CODI ________________

Bé

______

Malament

______

Blanc

______

Total

------------

Pregunta acertada: 0,20 puntos
Pregunta no acertada: -0,05 puntos
Pregunta no contestada: no resta puntos

1.- L’expurgació a una Biblioteca Municipal exigeix:
A.
B.
C.
D.

Coneixement a fons de la col·lecció.
Totes les respostes són correctes.
Professionalitat en la seua execució.
Anàlisi previ de l’entorn, de las necessitats i expectatives dels usuaris.

2.- L’ operació que declara formalment la propietat de l’obra per part de la biblioteca corresponent, es
denomina:
A.
B.
C.
D.

Segellat.
Catalogació.
Inventari.
Registre.

3.- Assenyala quin d’aquests materials no és objecte d’ expurgació:
A.
B.
C.
D.

Edicions revisades por altres que les han superat.
Exemplars deteriorats.
Fons antic en general.
Obras en idiomes originals ja traduïdes.

4.- Pel seu contingut les classificacions poden ser:
A.
B.
C.
D.

Precoordinades i postcoordinades.
Principals, auxiliars, notació e índex.
Enciclopèdiques i especialitzades.
Enumeratives, per facetes i mixtes.

5.- ¿De quin any és l’ última edició en espanyol de la Classificació Decimal Universal?
A.
B.
C.
D.

2008
2002
2015
2005

6.- La petició realitzada per l’usuari d’una biblioteca sobre la conveniència d’adquirir una o més obres
es denomina:
A.
B.
C.
D.

Sol·licitud.
Desiderata.
Suggeriment.
Recomanació.

7.- El format bibliogràfic més estés que permet l’ intercanvi i la comunicació en suport informàtic és:
A.
B.
C.
D.

MARC.
TESAURUS.
IFLA.
OPAC.

8.- AbsysNet és:
A. Una biblioteca virtual.
B. Un Sistema Integrat de Gestió Bibliotecària.
C. Un software lliure.
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D. Un catàleg col·lectiu.
9.- Quin dels títols no pertany a l’extensa bibliografia de l’ historiador i cronista Josep Antich?
A.
B.
C.
D.

Aportacions a la història de Silla.
Silla, bressol d'artistes.
Retrospectiva urbana de Silla.
El molí de les xiques : la dona treballadora a Silla.

10.- Amb quin altre organisme es va preparar El Manifest de la UNESCO sobre la biblioteca pública:
A. En col·laboració amb la Federació Internacional de Documentalistes (FID).
B. En col·laboració amb la Federació Internacional d’ Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques
(IFLA).
C. En col·laboració amb ISO (International Standard Organization).
D. En col·laboració amb CIA (Consejo Internacional de Archivos).
11.- El Manifest de la UNESCO assigna una sèrie de missions a la Biblioteca Pública. Quina de les
missions que referim a continuació no apareix al Manifest:
A. Estimular la imaginació i creativitat de xiquets i joves.
B. Prestar serveis adequats d’informació a empreses, associacions i agrupacions d’àmbit local.
C. Procurar la difusió de les activitats culturals de la localitat cedint els espais de la biblioteca
sempre que es sol·liciten.
D. Brindar possibilitats per al desenvolupament personal creatiu.
12.- Seguint el Manifest de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública, els serveis de la biblioteca:
A. Han de ser físicament accessibles a tots els membres de la comunitat.
B. Han d’adaptar-se a les necessitats de les diferents comunitats en àrees rurals i urbanes.
C. La biblioteca haurà d’establir programes d’extensió i formació d’usuaris amb objecte d’ajudar-los a
traure profit de tots els recursos.
D. Totes són correctes.
13.- La UNESCO també ha elaborat altres manifestos de referència en el món de les biblioteques.
¿Quina resposta no es correcta?
A.
B.
C.
D.

Manifest sobre les Biblioteques especialitzades.
Manifest sobre Internet.
Manifest sobre la Biblioteca escolar.
Manifest sobre la Biblioteca multicultural.

14.- En quina data exacta es va aprovar el Manifest de la UNESCO per a biblioteques públiques:
A.
B.
C.
D.

29 de novembre de 1994.
29 de gener de 1994.
15 de novembre de 1995.
15 de febrer de 1994.

