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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A respeito de documentação, julgue os itens a seguir.

51 Na organização de um sistema de informação, a
intencionalidade de um documento deve-se ao classificador do
objeto. 

52 A ciência da informação é considerada uma ciência humana,
pois ultrapassa o limite da ciência e tecnologia.

53 No âmbito da documentação jurídica, jurisprudência é o
conjunto de decisões judiciais acerca de determinado assunto.

54 Critérios como materialidade e organização são utilizados para
que se identifique um objeto como documento.

Considerando os conceitos de biblioteconomia e de ciência da
informação, julgue os itens seguintes.

55 O livre acesso à literatura científica mundial não é suficiente
para que se modifique o planejamento das publicações e suas
avaliações.

56 A ciência da informação tem por objeto de estudo a
informação em seus processos de comunicação e uso, mas não
em seu processo de construção.

57 Na ciência da informação, utilizam-se as tecnologias
principalmente com o intuito de organizar a informação para
a utilização do usuário final.

58 Informações recentes e não comprovadas são elementos
informais da comunicação da informação.

59 Os colégios invisíveis são uma estrutura de trabalho científico
em que os cientistas não se comunicam entre si.

Acerca da informática para bibliotecas, julgue os itens
subsequentes.

60 Os projetos de preservação digital requerem padronização de
metadados, os quais são estabelecidos anteriormente por outros
projetos, com a finalidade de manter as mesmas tecnologias
por muito tempo.

61 O Contenteguard tem a função de gerenciar e garantir o direito
à propriedade intelectual de um livro eletrônico.

62 Para que seja eficiente, a preservação de objetos digitais deve
requerer uma política de cultura informacional que leve em
consideração sua produção e seu descarte.

A respeito de normas de documentação, julgue os itens que se
seguem.

63 Os resumos para indicações breves devem ter de cinquenta a
cem palavras.

64 Em monografias, o sumário deve ser o primeiro elemento
pré-textual.

65 A localização do índice pode ser no início ou no final do
documento.

66 Segundo a ABNT n.o 6023/2003, os elementos essenciais de
uma referência bibliográfica, em ordem, são: autor(es), título,
edição, editora e ano de publicação.

67 De acordo com a ABNT n.o 6023/2003, quando houver no
título de periódico nome de pessoa, este deve ser abreviado de
acordo com norma específica.

A respeito de indexação e resumos, julgue os itens subsecutivos.

68 Na indexação seletiva, promove-se um grande número de

termos a fim de que a indexação seja o mais criteriosa possível.

69 A indicação da remissiva pode ser utilizada para indicar um

termo científico referente a um termo popular.

70 A especificidade do processo de indexação se refere a quanto

o termo a ser empregado precisa ser específico para abranger

o documento integralmente.

Com relação a resumos e índices, julgue os próximos itens.

71 Os resumos críticos devem conter, no máximo, quinhentas

palavras.

72 O índice de assunto, ou índice analítico, é produto da

indexação temática.

73 Índices onomásticos devem conter nomes de pessoas, locais ou

instituições.

74 Os resumos indicativos informam ao leitor a finalidade, a

metodologia, os resultados e as conclusões do documento, o

que dispensa a consulta ao documento original.

75 No que se refere a livros, o resumo crítico que analisa apenas

uma das edições desse tipo de obra denomina-se recensão.

Julgue os itens que se seguem, relativos à catalogação e a catálogos.

76 A catalogação lida exclusivamente com a representação de

aspectos físicos dos itens.

77 Uma das funções da catalogação é permitir que o usuário

escolha entre as várias manifestações de um item.

78 Catálogo é um canal de comunicação estruturado que veicula

mensagens contidas nos itens, bem como mensagens sobre os

itens de um ou vários acervos. Esses itens são agrupados por

semelhanças e apresentados de forma codificada e organizada

aos usuários desses acervos.

79 A portabilidade é uma característica imprescindível aos

catálogos que pretendem permitir a consulta fora das

bibliotecas ou em seus diferentes espaços.

80 Ilustrador, revisor e prefaciador são indicações pertencentes à

área de título e responsabilidade que devem ser registradas

quando aparecerem na capa do livro.

81 A catalogação consiste no estudo, na preparação e na

organização de mensagens codificadas com base em itens

existentes ou passíveis de inclusão em um ou vários acervos,

de forma a permitir interseção entre as mensagens contidas nos

itens e as mensagens internas dos usuários.
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No que concerne à administração de bibliotecas, julgue os itens a

seguir.

82 A estrutura organizacional de uma biblioteca e o seu

posicionamento dentro da instituição são definidas no exercício

da função de planejamento.

83 A organização como função administrativa está relacionada às

atividades de representação das características físicas e

temáticas dos recursos de informação. 

