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Critérios de Correcção 
 

 
 
Competências avaliadas 
 

 
Especificações 

Pontua- 
ção 

1. Sabe escrever uma referência bibliográfica, 
utilizando determinada norma. 
 

Refere correctamente todos os elementos (7 essenciais) 0,4 

 Refere todos os elementos, mas a forma da referência está 
incorrecta; 
 ou não refere todos os elementos, mas fá-lo de forma 
correcta 

0,2 

 Não refere todos os elementos e fá-lo de forma incorrecta 
 

0 

 

 

 

 

 

 



Questão 2 

Competências avaliadas Especificações  Pontuação 
1. Escreve um comentário. 

2. Relaciona a afirmação com os conteúdos estudados. 

3. Desenvolve um raciocínio coerente, estruturado e assente em 

nos conteúdos ministrados. 

A resposta não responde ao enunciado, tecendo 

considerações generalistas que serviriam a uma qualquer 

pergunta sobre “colecções”. 

INSUFI-
CIENTE: 
0 pontos 

Conteúdos a desenvolver na resposta: 
 
- evolução do conceito de biblioteca (de centrada na colecção para 

centrada no utilizador); 

Nota: a partir daqui, as respostas podem seguir em duas direcções:  

 

1.  

- apesar de o tipo de utilizador determinar os recurso, estes continuam a 

ser de importância primordial no âmbito de uma biblioteca, uma vez 

que, sem eles, teríamos uma “sala de convívio ou de reuniões”;  

- a colecção é, assim, o elemento que justifica a existência de uma 

biblioteca. 

OU 

2.  

- neste sentido, sem utilizadores não se justificaria a existência de uma 

biblioteca, já que a colecção em si mesma não teria qualquer 

utilização; 

- não será, assim, a “colecção”, mas o utilizador a razão de existir de uma 

biblioteca. 

 

 

 

Embora não produza um comentário, tece considerações 

que perspectivam esta questão, mas de forma pouco 

estruturada ou coerente.  

 

5 pontos no caso de expressão escrita deficiente 

até 

9 pontos no caso de expressão escrita satisfatória. 
 

POUCO 
SATISFATÓ

RIO: 
 

5 a 9 pontos 

 

 
Produz um comentário estruturado e o seu texto denota 

uma reflexão sobre a questão. 

 

10 pontos no caso de estrutura textual e expressão escrita 

deficientes 

BOM: 
 

10-16 pontos 
 



até 

16 pontos no caso de estrutura textual e expressão escrita 

satisfatórias. 

 17 pontos no caso de alguma pequena desarticulação 

até 

20 pontos se a resposta corresponder, na forma e no 

conteúdo, à questão. 

MUITO 
BOM: 

17-20 pontos 
 

 

 

Questão 3 

Competência avaliada Especificações  Pontuação 
• Aplica os conteúdos ministrados, revelando 

capacidade de o fazer em novas situações. 

 

A resposta não responde ao enunciado, tecendo 

considerações generalistas. 
INSUFI-
CIENTE: 
0 pontos 

Conteúdos a desenvolver na resposta: 
 

1.ª etapa: 

- escolha da equipa e responsável 

- escolha da subclasse a avaliar 

 
2.ª etapa: estabelecer procedimentos/ tarefas a executar, com a 

respectiva calendarização: 

 

- recolha de dados relativos à utilização daqueles recursos; 

- levantamento/mapeamento, em termos quantitativos, dos recursos 

tangíveis pertencentes à mesma; 

- listagem completa das referências bibliográficas; 

- hipóteses: comparação com listas de referência para verificação da 

inexistência de obras importantes e mais actuais  / - 

verificação manual dos recursos para se apurar o estado 

 

Tece considerações generalistas sobre a avaliação, 

referindo-se, pelo menos a 2 procedimentos específicos: 

 

 

3 pontos no caso de expressão escrita deficiente 

até 

7 pontos no caso de expressão escrita satisfatória. 

 

POUCO 
SATISFAT

ÓRIO: 
 

3 a 7 
pontos 



de conservação 

[há outras hipóteses, como a apreciação por 

especialistas, que serão aceites, desde que façam 

sentido] 

- redacção do plano de desenvolvimento da colecção, decorrente 

dessa avaliação (o que adquirir e os recursos que deverão ser sujeitos 

a desbaste) 

 

. Nota: não se espera que a resposta tenha este “formato”. 

 Giza procedimentos coerentes com a tarefa em questão. 

 

8 pontos, se referir menos procedimentos e a resposta 

estiver menos completa  

até  

13 pontos, se estiver mais completa. 

BOM: 
 

8-13 pontos 
 

 Resposta que revela um domínio muito bom dos 

conhecimentos. 
MUITO 
BOM: 
14-16 
pontos 

 
 


