecionador vai identificar itens 

passíveis de serem incorporados ao acervo a partir do perfil traçado pela política 

de seleção.  (WEITZEL, 2006, citando VERGUEIRO) 

 

A) Políticas específicas. 

B) Instrumentos auxiliares. X 

C) Critérios de seleção. 

D) Documentos correlatos. 
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Questão 25 – Assinale a resposta CORRETA. 

� Conhecimento dos trâmites burocráticos institucionais. 

� Acompanhamento direto e constante dos processos. 

� Conhecimento das dotações orçamentárias e outras fontes de investimentos. 

� Cumprimento de prazos. 

� Gerenciamento do serviço de permuta e doações. 

As atividades acima relacionadas são de responsabilidades do: 

 

A) Bibliotecário de referência.  

B) Bibliotecário catalogador. 

C) Bibliotecário de aquisição.     X 

D) Bibliotecário selecionador. 

 

Questão 26 – Assinale a resposta CORRETA. 

É um modelo de preservação digital aceito em nível internacional que trabalha com os 

problemas característicos dos formatos digitais. Também auxiliam na elaboração de 

políticas específicas para conservação e preservação de materiais impressos e 

eletrônicos.  

 

A) OAIS   X 

B) FRBR 

C) ISO 2709 

D) Protocolo OAI-PMH 
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Questão 27 – Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

A composição de um livro constitui-se de: 

 

1. Friso simples ou duplo que constitui                                   

elemento ornamental da douração na 

lombada ou capa de um livro. 

 

 (   ) Cabeceado 

2. Vinco em cada extremidade da 

lombada, junções móveis das pastas da 

capa com o dorso do livro. 

 

 (   ) Brochura 

3. Tipo de acabamento em que o miolo do 

livro é coberto por uma capa mole, colada 

ao dorso. 

 

 (   ) Coifa 

4. Tira ornamentada que na maioria das                               

encadernações modernas é colada na 

cabeça e no pé do corpo do livro. 

 

 (   ) Seixas 

A seqüência  CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

A) 2, 4, 3, 1, 5. 

B) 4, 3, 2, 5, 1.  X 

C) 5, 4, 2, 1, 3. 

D) 3, 4, 1, 5, 2. 
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Questão 28 – Constituem elementos capazes de provocar efeitos nocivos nos acervos, 

EXCETO: 

 

A) Fatores ambientais, como temperatura e umidade relativa, radiação da luz e 

qualidade do ar. 

B) Agentes biológicos, como fungos, roedores, insetos;. 

C) Intervenções inadequadas nos acervos, como o uso de fitas adesivas para colar 

páginas soltas ou rasgadas. 

D) O uso de determinados equipamentos, como desumidificadores e sistemas de ar 

condicionado.       X 

 

Questão 29 – Sobre centros de documentação e memória criados em muitas 

universidades brasileiras, podemos afirmar, EXCETO: 

 

A) Os documentos são preservados para uso somente dos próprios criadores.       X 

B) A necessidade de constituir bases sólidas de informação impõe-se, no mundo 

contemporâneo, como condição indispensável ao desenvolvimento científico e cultural.  

C) Nas universidades, reúnem-se profissionais de diferentes campos de formação, 

instaurando-se um espaço institucional propício ao trabalho interdisciplinar. 

D) Esses acervos, organizados e tornados disponíveis à consulta servem, sobretudo, 

de apoio às pesquisas realizadas por docentes e alunos da comunidade acadêmica. 
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Questão 30 – Assinale a resposta CORRETA. 

As rotinas de desinfecção, desinfestação, higienização, controle ambiental, medidas de 

segurança das instalações e do acervo são aspectos que devem constar na definição 

da Política de Desenvolvimento do Acervo, desempenhadas na etapa de: 

 

a) Conservação e Preservação.     X 

b) Avaliação. 

c) Seleção. 

d) Desbastamento / descarte. 

 

Questão 31 – Assinale a alternativa que contém a definição INCORRETA. 

