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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas
oficiais da prova Teórico-Prática com abordagem discursiva do cargo de  BIBLIOTECÁ-
RIO-DOCUMENTALISTA. Essas respostas foram utilizadas como referência no processo
de correção. Foram também consideradas corretas outras respostas que se encaixaram
no conjunto de ideias que corresponderam às expectativas quanto à abrangência e à
abordagem do conhecimento no que se refere à competência e/ou habilidades na utiliza-
ção de conceitos e/ou técnicas específicas. Respostas parciais também foram aceitas,
contudo, a pontuação a elas atribuída consideraram os diferentes níveis de acerto, quan-
do for o caso.

RESPOSTAS ESPERADAS

____Questão 01__________________________________________________________

Espera-se que o(a) candidato(a) descreva sobre o uso compartilhado dos recursos, indi-
cando programas cooperativos, como: empréstimo entre bibliotecas, aquisição de material
informacional, armazenamento de material menos utilizado, apoio às bibliotecas regionais,
treinamentos, organização de catálogos coletivos e disponibilização da produção científica
em repositórios.

(20 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________

Espera-se que o(a) candidato(a) descreva a importância e as etapas do processo de de-
senvolvimento de coleções, abordando as etapas principais, como o estudo da comuni-
dade, a política de seleção, a seleção, a aquisição, a avaliação, o desbaste e o descarte.

(20 pontos)

____Questão 03__________________________________________________________

Espera-se que o(a) candidato(a) defina o que seja plágio, apresente os motivos de o se-
gundo texto ter sido considerado um caso de plágio mosaico, além de descrever as reco-
mendações para evitar o plágio, tais como reservar mais tempo para pesquisar e escrever
o texto; consultar outras fontes bibliográficas; citar os autores consultados; anotar as refe-
rências completas durante a pesquisa; utilizar normas e guias de normalização de traba-
lhos acadêmicos para escrever o seu texto; confiar em si mesmo; e buscar apoio dos pro-
fissionais da área.

(20 pontos)


