
18º CONCURSO PARA ESTÁGIO DE BIBLIOTECONOMIA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

Você está recebendo as  PROVAS OBJETIVA E SUBJETIVA,  compostas por vinte questões objetivas e  uma
questão dissertativa.

1. Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite imediatamente ao fiscal mais próximo
que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores. 
2. A duração da prova é de TRÊS HORAS E MEIA, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da folha de
respostas e à transcrição da prova subjetiva.
3. Cada questão contém os itens de “a” até “e” para resposta. O candidato deverá marcar o que entender tratar-se
da resposta correta, havendo apenas uma resposta correta para cada questão objetiva.
4. O candidato só poderá sair das dependências do local de aplicação das provas após decorrido 1 (uma) hora do
seu início. Somente será autorizado o candidato levar consigo o caderno de provas 01 (uma) hora antes de seu
término.
5. Use caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis,
lapiseira, borracha ou de canetas em desconformidade com as especificações acima. 
6. Não será permitida consulta a qualquer material, bem como o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos,
os quais serão acondicionados nos sacos plásticos fornecidos pelos fiscais de mesa, lacrados e colocados em
local apropriado.
7. A constatação de consulta ou uso de qualquer equipamento eletrônico durante a aplicação da prova implicará a
anulação das provas do candidato e sua eliminação do certame.
8. O gabarito oficial preliminar será divulgado pelo site da PR/DF (www.prdf.mpf.gov.br) no dia 07/10/2013, após às
18h00. 
9. O prazo para interposição de recurso é de 02 (dois) dias úteis, após a respectiva divulgação de gabarito e dos
resultados no sítio da PR/DF na internet (www.prdf.mpf.gov.br),  devendo ser protocolado no Edifício Sede da
Procuradoria  da República no Distrito  Federal,  situada  na Avenida  L2-Sul  Q.  603/604,  Lote-23,  no  Protocolo
Administrativo - SECAD, das 09h às 18h.

Brasília, 5 de outubro de 2013

http://www.prdf.mpf.gov.br/
http://www.prdf.mpf.gov.br/
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1  –  De  acordo  com  o  AACR2,  se  a
indicação  de  responsabilidade  de  uma
obra menciona mais  de  três  pessoas  ou
entidades, deverá ser assim registrada:

a) as duas primeiras pessoas ou entidades,
seguida de espaço e da abreviatura latina “et
al.”.
b) a primeira pessoa ou entidade, seguida de
espaço, reticências,  espaço e a abreviatura
latina “et al.” entre colchetes. 
c)  as  três  primeiras  pessoas  ou  entidades,
com  seus  nomes  separados  por  ponto  e
vírgula.
d) todas as pessoas ou entidades, com seus
nomes separados por ponto e vírgula.
e) todas as pessoas ou entidades, com seus
nomes separados por vírgula.

2  –  Dentre  as  diversas  atividades  que
podem  ser  realizadas  pelo  Serviço  de
Referência em uma biblioteca ou Centro
de  Documentação,  o  Serviço  de  Alerta
refere-se:

a) a cursos de instrução bibliográfica.
b) ao fornecimento de cópias de artigos de
periódicos.
c) ao auxílio editorial e consulta orientada.
d)  à  divulgação  de  novos  serviços  e
produtos oferecidos pela biblioteca.
e)  ao  levantamento  bibliográfico  de
assuntos especializados.

3  –  A  Ciência  da  Informação  sofreu
influências  marcantes  de  duas
disciplinas, que contribuíram não só para
a sua formação, mas também para o seu
desenvolvimento.  Essas  duas  disciplinas
são:

a) Bibliografia e Administração
b) Filosofia e Artes
c)  Documentação  e  Recuperação  da
Informação
d) Cibernética e Ciência da Computação
e) Matemática e Física

4  –  De  acordo  com  a  NBR  6023  -
“Informação  e  documentação  –
Referências  –  Elaboração”,  da  ABNT,
assinale a alternativa em que a referência
está correta:

a) Nucci,  Guilherme de Souza.  Dicionário
jurídico: penal,  processo penal e execução
penal.  São  Paulo:  Revista  dos  Tribunais,
2013. 334p.
b)  NUCCI,  GUILHERME  DE  SOUZA.
Dicionário jurídico: penal, processo penal
e  execução penal.  São Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2013. 334p.
c) Nucci, Guilherme de Souza.  Dicionário
jurídico:  penal,  processo  penal  e
execução  penal. São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2013. 334p.
d) Nucci,  Guilherme de Souza. Dicionário
jurídico: penal,  processo penal e execução
penal.  São  Paulo,  Revista  dos  Tribunais,
2013, 334p.
e) NUCCI, Guilherme de Souza. Dicionário
jurídico: penal, processo penal e execução
penal.  São  Paulo:  Revista  dos  Tribunais,
2013. 334p.