15.- Les classificacions sistemàtiques es caracteritzen per:
A.
B.
C.
D.

Representar el contingut del document mitjançant una notació.
Representar el contingut del document mitjançant una combinació de paraules clau.
Representar el contingut del document mitjançant un sistema binari establert.
Cap de les anteriors és correcta.

16.- En la CDU el signe de coordinació uneix dos o més nombres no consecutius per a designar
conceptes associats, o distints aspectes d’un concepte per al qual no hi ha un nombre que el
represente. Quin signe utilitza?
A. –
B. “ “
C. ( )
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D. +
17.- Alguns dels auxiliars comuns en la CDU són:
A.
B.
C.
D.

Rellevància, Temps, Forma.
Llengua, Funció, Origen.
Llengua, Forma, Temps.
Forma, Lloc, Posició.

18.- Amb quin símbol s’expressa el concepte de temps a la CDU?
A.
B.
C.
D.

( )
“ “
+
:

19.- En quin sistema de classificació es va basar la CDU?
A.
B.
C.
D.

En el Sistema de Classificació de la Biblioteca del Congrés o LCC.
En el sistema de Classificació de Dewey.
En el sistema de Classificació de Ranganathan.
En UNICLASS o Sistema de Classificació Unificada per la Industria.

20.- Quin títol no pertany a l’obra de Vicent Andrés Estellés?
A.
B.
C.
D.

Ciutat a cau d’orella
Coral romput
Llibre de meravelles
Celebració de la mirada

21.- Quin d’aquestos autors no pertany a la Renaixença Valenciana?
A.
B.
C.
D.

Frederic Mistral.
Teodor Llorente.
Constantí Llombart.
Vicente Wenceslao Querol.

22.- Ramon Guillem Alapont és un destacat escriptor valencià amb una prolífica obra en:
A.
B.
C.
D.

Narrativa.
Assaig.
Teatre.
Poesia.

23.- ¿Amb quina corrent político-social simpatitza el moviment de la Renaixença?
A.
B.
C.
D.

Comunisme.
Nacionalisme.
Marxisme.
Populisme.

24.- A què ens estem referint quan parlem d’una consulta que requereix una informació especialitzada?
A. Quan l’usuari ens consulta sobre un tema d’una especialitat concreta del coneixement.
B. Ens referim a una demanda informativa complexa que requereix d’una entrevista de referència i
un anàlisi detingut del contingut que se sol·licita.
C. Quan l’usuari necessita d’un especialista per a poder satisfer la seua necessitat d’informació.
D. Cap de les anteriors és correcta.
25.- Quina va ser la primera obra de caràcter literari impresa a Espanya?
A. “Ars moriendi”
B. “Gramàtica castellana”
C. “Obres e trobes en lahors de la Verge Maria”
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D. “Tirant lo Blanch”
26.- Els incunables són els llibres:
A.
B.
C.
D.

Des de l’aparició de la impremta fins l’any 1500.
Des de l’aparició de la impremta fins l’any 1600.
Fets amb planxes xilogràfiques.
Els últims codex fins l’aparició de la impremta.

27.- Mitjançant quin protocol funciona Internet?
A.
B.
C.
D.

CGI
TCP/IP
ISP
SIGB

28.- “Pregunte las biblitecas responden” és:
A.
B.
C.
D.

Un servei d’informació sobre temes bibliotecaris.
Un servei d’informació sobre temes locals.
Un servei disponible per a usuaris amb carné de biblioteca.
Un servei de consultes i peticions d’informació en Internet.

29.- Com es denomina la indicació col·locada al final d’un llibre manuscrit o imprés en la qual es donen
les dades totals o parcials de l’obra?
A.
B.
C.
D.

Calderó.
Col·lació.
Colofó.
Copyright.

30.- Quina de les següents pot considerar-se una font per a la selecció de fons en les biblioteques
públiques?
A.
B.
C.
D.

Catàlegs comercials.
Bibliografia nacional.
ISBN.
Totes les respostes anteriors són correctes.

31.- Les biblioteques publiques s’han de dissenyar de manera que faciliten:
A.
B.
C.
D.

Accessibilitat.
Flexibilitat.
Ampliació.
Totes les respostes anteriors són correctes.

32.- Com es denomina l’adquisició de documents donats per una disposició testamentària?
A.
B.
C.
D.

