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Cód. 18 – Bibliotecário 
 
1. Leia as sentenças abaixo sobre os conceitos de eficácia e eficiência.  

 
a- Eficácia refere-se à capacidade de alcançar objetivos; 
b- Eficiência refere-se à capacidade de obter o melhor resultado com a menor utilização de recursos disponíveis; 

 
A) Apenas a firmação a está correta. 
B) Apenas a afirmação b está correta. 
C) As afirmações a e b estão incorretas. 
D) As afirmações a e b estão corretas. 

 
2. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo a seguir:  

 
“____________ são convenções técnicas que visam á racionalização, a uniformização e a simplificação de serviços e 
processos nas áreas abrangidas pelos serviços de informação. ____________ são variáveis, características ou 
atributos  capazes de sintetizar ou representar o que se deverá ser avaliado.____________ são um meio para 
determinar em que grau os objetivos da unidade de informação são atingidos.”  
 
A) Indicadores – Padrões – Medidas de desempenho 
B) Padrões – Indicadores – Medidas de desempenho 
C) Medidas de desempenho – Padrões – Indicadores 
D) Medidas de desempenho – Indicadores – Padrões 
 

3. Leia as sentenças abaixo sobre os conceitos de planejamento, programa e projeto. 
 

a- Planejamento é um processo contínuo, permanente e dinâmico que fixa objetivos, detalha etapas e prevê 
recursos necessários. 

b- Programa um complexo de metas, políticas, procedimentos, regras, passos e recursos.   

c- Projeto é a menor unidade de um planejamento e contempla parte de um programa.  
 

A) As afirmativas a, b e c estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas a e b estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas b e c estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas a e c estão corretas. 
 

4. Leia as sentenças abaixo sobre sobre diagnóstico organizacional. 
 

a- O processo sistematizado, com tempo e espaço definidos, de avaliação de serviços em organizações 

b-  É uma intervenção na rotina da organização para avaliar seu estado num determinado momento. 

c- Tem como objetivo identificar pontos fortes e fracos na estrutura e no funcionamento da organização, 
compreender a natureza e as causas dos problemas ou desafios apresentados, descobrir formas de solucionar 
esses problemas e melhorar a eficiência e eficácia organizacionais. 

 
A) Apenas as afirmativas a e b estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas b e c estão corretas. 
C) As afirmativas a, b e c estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas a e c estão corretas. 

 
5. O tipo de avaliação de uma unidade de informação cuja abordagem  baseia-se na estatística, na experimentação 

controlada e enfatiza a mensuração é chamada: 
 
A) qualitativa 
B) quantitativa 
C) pluralista 
D) interna 
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6. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo a seguir. 
 
“____________ são planos expressos em termos de resultados a alcançar, com quantificação dos objetivos, iniciados 
em verbo de ação, com tempo definido. ____________são planos gerais de ação, guias genéricos que definem 
linhas mestras e orientam a tomada de decisão. ____________ são guias para o fazer, detalham a maneira exata 
pela qual uma atividade deve ser realizada e a seqüência das rotinas, orientam a ação, sem especificar a sequência.” 
 
A) Diretrizes – Metas – Regras 
B) Diretrizes – Regras – Metas 
C) Regras – Metas – Diretrizes 
D) Metas – Diretrizes – Regras 

 
7. Segundo Rowley, são critérios para avaliação de bases de dados: 

 
A) indexação, recuperação de informação e segurança.   
B) amigabilidade da interface, capital intelectual e entrada de dados. 
C) heterogeneidade, parâmetros da definição e entrada transrelacional. 
D) controle de telas, operadores booleanos e engenharia controlada. 
 

8. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo a seguir. 
 
______________ são aquelas que apresentam apenas um nó no centro e as estações não se comunicam entre si 
diretamente, e sim, apenas por meio desse nó que recebe e retransmite os dados. ______________ são aquelas em 
que todos os nós são interligados em bases igual. ______________são aquelas constituídas por um cabo, por meio 
do qual são feitas comunicações. 
 