5  -   A  orientação  aos  usuários  que
precisam usar os recursos da biblioteca é
uma atividade do serviço de:

a) referência
b) catalogação
c) classificação
d) repografia
e) indexação

6  –  De  acordo  com  a  NBR  10520
“Informação e documentação – Citações
em  documentos  –  Apresentação”,  a
citação  de citação é  aquela  em que um
autor: 

a)  apresenta uma citação referente a uma
outra obra já citada no mesmo texto
b)  emprega  notas  explicativas  para
apresentação de observações, comentários 
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 ou esclarecimentos,  retiradas  de fontes às
quais não teve acesso.

c) transcreve, literalmente, de outra fonte, o
texto consultado, respeitando todas as suas
características formais.
d)  menciona  um  documento  ao  qual  não
teve  acesso  direto,  valendo-se  da  citação
constante em outra obra. 
e)  reproduz  as  ideias  de  outrem sem que
haja  transcrição  literal  das  palavras
utilizadas. 

7-  A  referência  bibliográfica  de
legislação,  de  acordo  com  a  NBR
6023/2002,  terá  como  elementos
essenciais:

a)  jurisdição,  título,  numeração,  data  e
dados da publicação.
b) autor e título.
c) título, numeração e data.
d) jurisdição e dados da publicação.
e) jurisdição e ementa.

8 –  Consórcio  de  informações  digitais  do
Poder Judiciário Brasileiro, que armazena
documentos jurídicos em inteiro teor, tais
como capítulos de livros e periódicos, teses,
dissertações,  decisões  jurisprudenciais,
palestras e discursos. Trata-se do:

a) SCIELO
b) IBICT
c)BDJUR
d)ISBN
e)CCN

9  –  Portal  especializado  em  informação
jurídica  e  legislativa,  que  reúne  leis,
decretos,  acórdãos,  súmulas,  projetos  de
leis  entre  outros  documentos  das  esferas
federal,  estadual e municipal dos Poderes
Executivo, 
Legislativo  e  Judiciário  de  todo o  Brasil.
Uma  rede  de  informação  legislativa  e
jurídica, liderada pelo Senado Federal, que

pretende organizar,  integrar e dar acesso
às  informações  disponibilizadas  nos
diversos portais de órgãos do governo na
Internet: 

a) Conjur
b) LexML
c) Jurisway
d) Migalhas
e) Âmbito Jurídico

10 – Observe a referência bibliográfica a
seguir:  
BRASIL. Medida provisória no 1.569-9,
de  11  de  dezembro de  1997.  Estabelece
multa em operações de importação, e dá
outras  providências.  Diário  Oficial  [da]
República  Federativa  do  Brasil,  Poder
Executivo,  Brasília,  DF,  14  dez.  1997.
Seção  1,  p.  29514.  
Segundo  a  NBR  6023,  a  referência
contém  um  elemento  complementar
acrescentado  para  melhor  identificar  o
documento: 

a) 14 dez. 
b) Seção 1. 
c) p. 29514.
d) Estabelece  multa  em  operações  de
importação, e dá outras providências.
e) de 11 de dezembro de 1997. 

11)  Vocabulários  controlados  são
essencialmente  uma  lista  de  termos
autorizados.  Sua importância  se  deve  a
controlar  sinônimos,  optando  por  uma
única  forma  padronizada,  com
remissivas  para  as  outras;  diferenciar
homógrafos; reunir ou ligar termos cujos
significados  apresentem  uma  relação
mais  estreita  entre  si.  Em  indexação,
identifica-se  três  tipos  de  vocabulários
controlados:

a) Bibliografias, palavras-chave e tesauros
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b)  Classificações  bibliográficas,  lista  de
cabeçalhos de assuntos e tesauros

c) Índices de autor, controle bibliográfico e
citações

d) Citações, palavras-chave e classificações
bibliográficas

e) Normas técnicas, citações e bibliografias.

12) Resumo é uma representação sucinta,
porém  exata,  do  conteúdo  de  um
documento.  Dentre  os  tipos  de  resumos
existentes, aquele que combina elementos
descritivo  e  crítico,  apresenta  recensão
crítica  condensada,  possui  caráter
avaliador,  exprime  opiniões  sobre  a
qualidade  do  trabalho,  podendo
compará-lo  com  outros,  chama-se
resumo:

a) crítico

b) informativo

c) modular

d) estruturado

e) indicativo

13)  Os  documentos,  como  fontes  de
informação, que não são comercializados,
nem divulgados de forma aberta  e,  por
isso, são de difícil acesso, como é o caso
das  teses,  relatórios  e  manuais,  são
chamadas de:

a)  Não-Convencionais,  ou  literatura
cinzenta

b) Convencionais, ou literatura branca

c) Fontes primárias

d) Fontes secundárias

e) Fontes terciárias

14)  A  informação  jurídica  pode  ser
gerada,  registrada  e  recuperada,
basicamente, em três formas distintas:

a)  Diário Oficial  da União (DOU), Diário
de  Justiça  (DJ)  e  Diário  do  Ministério
Público Federal Eletrônico (DMPF-e)