 

A) ISBD(G) – Descrição Bibliográfica Nacional Normalizada. 

B) ANSI Z39.50 – Padrão para intercâmbio de informações bibliográficas. 

C) MARC21 – Padrão para a representação de dados bibliográficos em formato legível 

por computador. 

D) AACR2 – Contém regras de descrição dos elementos de dados prescritos pelo 

ISBD(G). 

 

Questão 32 – De acordo com o AACR2, são algumas das áreas da descrição, 

EXCETO: 

 

A) Título e Indicação de responsabilidade. 

B) Edição. 

C) Designação Geral do Material. 

D) Cabeçalho de assunto. 
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Questão 33 – De acordo com o AACR2, os títulos uniformes podem ser usados para 

diferentes propósitos, EXCETO: 

 

A) Apresentação de uma obra na mesma língua, que seja uma revisão ou atualização 

da obra original. 

B) Reunir todas as entradas de uma obra, quando apareceram apresentações 

diferentes dessa obra sob vários títulos. 

C) Identificar uma obra, quando o título pelo qual é conhecida difere do título principal 

do item que está sendo catalogado. 

D) Distinguir entre duas ou mais obras publicadas sob títulos principais idênticos. 

 

Questão 34 – Assinale a resposta CORRETA. 

As diferentes áreas que formam a descrição de um material bibliográfico, de acordo 

com o AACR2: 

 

A) Apresentam uma ordem comum a todos os tipos de materiais bibliográficos, exceto 

os materiais do capítulo 12 “publicações seriadas”, dadas suas peculiaridades. 

B) Devem seguir uma ordem específica, de acordo com o tipo de material a ser 

descrito. 

C) São comuns a todos os tipos de materiais exceto para a descrição de “filmes 

cinematográficos e gravações de vídeo”. 

D) Devem ser separadas por ponto, espaço, travessão e espaço. 
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Questão 35 – Assinale a resposta CORRETA. 

No formato Bibliográfico MARC21 o Líder é um: 

 

A) Diretório. 

B) Campo variável. 

C) Campo fixo. 

D) Subdivisor de campo. 

 

Questão 36 – No formato MARC21, o campo 008 tem as seguintes características, 

EXCETO: 

 

A) Contém 39 posições de caracteres 00-39. 

B) Não tem indicadores nem códigos de subcampos. 

C) Elementos de dados são definidos posicionalmente por tipo de material. 

D) Fornece informações codificadas sobre o registro: recuperação e gerência de dados. 

 

Questão 37 – Assinale a resposta CORRETA. 

Classificação considerada “analítico-sintética” e a primeira tentativa de uma 

classificação facetada: 

 

A) BLISS 

B) CDD 

C) CDU 

D) CUTTER 
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Questão 38 – Enumere de acordo com as relações existentes entre AACR2 (coluna1) 

e MARC21 (coluna2): 

 

(1) Título  (   ) 1XX 

(2) Entrada principal  (   ) 21X-24X 

(3) Entradas secundárias  (   ) 250 

(4) Notas  (   ) 260 

(5) Cabeçalho de assunto  (   ) 300-362 

(6) Série  (   ) 440 

(7) Descrição Física  (   ) 5XX 

(8) Publicação  (   ) 6XX 

(9) Edição  (   ) 700-740 
  

A seqüência  CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

A) 2, 1, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3 

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

C) 8, 1, 9, 5, 3, 7, 4, 6, 2 

D) 2, 1, 8, 9, 6, 7, 4, 5, 3  

 

Questão 39 – Assinale a resposta CORRETA. 

Na Classificação Decimal Universal, qual o símbolo que usamos para indicar a relação 

recíproca entre dois ou mais assuntos: 

 

A) + (adição) 

B) :  (dois pontos) 

C) = (igual) 

D) / (barra oblíqua) 
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Questão 40 – Assinale a resposta CORRETA. 

Os números de forma, na Classificação de Dewey são adotados para: 

 

A) Agrupar em uma mesma subdivisão o material bibliográfico que apresenta certas 

características especiais na maneira em que o assunto é tratado. 