Canvi.
Lligall.
Llegat.
Dipòsit.

33.- Què és un catàleg col·lectiu?
A.
B.
C.
D.

Aquell que conté les obres que té una biblioteca sobre una matèria o matèries determinades.
Aquell que ordena les fitxes segons l’ordre dels llibres en els prestatges.
Aquell que conté els registres bibliogràfics d’una biblioteca.
Aquell que conté els registres bibliogràfics de vàries biblioteques.
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34.- Els auxiliars comuns de races, pobles i nacionalitats, en la CDU, s’utilitzen per a :
A.
B.
C.
D.

Indicar l’idioma o la forma lingüística d’una obra.
Indicar la nacionalitat o els aspectes ètnics d’un tema.
Denotar persones implicades en un context concret o les seues característiques.
Indicar l’àrea geogràfica, localitat i altres aspectes relatius a l’espai de la matèria a tractar.

35.- En els sistemes automatitzats de gestió bibliotecària, la gestió de reserves es realitza a través del:
A.
B.
C.
D.

Mòdul de catalogació.
Mòdul de circulació.
Mòdul d’adquisicions.
Mòdul de sèries.

36.- L’objectiu de la formació d’usuaris en biblioteques és:
A.
B.
C.
D.

Ensenyar a utilitzar les tècniques d’indexació i resum de manera eficient i eficaç.
Ensenyar a utilitzar la biblioteca i els seus recursos de manera eficient i eficaç.
Ha deixat de ser necessària pel l’ús d’Internet i l’accés informàtic als catàlegs.
Ensenyar als usuaris a fer-se el carnet, primer pas per a poder utilitzar la resta dels serveis.

37.- La tecnologia RFID s’aplica en biblioteques per a:
a)
b)
c)

d)

Simplificar i agilitzar la gestió del préstec.
L’atenció cooperativa de consultes i peticions d’informació a través d’Internet.
Desenvolupar tecnologies i serveis basats en el núvol per ajudar a les xicotetes i mitjanes institucions
de caràcter local a afegir els seus recursos digitals i fer-los accessibles en línea mitjançant
Europeana.eu.
Catalogació cooperativa entre les Biblioteques Públiques de l’Estat i les biblioteques centrals de les
Comunitats Autònomes.

38.- Migració, emulació, regeneració o refreshing són tècniques de:
A.
B.
C.
D.

Preservació digital.
Adquisició cooperativa.
Animació a la lectura.
Extensió cultural.

39.- Com anomenem al sistema d’etiquetatge social o col·laboratiu en la Web 2.0?
A.
B.
C.
D.

Sindicació de continguts.
Xarxa social.
Núvol de tags.
Podcasting.

40.- Quin òrgan depenent i adscrit a la Conselleria competent en matèria de la dona estudia i fa visibles
les diferències de gènere?
A. La Síndica de Greuges.
B. Departament de la Dona.
C. Observatori de Gènere.
D. Consell Valencià de la Dona.
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41.- D'acord amb l’article 19 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
l'organització municipal respon, entre d'altres, a les regles següents:
A.
B.
C.
D.

La Junta de Govern local existeix en tots els municipis amb una població de més de 5.000 habitants
i en els de menys, quan així ho dispose el seu Reglament orgànic o així ho acorde el Ple de
l’Ajuntament.
Junta de Govern Local existeix en tots els municipis amb una població de més de 10.000 habitants i en els
de menys, quan així ho dispose el seu Reglament orgànic o així ho acorde el Ple de l’Ajuntament .
Junta de Govern Local existeix en tots els municipis amb una població de més de 20.000 habitants i en els
de menys, quan així ho dispose el seu Reglament orgànic o així ho acorde el Ple de l’Ajuntament
Junta de Govern Local existeix en tots els municipis.

42.-Segons l'article 15 de la llei reguladora de les bases de règim local, la persona que viu en diversos
municipis haurà d’inscriure’s al Padró:
A.
B.
C.
D.

En el que vullga perquè és un dret del veí.
En el que habite per més temps a l'any.
Del municipi amb més habitants.
Cap de les respostes és correcta.

43.- Tota notificació haurà de ser cursada :
A.
B.
C.
D.

