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ATIVIDADES FORMATIVAS  1 
           Resumo analítico indicativo 

           Sequência de palavras-chave 

           Definição de conceitos 
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ATIVIDADES FORMATIVAS 

 
Estas atividades pretendem apoiar o seu processo de 

autoaprendizagem da temática “A indexação no processo de descrição 

documental” . Para as realizar precisa de estudar, analisar e mobilizar os 

conhecimentos adquiridos/desenvolvidos com a leitura dos Materiais de 

Aprendizagem sugeridos. Embora as atividades sejam realizadas 

individualmente existe um Fórum Não Moderado onde pode, caso deseje, 

trocar ideias com os colegas, partilhar dúvidas ou colaborar com os outros 

participantes na sua resolução. As atividades formativas não são 

avaliadas. 

 

 

1.   

a) De acordo com a NP 418 (1988) os resumos analíticos podem ser de 

três tipos. Defina-os. 

b) A redação de qualquer resumo analítico deve respeitar um conjunto de 

regras comuns para a sua elaboração. Identifique e explicite quais são essas 

regras. 

 

2. Leia o texto da Inês Lopes “As bibliotecas e a organização do 

conhecimento: evolução e perspetivas”.  

a) Redija um resumo analítico indicativo segundo o exemplo da NP 418 

(1988); 

b) Redija um resumo analítico indicativo (sequência de palavras- chave) 

 

3. Na ótica da indexação e de acordo com a NP 4285-3 (2000) e a NP 

3715 (1989) explicite o significado dos seguintes conceitos: 

a) Catálogo de assuntos; 

b) Análise de conteúdo; 

c) Resumo analítico 
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d) Indexação; 

e) Termo de indexação; 

f) Exaustividade; 

g) Especificidade; 

h) Indexação pré-coordenada; 

i) Indexação automática; 

j) Conceito; 

k) Documento   

 

4. Caracterize um sistema de indexação pré-coordenado, identificando os 

aspetos que o diferenciam de um sistema pós-coordenado. 

 