84 No ciclo de vida da informação, o setor de processamento

técnico de uma biblioteca corresponde à fase de organização

da informação.

85 Planejamento, organização, direção e controle são

consideradas funções administrativas.

Considerando a importância da informação e do conhecimento no

novo paradigma da administração e a biblioteca como um tipo de

organização, julgue os seguintes itens.

86 Diante do cenário atual de intensas mudanças no âmbito da

tecnologia, o conhecimento tecnológico tornou-se fundamental

para as estratégias competitivas das instituições, ao passo que

o conhecimento científico foi relegado para segundo plano. 

87 O estabelecimento de diretrizes básicas para uma política

nacional de informação é ideia recorrente na evolução dos

serviços informacionais no Brasil.

88 Os departamentos de grandes bibliotecas devem estar

organizados em três áreas de atuação: técnica, social e

administrativa.

89 Em uma organização de serviços bibliotecários, para que se

participe do processo de análise e de decisão, é necessário o

aval e as orientações de superiores hierárquicos.

90 Os gestores de informação, devido às pressões de mercado,

devem entender e planejar suas ações, mediante o uso de

recursos tecnológicos, a fim de melhor atender aos usuários.

Determinada biblioteca de acervo híbrido indicou

comissão formada por bibliotecários e especialistas para estruturar

e implantar política de desenvolvimento de coleções. No entanto,

não há qualquer manual ou política predeterminada que sirva de

apoio para tal finalidade.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. 

91 O primeiro procedimento as ser seguido pela comissão consiste

em selecionar o material a ser adquirido que irá compor o

acervo.

92 Deve-se considerar que o tamanho do acervo é irrelevante,

sendo relevantes, entretanto, as formas de acesso à informação

demandada.

93 A coleção deve suprir todas as necessidades informacionais de

seus usuários e deve ser adquirida com os recursos da própria

biblioteca.

Com base em aspectos relativos a banco de dados e acerca da
estrutura e das características do Diário Oficial da União (DOU),
julgue os itens subsecutivos.

94 A base LISA online, acerca de ciência da informação, não
pode ser comprada para acesso local.

95 O DOU tem sua base de dados disponível em linha, com
formato informacional idêntico ao impresso e a mesma
estrutura de três seções, sendo elas:
SEÇÃO 1 – leis, decretos, resoluções, instruções normativas,
portarias e outros atos normativos de interesse geral. 
SEÇÃO 2 – atos de interesse dos servidores da administração
pública federal. 
SEÇÃO 3 – contratos, editais, avisos e ineditoriais.

96 O formato de registro MARC é um acrônimo de
machine-readable cataloging e foi desenvolvido pela Library
of Congress.

No que concerne a serviços de referência e a estudos de usuários,
julgue os itens a seguir.

97 Deve-se considerar, na pesquisa de usuários, que a satisfação
ou a insatisfação proveniente dos usos da informação suscita
novas necessidades informacionais, bem como novos
comportamentos dos usuários.

98 Elementos como sociabilidade, cultura, normas
organizacionais e recursos, assim como mudanças tecnológicas
e relação de forças, não podem ser excluídos do processo de
pesquisa de usuário.

99 Os estudos de usuários têm por objetivo a compreensão de seus
hábitos de busca e de uso da informação, de modo a se
aperfeiçoar os processos e atender às demandas com mais
rapidez e eficiência. Com isso, busca-se colaborar na produção
de um desenvolvimento científico e tecnológico também mais
rápido e eficiente.

100 Os bibliotecários, responsáveis pela pesquisa de estudos de
usuários, devem buscar informações acerca das taxas de uso
das fontes de informação e da frequência com que os usuários
utilizam a biblioteca.

101 No que tange aos usuários, é preciso considerar dois tipos de
necessidades de informação: a que resulta do desejo de saber,
em função do conhecimento; e a que resulta de necessidades
materiais exigidas para a realização das atividades humanas,
profissionais e pessoais, em função da ação.

Com relação a aspectos referentes à bibliografia, julgue os itens que
se seguem.

102 Pelas normas do depósito legal, ao menos um exemplar de toda
publicação editada e distribuída no país deve ser enviada à
Biblioteca Nacional, que tem por finalidades o registro e a
guarda da produção intelectual do país, bem como a
elaboração da bibliografia brasileira.

103 Nos estudos de bibliografia nacional, os adjetivos corrente e
retrospectiva são frequentes, uma vez que indicam se as
publicações referenciadas são de valor estratégico ou histórico.

104 A bibliografia nacional refere-se à produção intelectual de um
país. Tal produção é dividida em diferentes graus de alcance,
que abrangem os tipos de publicações de um país, as obras de
autores de um país e as publicações acerca de um país.

