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Leia com toda a atenção o enunciado deste e-fólio que contém 3 questões, às quais deve 
responder com o maior cuidado e ponderação. Uma vez que as suas respostas são dadas 
através do discurso escrito, deverá ter uma preocupação especial com a estruturação das 
frases, com a progressão do discurso e, naturalmente, com a correcção ortográfica. 
 
 

1. Um dos gostos particulares de alguém que estuda num curso na área das ciências da 

informação e da documentação é a leitura. Reportando-se ao último livro que leu no 
âmbito da leitura recreativa, escreva a referência bibliográfica dessa obra, indicando os 
elementos essenciais de acordo com a norma portuguesa NP405 (versão adaptada 
disponível na sala de aula virtual). 

 
 

2. Com a introdução das novas valências no funcionamento de uma biblioteca, bem como 

de inovações na valoração dos seus elementos – recursos / utilizadores --, comente a 

afirmação seguinte, fundamentando os pontos de vista que apresentar: 

A razão de existir de uma biblioteca é a sua colecção. 

 
 

3. Explique claramente quais as etapas e os procedimentos necessários para a avaliação 

dos recursos tangíveis de uma subclasse de uma colecção pertencente a uma biblioteca 

pública. Refira-se também a eventuais dificuldades ou constrangimentos para levar a 

cabo esta tarefa. 

 
Nota: Os textos que redigir nas respostas às questões 2 e 3 deverão ter introdução, 

desenvolvimento e conclusão, exigindo-se uma reflexão individual e pessoal sobre as 
temáticas em causa. Os conteúdos do texto desta unidade curricular servirão de 
enquadramento a essa reflexão, não se aceitando qualquer transcrição do mesmo. 
Evidentemente que qualquer texto que não seja de autoria do próprio deve ser 
devidamente citado ou claramente indicado tratar-se de uma paráfrase, sendo 
absolutamente imprescindível a referência explícita às fontes utilizadas. 

 
 Cada uma das respostas às questões 2 e 3 deverá ter entre 200 e 250 palavras. Para 

além da avaliação dos conteúdos, a cotação incidirá também na expressão escrita, 
sendo descontados os erros ortográficos bem como as incorrecções sintácticas. 

 
 

Bom trabalho! 


