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Programa do Concurso 
 

1) A Informação e a Organização dos Registros de Conhecimento. 
2) Tecnologia aplicada a sistemas de informação: unidades de informação e bases de 

dados como sistemas de informação. 
3) Parâmetros linguísticos e terminológicos aplicados à organização da informação. 
4) Parâmetros lógicos aplicados à organização da informação: modelagem de sistemas, 

orientação a objetos, estruturas de dados simples e complexos. 
5) Parâmetros classificatórios aplicados à organização da informação. 
6) Sistemas de processamento, armazenamento e recuperação da informação: 

formatos, recursos e as estratégias de busca em sistemas de informação, 
interoperabilidade. 

7) Organização e representação da informação na Web 
8) Metadados e padrões: histórico, aplicabilidade e vantagens. 
9) Repositórios e bibliotecas digitais: histórico, ferramentas de construção, tipologias, 

políticas de gestão.   
10) Serviços e produtos de informação: conceitos, tipologias e os estudos de usuário.  
11) Compatibilidade entre sistemas de organização do conhecimento (SOC): 

classificações, tesauros, taxonomias e ontologias. 
12) Intercâmbio e compartilhamento de informações: conceito, acesso aberto e dados 

interligados. 
13) Arquitetura da Informação: usabilidade, interação humano-computador, design de 

interação. 
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