En el termini dels 10 dies comptadors a partir de la data en què ha estat dictat l'acte.
En el termini de 20 dies comptadors a partir de la data en què ha estat dictat l'acte .
En el termini d'un mes comptador des de la data en què ha estat dictat l'acte .
En el termini de 15 dies comptadors des de la data en què ha estat dictat l'acte

44.- Quins són els drets susceptibles de ser tutelats mitjançant el recurs d’empar: NUL·LA
A.
B.
C.
D.
E.

Tots els continguts en el capítol segon del títol primer de la CE.
Els reconeguts a l'article 14 i en la Secció primera del Capítol Segon del Títol Primer i en l'article 30.
Qualsevol classe de drets o llibertats públiques reconeguts per l'ordenament jurídic.
Tots els drets fonamentals consagrats a la CE.
Preàmbul, Títol Preliminar, Deu Títols , Quatre Disposicions Addicionals; Deu Disposicions transitòries,
Tres Disposicions derogatòries, Una Disposició final.

45.- El territori al qual s’estén la jurisdicció de l'Ajuntament es diu:
A.
B.
C.
D.

Districte municipal.
Terme municipal.
Partit municipal.
Partit judicial.

46.- Els empleats públics es classifiquen en:
A. Funcionaris de carrera, interins, personal laboral i personal eventual.
B. Funcionaris de carrera i personal laboral.
C. Personal laboral i eventual.
D. Funcionaris interins i personal laboral.
47.- La Constitució Española consta de:
A.
B.
C.
D.

Preàmbul, Títol Preliminar, Deu Títols, Quatre Disposicions Addicionals,
Transitòries, Quatre Disposicions Denegatòries, Una Disposició Final.
Preàmbul, Títol Preliminar, Deu Títols, Quatre Disposicions Addicionals,
Transitòries, Una Disposició Denegatòria, Una Disposició Final.
Preàmbul, Títol Preliminar, Deu Títols, Tres Disposicions Addicionals,
Transitòries, Quatre Disposicions Denegatòries, Una Disposició Final
Preàmbul, Títol Preliminar, Deu Títols, Quatre Disposicions Addicionals,
Transitòries, Tres Disposicions Denegatòries, Una Disposició Final.

Deu Disposicions
Nou Disposicions
Nou Disposicions
Deu Disposicions
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48. Els funcionaris públics tindran dret a gaudir durant cada any natural, unes vacances retribuïdes de:
A.
B.
C.
D.

22 dies hàbils.
22 dies naturals.
Un mes
30 dies naturals.

49 .- En quins àmbits esmentats en la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Genere s’apliquen les mesures de sensibilització, prevenció i detecció de la violència de
gènere?
A.
B.
C.
D.

En l’àmbit educatiu, sanitari, i a la publicitat i mitjans de comunicació.
En l’àmbit educatiu, judicial i sanitari.
En l’àmbit judicial i sanitari.
En l’àmbit judicial i als mitjans de comunicació.

50 .-Quina és la Llei Orgànica per a la Igualtat efectiva de dones i homes?
A.
B.
C.
D.

Llei 3/2007
Llei 9/2009
Llei 16/2002
Llei 5/2006

PREGUNTES DE RESERVA ( a contestar obligatòriamente)
1. L’ordenació sistemàtica consisteix en :
A.
B.
C.
D.

Assignar un numerus currens a cada volum que va ingressant a la biblioteca.
Agrupar els materials d’acord amb el sistema de classificació adoptat per la biblioteca.
Ordenar els materials segons la data d’arribada a la biblioteca.
Agrupar els materials segons el format.

2.- Quan diem que un Sistema Integrat de Gestió Bibliotecària és parametritzable ens referim a:
A.
B.
C.
D.

Que permet integrar-se en la WEB.
Versatilitat del sistema per a adequar-se a diferents gustos i necessitats.
Sistema al que es poden afegir més mòduls de gestió.
Que possibilita l’obtenció de dades estadístiques per a la gestió.

3.- A què ens referim quan parlem de “selecció negativa”
a)
b)
c)
d)

A la denegació de la sol·licitud de compra d’un document.
A la part de les novetats documentals no seleccionades per a la seua incorporació a la col·lecció.
A seleccionar material per a expurgar.
A la selecció de fons que genera un dèficit econòmic.
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