B) Formular classes relativas às características especiais dos suportes dos materiais 

bibliográficos. 

C) Distribuir o material bibliográfico em diferentes classes, de acordo com o tratamento 

do assunto. 

D) Agrupar, em uma mesma subordinação, formas de expressão similares, como, por 

exemplo, dicionários, enciclopédias e coleções e, de outro, periódicos e compêndios. 

 

Questão 41 – As linguagens documentárias (LD) operam no quadro das 

representações documentárias e são vistas como linguagens de comunicação entre a 

informação e o usuário. Assim, são funções das LD, EXCETO: 

 

A) Organizar o campo conceitual da representação documentária. 

B) Servir de instrumento para a distribuição útil dos livros ou documentos. 

C) Permitir o domínio, o objeto e a ordem dos atributos. 

D) Controlar as dispersões léxicas, sintáticas e simbólicas no processo de análise 

documentária. 
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Questão 42 – No que se refere à construção de linguagens documentárias LD, a 

unidade informacional é o conceito, expresso por termos e simbolicamente 

representado por palavras. Em função de seu conteúdo ou significado, as relações 

entre os conceitos se dão mediante comparações lógicas, formais, abstratas ou 

semânticas. Dentre as opções abaixo, assinale a que NÃO é verdadeira: 

 

A) Relações de equivalência  

B) Relações hierárquicas 

C) Relações binárias 

D) Relações de oposição 

 

Questão 43 – Uma base de dados bibliográficos é avaliada em função de sua utilidade 

em responder a várias necessidades de informações. Avalia-se uma base de dados de 

acordo com quatro critérios principais, são eles: 

 

A) Cobertura, previsibilidade, atualidade, exatidão; 

B) Recuperabilidade, atualidade, cobertura, previsibilidade; 

C) Previsibilidade, cobertura, exatidão, recuperabilidade; 

D) Atualidade, correção, coerência, cobertura. 
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Questão 44 – Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso no que se refere a 

indexação de assuntos e resumos.  

( V ) A indexação de assuntos envolve duas etapas principais: a análise conceitual e a 

tradução. 

( F ) O princípio da especificidade é o mais importante na indexação de assuntos, 

implicando o emprego de termos em número suficiente para abranger o conteúdo 

temático do documento de modo bastante completo. 

( V ) Os fatores que influenciam no desempenho de um sistema de recuperação da 

informação e que são atribuídos à indexação são: política de indexação e exatidão da 

indexação. 

( F ) A exaustividade da indexação diz respeito a um tópico que deve ser indexado sob 

o termo mais específico que o abranja completamente. 

( V ) As características de um bom resumo são brevidade, exatidão e clareza. 

( F ) A indexação de assuntos e a redação de resumos são atividades distintas, visto 

que a primeira  faz a representação bibliográfica e a segunda a representação do 

conteúdo temático. 

A seqüência  CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

A) V, V, V, F, F, F. 

B) F, V, F, F, V, V. 

C) V, F, V, F, V, F.  x 

D) F, V, F, V, F, V. 
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Questão 45 – A respeito das normas da ABNT, numere a segunda coluna de acordo 

com a primeira. Em seguida escolha a alternativa correta. 

 

1. NBR 6023  (   ) Trabalhos acadêmicos  

2. NBR 6028            (   ) Resumos 

3. NBR 6029            (   ) Citações em documentos 

4. NBR 10520          (   ) Referências 

5. NBR 14724          (   ) Livros e folhetos 

 

A seqüência  CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

A) 3, 4, 2, 5, 1.  

B) 4, 1, 2, 3, 5.   

C) 5, 2, 4, 1, 3.   x 

D) 1, 5, 3, 4, 2. 

 

Questão 46 – Na transcrição dos elementos que compõem as referências, são 

considerados elementos essenciais: 

 

A) Autores pessoais ou entidade, título e subtítulo, local de publicação, editora, data e 

série. 

B) Autores pessoais ou entidade, título, edição, local de publicação, editora, data e 

notas especiais. 