105 Ao preparar um planejamento bibliográfico, ou seja, a
construção de uma bibliografia, o bibliotecário deve realizar o
diagnóstico da população-alvo, o qual deve incluir as
necessidades institucionais, os usuários e as demandas
reprimidas dessa população.
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Julgue os itens a seguir, com base na Constituição Federal de 1988

(CF), no Decreto-Lei n.º 288/1967, no Decreto-Lei n.º 356/1968 e

no Decreto n.º 61.244/1967.

106 A CF manteve a Zona Franca de Manaus com suas

características de área de livre comércio, tendo a Emenda

Constitucional n.º 42/2003, no Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, ampliado o prazo de sua

manutenção em dez anos.

107 Considere que uma máquina usada na construção de rodovias

tenha sido importada e esteja na Zona Franca de Manaus

aguardando para ser enviada a determinada zona de fronteira,

no estado do Acre, onde finalmente será utilizada. Nessa

situação, esse produto estará isento dos impostos de

importação e sobre produtos industrializados.

108 As atribuições do superintendente da SUFRAMA são

indelegáveis.

109 Considere que determinada mercadoria estrangeira tenha

entrado na Zona Franca de Manaus para ser estocada e

reexportada. Nessa situação, se a mercadoria for utilizada e

exportada posteriormente, será devido o imposto de

exportação.

Julgue os itens a seguir, com base na Lei Complementar

n.º 134/2010 e nos Decretos n.os 7.138/2010 e 7.139/2010.

110 Considere que o Conselho de Administração da SUFRAMA

tenha sido convocado para reunião extraordinária, à qual não

poderá comparecer seu presidente em virtude de grave doença.

Nessa situação, o ministro de Estado das Cidades presidirá

interinamente a referida reunião.

111 A Coordenação-Geral de Promoção Comercial é responsável

por prestar apoio às missões de investidores estrangeiros de

interesse do polo industrial de Manaus.

112 Suponha que o superintendente da SUFRAMA pretenda

alienar vários veículos pertencentes à autarquia, os quais se

tornaram parcialmente obsoletos. Nessa situação, o

superintendente deverá enviar a proposta de alienação ao

Conselho de Administração da entidade.

113 O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES), na condição de conselheiro

titular do Conselho de Administração da SUFRAMA, tem a

faculdade de indicar pessoas para representá-lo nas reuniões

desse conselho.

Julgue os itens a seguir, com base nas Leis n.os 8.387/1991 e

9.960/2000 e no Decreto n.º 6.008/2006.

114 Suponha que determinada empresa fabricante de

microcomputador portátil na Zona Franca de Manaus pretenda

ser beneficiada com a isenção do imposto sobre produtos

industrializados e a redução do imposto de importação. Nessa

situação, ela deve apresentar projeto ao Conselho de

Administração da SUFRAMA e seus produtos devem ser

produzidos de acordo com o processo produtivo básico

definido pelo Poder Executivo.

115 O não recolhimento da taxa de serviços administrativos da

SUFRAMA devida em virtude da importação de determinado

produto na Zona Franca de Manaus sujeita o

contribuinte-importador ao pagamento de juros e multa de

mora.

116 Considere que determinada empresa tenha importado peças

metálicas para a fabricação de brinquedos na Zona Franca de

Manaus, os quais serão destinados exclusivamente à

exportação. Nessa situação, a sociedade empresária estará

isenta do pagamento de taxas, preços públicos e emolumentos

devidos a órgãos, autarquias ou quaisquer entidades da

administração pública, direta ou indireta.

Julgue os itens que se seguem, com base na Resolução SUFRAMA

n.º 203/2012, no Decreto n.º 783/1993 e na Portaria Interministerial

n.º 170/2010.

117 A Resolução SUFRAMA n.º 203/2012 veda qualquer hipótese

de transferência de bem móvel objeto de benefício fiscal entre

sociedades empresárias cujos projetos industriais tenham sido

aprovados pela SUFRAMA.

118 Suponha que Alfa Ltda. seja titular de projeto industrial na

Zona Franca de Manaus. Nessa situação, a sociedade

empresária estará obrigada a apresentar à SUFRAMA,

anualmente, laudo técnico emitido por entidade de auditoria

independente relativo a seu processo produtivo básico e a seu

sistema de qualidade.

119 Os projetos industriais que têm por objetivo a industrialização

de produtos na Zona Franca de Manaus recebem abatimento de

até 24,5% no imposto de importação relativo a embalagens de

origem estrangeira.

120 Entre as competências do Grupo Técnico Interministerial de

Análise de Processos Produtivos Básicos (GT-PPB) estão o

exame e a aprovação de fixação ou alteração dos processos

produtivos básicos.
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