A) Redes de multipontos – Rede ponto a ponto – Redes em árvore 
B) Redes em árvores – Redes em barras – Redes em estrelas 
C) Redes em estrela – Redes em anel – Redes em barra 
D) Redes híbridas – Redes em estrela – Redes coaxiais 
 

9. As sentenças abaixo contém possíveis critérios para seleção de uma base de dados: 
 
a- Cobertura de assuntos 
b- Custo das buscas 
c- Grau de atualidade 
d- Tempo ou período abrangido. 

 
São corretos: 

 
A) apenas a e b. 
B) apenas c e d. 
C) a, b, c, e d. 
D) apenas b, c, e d. 
 

10. Indique a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase a seguir. 
 
“ ______________ é a ciência do livro, havendo proposta recente de que passe a denominar-se  bibliomática, em 
face da aplicação de processos informatizados na produção e difusão do livro.”  
 
A) Bibliometria 
B) Bibliologia 
C) Bibliotecnia 
D) Biblossofia 
 

11. Indique a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase a seguir. 
 
“______________________ é qualquer procedimento que permita identificar e selecionar os termos que representam 
o conteúdo dos documentos sem a intervenção direta do documentalista. 
 
A) Indexação reversa 
B) Indexação inversa 
C) Indexação por padrões 
D) Indexação automática 
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12. Analise as sentenças abaixo. 
 

a- Recuperação de informação é processo de localizar documentos e ítens de informação que tenham sido objeto 
de armazenamento, para permitir o acesso dos usuários aos objetos de uma solicitação ou seja, a recuperação 
da informação se dá pela comparação do que se solicitou com o que está armazenado.  

b- Mineração de textos consiste na extração de informações sobre tendências ou padrões em grandes volumes de 
documentos textuais, onde uma amostra significativa de informações é avaliada em textos contidos em bases 
textuais e em fontes de informação em linha.  

 

A) As alternativas a e b estão corretas. 
B) Apenas a alternativa a está correta 
C) Apenas a alternativa b está correta. 
D) As alternativas a e b estão incorretas  
 

13. Analise as sentenças abaixo. 
  
a- “Indexação é a tradução de um documento em termos documentários, isto é, em descritores cabeçalhos de 

assunto, termos-chave, que têm por função expressar o conteúdo do documento ou como o processo de atribuir 
termos ou códigos de indexação a um registro de documentos, termos ou códigos esses que serão úteis 
posteriormente na recuperação da informação" 

b- Análise documentária é um conjunto de procedimentos destinados a expressar o conteúdo dos documentos de 
forma que facilite a recuperação da informação. 

 

A) Apenas a alternativa a está correta. 
B) As alternativas a e b estão corretas. 
C) Apenas a alternativa b está correta. 
D) As alternativas a e b estão incorretas  
 

14. Indique a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase a seguir: 
 

Em catalogação, ______________é o suporte ou meio  que contém um ou mais conteúdos de registros do 
conhecimento ou parte de um conteúdo. 
 

A) Registro 
B) Cabeçalho de assunto 
C) Item 
D) Campo 
 

15. O tipo de estudo que utiliza abordagens baseadas em opinião para avaliar um serviço de informação é: 
 

A) objetivo. 
B) subjetivo. 
C) quantitativo. 
D) informativo. 
 

16. Sobre o levantamento quantitativo de coleção de livros e periódicos,é correto afirmar que devem ser mensurados: 
 

A) o número de livros, por unidade (volume); o número de títulos correntes de periódicos das coleções relevantes 
com assinatura mantidas e o número de títulos não correntes para coleções relevantes, cujas assinaturas ou 
publicação foram suspensas. no caso de coleção de periódicos desfalcada, devem ser quantificados, os 
fascículos. 

B) o número de livros, por unidade (volume) e, para periódicos, o número de títulos correntes das coleções 
relevantes com assinaturas mantidas. o número títulos das coleções não correntes, independente de sua 
relevância, não deve ser computado.  

C) o número de livros e de periódicos por unidades, independente das características dessas coleções. 
D) o número de total de títulos de livros, por edição e, sempre, considerar apenas os títulos correntes de periódicos, 

independente das características dessas coleções. 
 

17. A medida que permite avaliar a recuperação de itens pertinentes em uma bases de dados é chamada: 
 

A) relação busca/recuperação. 
B) índice de precisão. 
C) desvio padrão 
D) coeficiente de revocação. 

