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ATIVIDADES FORMATIVAS 

Estas atividades pretendem apoiar o seu processo de 

autoaprendizagem da temática “EUROVOC”. 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. 

 

III – EUROVOC   

1) 

a) O Tesauro EUROVOC surge com o objetivo de representar assuntos 

relativos a que áreas temáticas? 

b) Qual é a estrutura do EUROVOC? 

c) Defina Microtesauros. 

d) Na ótica da indexação, diga o que entende por não-descritor. 

e) Como se processa a indexação com recurso ao Tesauro Eurovoc? 

f) Diga o que entende por taxa de recuperação. 

g) Diga o que entende por taxa de precisão. 

h) Identifique as vantagens e desvantagens de utilização do Tesauros 

EUROVOC na indexação por assuntos. 
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2) 

1. Identifique no EUROVOC qual é a área temática que melhor 

representa os assuntos abordados na nossa U.C. 

2. Nomeie os microtesauros dessa área. 

3. O descritor “indexação de documentos” pertence a que 

microtesauros? Quais são os não-descritores deste termo? 

4. Identifique os termos genéricos do descritor “indexação de 

documentos”. 

 

3) 

Indexe os documentos que se encontram na pasta Exercícios EUROVOC – 

Parte III utilizando o Tesauro Eurovoc. A cada documento deve atribuir, se 

for pertinente, até 4 descritores. 

4) 

 Consulte o EuroVoc e responda às seguintes questões: 

1. O descritor chefe de família.  

a) Pertence a que domínio? b) Pertence a que microtesauro? c) Qual 

é o seu termo genérico? d) Está relacionado com um descritor. Qual 

é? 

2. a) Qual a designação do domínio 44?  b) Quais são os 

microtesauros desse domínio? c) O descritor desemprego pertence 

a que MT? d) O descritor desemprego tem 2 não-descritores. Quais 

são? e) O descritor população não ativa é um termo relacionado do 

descritor emprego? 

 