C) Autores pessoais, título, edição, local de publicação, editora, data, descrição física e 

série. 

D) Autores pessoais ou entidade, título e subtítulo, edição, local de publicação, editora 

e data. x 
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Questão 47 – Observe as referências abaixo e marque a alternativa CORRETA. 

 

I. AZEVEDO, Dermi. Sarney convida igrejas cristãs para diálogo sobre o pacto. 

Folha de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 1985. Caderno de economia, p. 13.  
 

II. MASCARENHAS, Maria das Graças. Sua safra, seu dinheiro. O Estado de S. 

Paulo, São Paulo, 17 set. Suplemento agrícola, p. 14-16. 1986. 
 

III. NUNES, E. Retrato do nordeste; ou observações de uma estagiária do 

jornalismo, na terra que o presidente não viu. Estado de Minas, Belo Horizonte, 

20 ago. 1980. Caderno 2, p. 8. 
 

IV. MOREIRA, Raul. Um monumento brasileiro na paisagem histórica de Roma. O 

Globo, Rio de Janeiro, p.14, 11 mar. 2001. Boa viagem. 

 

A) Apenas a alternativa I está correta.  

B) Apenas as alternativas I e III estão corretas. X 

C) Todas as alternativa estão corretas. 

D) Todas as alternativa estão incorretas. 

   

Questão 48 – Dentre as normas para atribuição de ISBN, assinale a VERDADEIRA: 

 

A) Mudança na cor da capa, formato de letras e correção ortográfica do texto da obra. 

B) A cada tipo de suporte, tipo de formato, tipo de acabamento e tipo de capa. 

C) A publicações impressas com no mínimo cinqüenta (50) páginas. 

D) A reimpressão pura e simples de um livro. 
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Questão 49 –  A biblioteca nacional é aquela que, independente de outras funções, 

tem a responsabilidade de controlar o depósito legal e de produzir a bibliografia 

nacional, desempenhando assim, o papel de Agência Bibliográfica Nacional (ABN). São 

outras funções da biblioteca nacional, EXCETO:  

 

A) Coordenar o intercâmbio de registros bibliográficos com ABNs de outros países. 

B) Manter catálogos coletivos nacionais. 

C) Fiscalizar o cumprimento da lei de direitos autorais.   x 

D) Manter o programa de catalogação na publicação. 

 

Questão 50 – O Depósito Legal é definido como exigência, por força de Lei N. 10.994, 

de 14/12/2004, de remessa à Biblioteca Nacional de um exemplar de todas as 

publicações produzidas em território nacional, por qualquer meio ou processo, 

objetivando assegurar a coleta, a guarda e a difusão da produção intelectual brasileira, 

visando à preservação e formação da Coleção Memória Nacional. São materiais 

isentos da obrigatoriedade da lei, EXCETO: 

 

A) Obras editadas (livros). 

B) Obras não editadas (no prelo). 

C) Publicações em xerox do original publicado.  

D) Monografias/Teses universitárias.  
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GABARITO 

1 A B C D 26 A B C D 

2 A B C D 27 ANULADA 

3 A B C D 28 A B C D 

4 A B C D 29 A B C D 

5 A B C D 30 A B C D 

6 A B C D 31 A B C D 

7 A B C D 32 A B C D 

8 A B C D 33 A B C D 

9 A B C D 34 A B C D 

10 A B C D 35 A B C D 

11 A B C D 36 A B C D 

12 A B C D 37 A B C D 

13 A B C D 38 A B C D 

14 A B C D 39 A B C D 

15 A B C D 40 A B C D 

16 A B C D 41 A B C D 

17 A B C D 42 A B C D 

18 A B C D 43 A B C D 

19 A B C D 44 A B C D 

20 A B C D 45 A B C D 

21 A B C D 46 A B C D 

22 A B C D 47 A B C D 

23 A B C D 48 A B C D 

24 A B C D 49 A B C D 

25 A B C D 50 A B C D 

 

 

 

 