 

18. Segundo Teixeira, o conjunto de procedimentos envolvendo recursos humanos e materiais, que visam por em prática 
ao objetivos de uma determinada política cultural é chamado: 

 

A) plano de cultura. 
B) programa de cultura. 
C) dinâmica cultural 
D) ação cultural. 



 

4 
 

 

19. Indique a alternativa que preenche corretamente a lacuna do parágrafo a seguir: 
 
_____________________________________ é tão importante quanto sua realização. A captação de recursos 
depende da veiculação que atinja o público alvo. Empresas só investem em projetos culturais que atinjam 
plenamente seu publico alvo. 
 
A) A contratação dos fornecedores dos serviços de cultura 
B) A captação de recursos para eventos culturais 
C) A divulgação do produto cultural 
D) O levantamento de clientes potenciais para o produto cultural 
 

20. Quando Ortega Y Gasset refere-se a algo que significa aquilo que o homem tem que fazer na sua vida, que é 
exclusivo do homem e sem o qual o homem não existe, refere-se: 
 
A) aos valores. 
B) à missão. 
C) às virtudes. 
D) ao sentido. 
 

21. Entre os principais fatores ambientais de degradação de acervos destacamos: 
 
A) fungos e bactérias, insetos, claridade. 
B) umidade, temperatura, luminosidade. 
C) cupim, broca, umidade. 
D) traça, roedores e temperatura. 
 

22. As ações humanas que contribuem para a deterioração de acervos são: 
 
A) inundações, incêndios, intervenções. 
B) terremotos, manuseio, poluentes atmosféricos. 
C) armazenamento, inundações, agentes biológicos. 
D) manuseio, armazenamento, intervenções. 
 

23. A folha de papel neutro que tem um tom aproximado ao do miolo que é colocada antes do miolo ou da capa original 
do livro a ser encadernado é a: 
 
A) guarda. 
B) seixa. 
C) cabeceada. 
D) contraguarda ou espelho. 
 

24. As leis de Ranganathan instituídas para a Biblioteconomia correspondem a: 
 
A) Garantir a integridade do livro, promover a disseminação seletiva da informação , a cada livro seu leitor, poupe o 

tempo do leitor e a biblioteca é um organismo em crescimento. 
B) Os livros são para usar, a cada livro seu leitor, desenvolver coleções, recuperação seletiva da informação e a 

biblioteca é um organismo em crescimento. 
C) Os livros são para usar, a cada leitor seu livro, a cada livro seu leitor, poupe o tempo do leitor e a biblioteca é um 

organismo em crescimento. 
D) Os livros são para usar, expandir e preservar o acervo controlando o seu acesso , a cada livro seu leitor, poupe o 

tempo do leitor e a biblioteca é um organismo que promove e controla o conhecimento. 
 

25. O planejamento estratégico consiste: 
 
A) no processo quantitativo dos recursos que serão utilizados pela empresa no seu orçamento anual, nos gastos 

estabelecidos pela diretoria administrativa da organização. 
B) no processo de captação de recursos através de avaliação de serviços, de políticas organizacionais que regem a 

instituição e na implantação de políticas públicas direcionadas a delineamentos de serviços oferecidos. 
C) no processo de decisão sobre os objetivos da empresa ou organização, as mudanças nesses objetivos, os 

recursos utilizados para atingi-los e as políticas que regerão a aquisição, distribuição e utilização desses 
recursos. 

D) no processo da mudança organizacional no que diz respeito a uma gestão participativa, na avaliação das 
condições institucionais, organizacionais, políticas e técnicas favoráveis à mudança e a melhoria de unidades de 
informação no que se refere à implantação de melhorias financeiras e de infra-estrutura. 
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26. O projeto é uma unidade elementar do processo de planejamento, constituindo um conjunto de ações e recursos para 
a consecução de objetivos concretos, perfeitamente especificados e destinados a gerar benefícios. Na sua estrutura, 
as partes do documento que apresentará dados levantados e diagnosticados, que permitirão comprovar as 
vantagens e a relevância na implantação do projeto são: 
 
A) introdução e no cronograma. 
B) introdução e justificativa. 
C) introdução e nos objetivos. 
D) justificativa, no cronograma e na previsão de custos. 
 