b)  Teses,  doutrina  e  jurisprudência
unificada

c)  Analítica  (doutrina),  normativa
(legislação) e interpretativa (jurisprudência)

d) Primária, Secundária e Jurisprudência

e) Diários e jornais de grande circulação

15) A sigla MARC vem de “MACHINE
Readable  Cataloging”,  é  um  registro
bibliográfico  legível  por  máquina.
Contém  recursos  que  permitem  ao
computador  identificar  e  interpretar  a
informação  contida  em  um  registro
catalográfico.  Cada registro  no formato
MARC  vai  formar  um  catálogo,  que  é
composto por um conjunto de  registros
constituindo  uma base  de  dados,  capaz
de  responder  de  forma  eficaz  às
pesquisas  elaboradas.  Em  relação  aos
elementos  de  um  registro  catalográfico,
no  formato  MARC,  assinale  a  opção
correta:

a)  O campo  100  corresponde à:  Entrada
principal

b) O campo 240 corresponde à: Assuntos

c) O campo 250 corresponde à: Notas

d)  O  campo  6xx  corresponde  à:  Entrada
secundária 

e) O campo 7xx corresponde à: Edição

16)  As  leis  de  Ranganathan  são  cinco
princípios fundamentais instituídos para
a Biblioteconomia pelo pensador indiano
Shiyali  Ramamritam e que vigoram até
os dias atuais, sendo consideradas como a
base  para  todas  as  atividades
biblioteconômicas.  Assinale  a  4ª  lei  de
Ranganathan:
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a) Para cada livro seu leitor

b) A cada leitor seu livro

c) Os livros são para serem usados

d)  A  biblioteca  é  um  organismo  em
crescimento

e) Poupe o tempo do leitor

17)  De  acordo  com  a  Classificação
Decimal  de  Dewey  (CDD),  assinale  a
opção INCORRETA:

a)  A CDD é  um sistema  de  classificação
hierárquico  e  analítico-sintético,  pois
relaciona  os  assuntos  e  todas  as
combinações possíveis entre eles. 

b)  A CDD é  um sistema  de  classificação
estruturado.

c)  A CDD é  um sistema  de  classificação
enumerativo.

d)  A CDD é  um sistema  de  classificação
decimal,  isto  é,  adota  como  princípio
fundamental a divisibilidade do todo, que é
o conhecimento, em dez classes.

e)  A  CDD é  um sistema  hierárquico,  em
que  as  ideias,  os  conceitos  são
representados em suas múltiplas relações de
coordenação,  de  subordinação  e  de
superordenação.

18)  Qual  das  opções  abaixo  NÃO  é
considerada  uma  etapa  do  processo  de
Referência, segundo Nice Figueiredo:

a) Negociação

b) Seleção da Mensagem

c) Estratégia de busca

d) Indexação

e) Busca

19)  O  tipo  de  biblioteca  que  existe  em
função de um grupo restrito de usuários,
reunindo  e  divulgando  documentos  de

um  campo  específico  do  conhecimento,
chama-se:

a) biblioteca pública

b) biblioteca especializada

c) biblioteca nacional

d) biblioteca especial.

e) biblioteca ambulante

20) Segundo Lancaster, são consideradas
etapas da Indexação:

a) Resumo e Referência Bibliográfica 

b)  Representação  descritiva  e  Análise
Conceitual

c) Análise conceitual e Tradução

d) Resumo indicativo e Tradução

e) Nenhuma das anteriores

PROVA DISCURSIVA

O serviço de referência é “uma arte e a
única  maneira  de  apreendê-la  é
exercendo-a”.

 (GROGAN, D.  A prática  do serviço
de referência. Brasília, DF: Brinquet de
Lemos, 1995.)

“Aqui a mesa de trabalho não está mais
ocupada  com  livro  algum.  Em  seu
lugar, ergue-se uma tela e, ao alcance da
mão,  um  telefone.  Ao  longe,  num
edifício imenso, encontram-se todos os
livros e todas as informações […] De lá
faz-se aparecer na tela a página que será
lida para saber a resposta às consultas
feitas por telefone, com ou sem fio. […]
Wells  com  certeza  adoraria  uma
hipótese com esta”.

(OTLET,  Paul.  Traité  de
documentation:  le  livre  sur  le  livre:
théorie et pratique. Liège: 
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Centre  de  Lecture  Publique  de  la
Communauté  Française  de  Belgique;
Bruxelles:  Éd.  Mundaneum-Palais
Mondial,  1989,  paginação  múltipla,
p.428-524)

Considerando  que  os  fragmentos  de
textos  acima  têm  caráter  apenas
motivador,  redija um texto dissertativo
acerca  da  importância  do  Serviço  de
Referência para a biblioteca abordando
os atributos inerentes a um bibliotecário
de referência.
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RASCUNHO

PROVA DISCURSIVA
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