
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém questões discursivas.três

2. O caderno de respostas será distribuído no início da prova. Ele é personalizado e não será substituído
em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

3. As folhas de respostas não poderão ser assinadas, rubricadas nem conter, em outro local que não o
apropriado, marcas ou sinais, pois serão despersonalizadas antes da correção. Qualquer símbolo,
sinal, desenho, recado, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou
rubrica, serão considerados elementos de identificação do candidato. Apresentando qualquer destes
elementos, a prova será desconsiderada, não corrigida e atribuir-se-lhe-á pontuação zero.

4. Questões respondidas em local inadequado, ou seja, fora do espaço destinado a cada questão,
mesmo que identificada a troca, e respostas a lápis, NÃO serão corrigidas e terão pontuação zero.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital,quatro horas
às instruções e à transcrição para o caderno de respostas. Você só poderá retirar-se definitivamente da
sala e do prédio após decorridas , e somente será permitido levar o caderno deduas horas de prova
prova a partir das , desde que permaneça na sala até esse horário.16 horas e 30 minutos

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, após a
entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas
respectivas assinaturas.

7. .AO TERMINAR, DEVOLVAO CADERNO DE RESPOSTAS AOAPLICADOR DE PROVA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADOESTE CADERNO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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Prova Teórico-Prática com abordagem discursiva 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA

____Questão 01__________________________________________________________________

As bibliotecas das instituições federais de ensino superior da Região Centro-Oeste atendem a seus

usuários de maneira independente. As direções dessas bibliotecas acreditam que seria mutuamente

benéfica uma maior cooperação nas atividades por elas desenvolvidas. Você foi contratado como

consultor para orientá-las quanto aos tipos de cooperação possíveis na área de serviços de bibliote-

cas universitárias. Que orientação você daria a esse respeito?

(20 pontos)

____Questão 02__________________________________________________________________

Para Weitzel (2002), o processo de formar e desenvolver coleções sempre esteve presente ao longo

da história do livro e das bibliotecas. Portanto, desde a biblioteca de Alexandria até as bibliotecas

digitais, não há como formar e desenvolver coleções sem se deparar com questões próprias da

natureza desse processo, tais como: o quê, o porquê, o para quê, o como e o para quem colecionar.

A literatura atual define desenvolvimento de coleções como um processo cíclico e ininterrupto, com-

posto de seis etapas principais e independentes. Você é o coordenador da Gerência de Desenvolvi -

mento de Coleções e devido a um questionamento sobre uma doação recebida pela biblioteca o

Presidente do Conselho de Bibliotecas, aproveitando a ocasião, o convidou para apresentar aos pro-

fessores representantes de cada unidade acadêmica o processo de desenvolvimento de coleções

utilizado pela biblioteca. Descreva o referido processo.

(20 pontos)
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____Questão 03__________________________________________________________________

Richard Marius, citado por Ken Kirkpatrick (2001), em seu texto sobre plágio para a Universidade de

Harvard, apresentou um caso de plágio mosaico, em que G. R. V. Barratt, na introdução a uma anto-

logia chamada The Decembrist Memoirs (1974), plagiou vários trabalhos, incluindo The Decembrists

(1966) de Marc Raeff. Em uma passagem, Raeff escreveu:

Em 1825, o dia 14 de dezembro era a data fixada para o juramento de submissão ao novo Imperador, Nicolau

I. Somente alguns dias antes, em 27 de novembro, quando as notícias da morte de Alexandre I chegaram à

capital, um juramento de submissão havia sido feito ao irmão mais velho de Nicolau, Grão Duque Constantino,

Vice-rei da Polônia. Mas, em consonância com seu ato de renúncia feito em 1819, Constantino recusara a co-

roa. O virtual interregno agitou a sociedade e produziu intranquilidade nas tropas, deixando o governo receoso

da ocorrência de desordens e distúrbios. Agentes policiais relataram a existência de sociedades secretas e ru-

mores de um golpe a ser dado por regimentos das Guardas. O novo Imperador ansiava que o juramento fosse

tão calmo quanto possível. Os membros das instituições centrais do governo — Conselho de Estado, Senado,

Ministérios — fizeram o juramento sem incidentes, de manhã cedo. Na maioria dos regimentos da guarnição o

juramento também foi feito pacificamente

Barratt apresentou o mesmo parágrafo, modificando somente umas poucas palavras e detalhes:

Em 1825, o dia 14 de dezembro era a data na qual os regimentos das Guardas em Petersburgo iriam jurar

submissão solene a Nicolau I, o novo Imperador. Menos de três semanas antes, quando chegaram à capital

as notícias da morte de Alexandre I vindas de Taganrog no mar de Azov, um juramento, não menos solene e

legítimo, havia sido feito ao irmão mais velho de Nicolau, o Grão Duque Constantino, vice-rei da Polônia.

Constantino, entretanto, havia declinado de ser imperador, em consonância com dois atos separados de re-

núncia feitos em 1819 e, secretamente, em 1822. O efetivo interregno causou intranquilidade na sociedade e

no exército. O governo temia alguma desordem — com certa razão, uma vez que agentes da polícia relata-

ram a existência de vários grupos clandestinos e rumores de um golpe a ser efetivado por homens da Guar-

da. Nicolau ansiava que o juramento fosse feito pronta e calmamente. À primeira vista, parecia que as coisas

se passavam como ele queria; senadores, ministros e membros do Conselho de Estado fizeram o juramento

às 9 da manhã. Na maioria dos regimentos da guarnição, o juramento também foi feito pacificamente.

Comparando as duas versões do parágrafo utilizado, identifique o motivo pelo qual o parágrafo de

Barratt pode ser considerado um caso de plágio mosaico, apesar das mudanças feitas por ele, e re -

dija um texto dissertativo com recomendações aos estudantes sobre os modos de evitar o plágio.

(20 pontos)
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RASCUNHO
As folhas  para rascunho no caderno de provas serão de preenchimento facultativo e 

NÃO terão validade para a correção das provas.
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