27. Os administradores de bibliotecas avaliam os serviços oferecidos para verificar: 
 
A) em que nível de desempenho o serviço está funcionando no momento, comparar o desempenho de várias 

bibliotecas ou serviços, justificar a existência do serviço e identificar as possíveis causas de malogro ou 
ineficiência do serviço. 

B) a estrutura organizacional da biblioteca, a definição dos suportes informacionais, a formação e desenvolvimento 
de coleções, a relação com instituições afins e a probabilidade de evitar custos mesmo que os benefícios 
apresentem eficácia no atendimento. 

C) a interdependência de recursos, a capacidade e benefício de um serviço, a efetividade de uso de um serviço, a 
extinção de um serviço que apresente custo elevado na sua implantação e execução e a garantia à instituição que 
visa à contenção de verbas. 

D) a captação de recursos, o gerenciamento de verbas destinadas à pesquisa, ensino e extensão, os critérios que 
reduzem a aplicação de insumos, produtos e serviços oferecidos nas organizações e instituições de ensino. 

 
28. A avaliação de um serviço de informação terá sua utilidade máxima se for: 

 
A) aleatória e representativa. 
B) efetiva e ilimitada. 
C) analítica e diagnóstica. 
D) relevante, dinâmica e especializada. 

 
29. A avaliação de um acervo ou parte dele, pode ser realizada como o objetivo de: 

 
A) melhorar a deficiência no atendimento na área de empréstimo, determinar o número de usuários que poderão 

realizar o empréstimo de determinado título, mapear as condições de uso das coleções, verificar o acesso nos 
portais eletrônicos e limitar o uso do acervo.  

B) melhorar as políticas de desenvolvimento de coleções, melhorar as políticas relacionadas com períodos de 
empréstimos e taxas de duplicação, ou embasar decisões relacionadas com o uso do espaço. 

C) verificar o uso das coleções, verificar os danos causados nas obras, determinar uma política de empréstimo não 
domiciliar para preservação do acervo e justificar a não renovação da assinatura de títulos que apresentam 
aumento no valor do seu produto. 

D) justificar a não renovação de assinaturas impressas devido ao espaço físico, nortear as condições de uso de 
determinados títulos, proporcionar condições ideais de acesso nas estantes, determinar o uso de bibliografias de 
acordo com a categoria do usuário. 

 
30. No método qualitativo utilizado para avaliação de acervo, os critérios utilizados são:  

 
A) o julgamento por especialista, o uso de bibliografias como padrão, as bibliografias publicadas, as bibliografias 

elaboradas especialmente e a análise de uso geral. 
B) o tamanho, o crescimento, o uso de bibliografias como padrão, a amostragem apresentada na análise de uso 

geral, no relatório realizado com leitores, tamanho do espaço físico. 
C) o julgamento por especialista, o uso de bibliografias como padrão, o tamanho, o crescimento e na seleção dos 

títulos que foram citados no journal citation reports. 
D) o crescimento, a demanda, a bibliografia básica como padrão, políticas de desenvolvimentos de coleções 

elaboradas pela comissão de pesquisadores da instituição e na política de custo/benefício adotada pela 
organização. 

 
31. O trabalho específico do bibliotecário não exige um conhecimento aprofundado das diversas áreas que formam o 

campo da Biblioteconomia, mas exige um conhecimento que: 
 
A) permita estabelecer critérios de exclusão entre os leitores que demonstram desinteresse pela leitura. 
B) permita organizar as informações de tal forma que elas se tornem acessíveis ao público que se pretende atingir. 
C) permita a socialização entre os leitores e bibliotecários que interagem por via de rede social no intuito de 

estabelecer políticas públicas e programas de educação nas instituições mantidas pelo instituto nacional do livro. 
D) permita que a informação seja disseminada através de canais controlados pelo governo com o objetivo de avaliar 

o ensino e a educação no país, para promover o preparo para o ensino superior. 
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32. Com o advento da globalização, mudança de paradigma, surgimento da sociedade da informação,vemos surgir 
ferramentas voltadas ao novo conceito de geração, tratamento, guarda e difusão de documentos, ou seja, a Gestão 
Eletrônica de Documentos (GED) que surge com o objetivo de: 
 
A) promover recursos tecnológicos que serão utilizados para reduzir situações de erros, para restringir o acesso 

aleatório ao conhecimento e para promover softwares que tendem a controlar o fluxo e disseminação da 
informação. 

