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ATIVIDADES FORMATIVAS 

Estas atividades pretendem apoiar o seu processo de 

autoaprendizagem da temática “As linguagens documentais” e “ Os 

tesauros”. 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. 

 

I – As linguagens documentais   

a) Defina linguagem documental. Descreva as características que a 

distinguem da linguagem natural. 

b) As linguagens documentais são tipificadas de acordo com três 

critérios, segundo Gil Urdician. Quais são esses critérios? Que tipo 

de linguagens documentais conhece? 

c) Qual a fase do processo de indexação em que as linguagens 

documentais intervêm?    

d) As linguagens documentais ou de indexação caracterizam-se pelo 

seu vocabulário controlado que pretende obviar um conjunto de 

situações que geram ambiguidade na comunicação. Identifique 

essas situações e dê alguns exemplos. 
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e) O controlo do vocabulário deve ser estabelecido a dois níveis. 

Identifique-os e justifique essa necessidade. 

f) Defina relação semântica. Identifique e defina as que conhece. 

 

II – OS TESAUROS 

a) Defina tesauro. 

b) Quais são as funções de um tesauro? 

c) Qual é a composição de um tesauro? 

d)  O que entende por descritor? 

e) Tipifique os descritores. 

f) Num tesauro os descritores podem ser apresentados de diferentes 

formas. Identifique cada uma delas e exemplifique. 

g) Realize uma pesquisa na Internet e identifique alguns tesauros 

disponíveis. Selecione e copie três endereços de páginas Web que 

contenham tesauros. Escolha um desses tesauros, explore-o, realize 

pesquisas e justifique a preferência.  

 

 

 


