BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA – Nível E – Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 27
 O candidato postula uma possível ANULAÇÃO da questão 27 alegando que o tema Bibliotecas
Virtuais não é contemplado no Edital do certame.
 A questão 27 NÃO faz menção a nenhum tipo de biblioteca. Mas, objetiva avaliar o candidato quanto
ao seu conhecimento sobre sistema de informação bibliográfica desenvolvido numa Rede de
Bibliotecas (Rede BVS) enquanto “Fontes de Informação” este sim, devidamente contemplado no item
5 do Edital, para efetivação do serviço de recuperação da informação. Rede de bibliotecas e fontes
de informação quando mencionadas são recorrentes ao conceito referente as bibliotecas modernas e
atuais.
- RECURSO IMPROCEDENTE

QUESTÃO 34
A questão solicita características específicas do desenvolvimento de coleções em bibliotecas
universitárias que segundo Valdomiro Vergueiro, “precisa necessariamente ser tratado de maneira
específica a cada tipo de biblioteca em que vier a ocorrer, uma vez que o processo tende a variar de
acordo com as finalidades das instituições em que acontece”, o autor considera o modelo de Evans para
constatar essas especificidades, no qual “Bibliotecas públicas – Possuem uma clientela mais dinâmica,
diversificada, que deve ser acompanhada com bastante atenção devido às mudanças de gostos e
interesses”, não sendo portanto, a afirmativa I, uma característica específica do desenvolvimento de
coleções em bibliotecas universitárias.
A única opção CORRETA é a alternativa D
Fonte: VERGUEIRO, Valdomiro. Desenvolvimento de Coleções: uma nova visão para o planejamento de
recursos informacionais. Ci. Inf., Brasília. 22(1): 13-21. jan./abr. 1993.
- RECURSO IMPROCEDENTE

QUESTÃO 39
O candidato apresenta como recurso “A acertiva mais coerente e completa, que atende ao comando da
questão é a alternatica "C", uma vez que faz referência a responsabilidade de "ATENDER AS NOVAS
REALIDADES E DEMANDAS", o que implicitamente já inclui a alternativa B (VISÃO SEMPRE A
FRENTE), apontada como correta NO GABARITO PRELIMINAR.”
 Inicialmente, uma retificação deve ser feita, a forma correta da palavra é assertiva.
 É exatamente ao contrário do que o candidato coloca como recurso. Se o gestor não tiver visão à
frente não poderá cumprir as responsabilidades que a função exige, estas ficam comprometidas. É
evidente que o gestor só poderá cumprir a alternativa C se ele tiver visão ampla e à frente dos novos
paradigmas, das novas demandas, ou seja, deve se preparar a função e se antecipar ao novo, as
inovações. Desse modo não se corre ao risco de se prender apenas a uma das alternativas se ele
tiver ampla visão à frente das inovações técnicas e tecnológicas.
A única opção CORRETA é a alternativa B.
- RECURSO IMPROCEDENTE

