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Questão Gabarito 
Original 

Justificativa Deferido/Indeferido Gabarito 
alterado 

para 
21 C A NBR9050/2004 trata, em seu item 4.2, da acessibilidade especificamente para 

pessoas em cadeiras de roda, e prescrevendo as dimensões da projeção no piso, em 
seu item 4.2.2. Já o item 4.4 da mesma NBR discorre sobre as dimensões mínimas 
necessárias  para a área de transferência. A questão referia-se a dados específicos.  

INDEFERIDO --- 

25 A Conforme Piedade, autora sugerida na Bibliografia do Programa, “ A importância da 
ordem de citação advém do fato de que as características que não forem citadas em 
primeiro lugar, ficarão dispersas no acervo classificado.”  

INDEFERIDO --- 

27 A A Bibliografia do Programa é, nomeadamente, sugerida. O International Standard 
Office - ISO é o organismo internacional que sistematiza as Normas Técnicas 
relacionadas à Informação e Documentação, e cujo foro nacional é a nossa ABNT. A 
ISO5963/1985 tem equivalência com a NBR12676/1992 -- “Métodos para análise de 
documentos, determinação de seus assuntos e seleção de termos de indexação” -- 
que é usada para subsidiar a leitura documentária do indexador. A indexação é tarefa 
fundamental do bibliotecário de biblioteca universitária, essência deste concurso que 
ora se realiza. 

INDEFERIDO --- 

30 E Uma vez que Lancaster é autor clássico e por demais conhecido na área da 
Biblioteconomia e Documentação, o equívoco de digitalização em uma letra de seu 
sobrenome NÃO sustenta a argumentação apresentada. 

INDEFERIDO --- 

33 D As seguintes fontes confirmam o gabarito oficial apresentado: AACR2 p. 30, item 1.3; e 
MEY, p. 105. 

INDEFERIDO --- 

46 B As FAQs precisam ser retrabalhadas -- serem sistematizadas e categorizadas -- a fim 
de alimentar uma base de conhecimento, evitando-se, assim, duplicação, dispersão 
etc. das informações. 

INDEFERIDO --- 

51 B A orientação aos usuários sobre questões práticas denotam um serviço de referência 
informacional pontual. A questão 51 aborda o Serviço de Referência voltado para a 
capacitação do usuário no uso de instrumentos, objetivando sua autonomia na 
competência informacional -- a compreensão   contemporânea sobre Serviço de 
Referência, especialmente na Biblioteca Universitária, e principalmente a partir do 
advento das novas tecnologias. 

INDEFERIDO --- 

 