B) organizar o fluxograma institucional que promove a disseminação da informação nas instituições de pesquisa e 
institutos científicos e tecnológicos e para divulgar softwares que serão utilizados na recuperação seletiva da 
informação. 

C) organizar o caos instalado e para aumentar a agilidade nos processos de transmissão da informação, redução e 
racionalização de espaços de armazenamento. 

D) facilitar o manuseio das ferramentas tecnológicas, implantar programas do INL na doação de livros que 
favoreçam os editores e na divulgação de documentos publicados por cientistas que promovem a pesquisa no 
país. 

 
33. As bases de dados de fontes disponibilizam: 

 
A) cadastros, dados bibliográficos, textos integrais e catálogos. 
B) conteúdo total do documento, inclusive, quando pertinente, programas de computador, imagens e registros 

sonoros, mapas e imagens cartográficas, e dados textuais e numéricos. 
C) resumos e acesso a bibliografia de determinada área temática do conhecimento, patentes, catálogos, e 

cadastros. 
D) dados biográficos, cadastros, catálogos de centro de documentação e conteúdos de coleções especializadas 

automatizadas. 
 

34. O termo frequentemente usado para definir uma pessoa incapaz de ler a orientação que lhe é passada em seu 
emprego, ou decodificar as manchetes de jornais é: 
 
A) analfabeto funcional. 
B) analfabeto adulto 
C) neo-alfabetizado. 
D) analfabeto impotencial. 

 
35. A ________________ é um conceito fundamental para a avaliação da qualidade da recuperação da informação, ao 

mesmo tempo em que representa a medida de interesse do que foi encontrado em um processo de busca e 
recuperação da informação para o usuário, que qualifica a informação recuperada como útil ou inútil de acordo com 
as suas necessidade. 
 
A) indexação 
B) revocação 
C) formulação de busca 
D) precisão 

 
36. A lista de descritores livres é constituída: 

 
A) por uma coleção e palavras significativas ordenadas alfabeticamente. são extraídas de forma automática do 

título, do resumo e do texto completo dos documentos registrados em um dado sistema. 
B) por uma coleção de conceitos destinados a representar, de maneira unívoca, o conteúdo dos documentos e das 

buscas em um dado sistema, tais conceitos são expressos por palavras ou por expressões extraídas de uma 
lista. 

C) por uma coleção de conceitos apreendidos por meio de um processo intelectual, a partir dos documentos 
registrados em um dado sistema, estes conceitos são expressos por palavras ou por expressões extraídas dos 
documentos. 

D) de uma lista estruturada de conceitos destinados a representar, de maneira unívoca, o conteúdo dos 
documentos e das buscas em um dado sistema, e a apoiar o usuário na indexação de documentos. 

 
37. _______________, _______________ e _______________são características de um ¨BOM¨ sistema de recuperação 

da informação. 
 
A) Abrangência – amplitude – precisão 
B) Efetividade – benefício – eficiência 
C) Revocação – especificidade – exaustividade 
D) Indexação – classificação – catalogação 

 
38. Na indexação a especificidade mede: 

 
A) a qualidade na seleção dos descritores que correspondem aos conceitos inclusos no documento. 
B) a coerência entre indexadores que possuem o mesmo nível e conhecimento especializado. 
C) a exaustividade na política de indexação. 
D) o conteúdo dos documentos utilizados na elaboração de listas de escritores livres. 
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39. O ISBN é um número que foi idealizado para dar a cada livro uma identificação. Ele é formado por um grupo de dez 
dígitos. Os primeiros dois dígitos indicam o: 
 
A) número do editor naquele grupo. 
B) número do livro daquele editor naquele grupo. 
C) dígito de comprovação. 
D) grupo geográfico ou linguístico. 

 
40. Uma organização ou um grupo de indivíduos, de caráter permanente ou temporário, ou um governo territorial, que 

age unificadamente e se identifica por um nome é chamada de: 
 
A) associação de editores. 
B) entidade de associações compartilhadas. 
C) entidade coletiva. 
D) entidade de autores autônomos. 

 
 




