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U N I V E R S I D A D E    A B E R T A 
 

UC: Organização e Funcionalidade do Espaço - 51056 
_______________________________________________________________ 
Docente: C. Castilho Pais 
 
 

ACTIVIDADE FORMATIVA do tema 3 
 
 

Instruções 
 

 
Caro Estudante, 
Encontra de seguida uma série de questões de escolha múltipla, às quais deve 
responder só depois de ter lido e assimilado os conteúdos do tema 3 da 
Unidade Curricular. 
1. Leia com atenção os enunciados das questões. 
2. Responda às questões sem consultar o Manual, uma vez que elas têm por 
finalidade testar a sua apreensão dos conteúdos aí enunciados. Todas as 
perguntas possuem 4 alíneas de resposta e só uma delas é a certa. 
3. Discuta com os seus colegas qualquer dúvida que lhe tenha surgido no 
fórum respectivo. 
4. O professor resolverá qualquer problema e responde às dúvidas que os 
estudantes em conjunto não consigam resolver. 
Desejo-lhe bom trabalho. 
O docente, 
Carlos Castilho Pais 
 

 
 
 

1. Perguntas sobre o capítulo VI 

 

 

A. O Manual diz que “é indispensável que em todos os compartimentos haja 

vãos de abrir” nos casos em que no edifício da biblioteca exista o sistema 

AVAC. Escolha a opção que fundamenta a afirmação do Manual. 

� 1. Porque o clima em Portugal é sempre ameno 

� 2. Porque a ventilação natural é sempre necessária 

� 3. Porque os sistemas de AVAC avariam por vezes 

� 4. Porque os sistemas AVAC não garantem conforto térmico a 100%. 
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B. A chamada sub-telha colocada na cobertura do edifício da biblioteca tem por 

finalidade principal: 

� 1. Proteger dos tremores de terra 

� 2. Proteger das infiltrações 

� 3. Perfazer o isolamento térmico do edifício 

� 4. Proteger dos raios solares. 

 

C. Os pavimentos cerâmicos são utilizados sobretudo nas seguintes áreas das 

bibliotecas: 

� 1. Áreas de leitura 

� 2. Áreas de atendimento 

� 3. Áreas de depósito 

� 4. Áreas de passagem do público. 

 

D. As alcatifas estão em desuso nas bibliotecas por: 

� 1. Absorverem os ruídos 

� 2. Serem inestéticas 

� 3. Serem de difícil aplicação 

� 4. Reterem poeiras. 

 

 

2. Perguntas sobre o capítulo VII 

 

 

A. O “percurso acessível” de uma biblioteca, em conformidade com o Decreto-

Lei nº 163/2006, compreende: 

� 1. A entrada/saída da biblioteca 

� 2. A paragem do autocarro mais próxima da biblioteca 

� 3. Átrio de entrada e entrada/saída da biblioteca 

� 4. A entrada/saída e paragem de autocarro próxima da biblioteca. 
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B. Para além do “percurso acessível”, também a colocação da documentação de 

livre acesso deve obedecer a cuidados especiais no que diz respeito ao público 

constituído por pessoas de mobilidade condicionada, uma vez que esse público 

só “abrange os documentos colocados nas prateleiras” a partir de uma das 

seguintes distâncias contadas a partir do pavimento. 

� 1. Entre os 70 cm e 1 m e 40 cm 

� 2. Entre 1 m e 1 m e 40 cm 

� 3. Entre 80 cm e 1 m e 40 cm 

� 4. Entre 50 cm e 1 m e 40 cm. 

 

C. Em conformidade com o Regulamento Técnico de Segurança contra 

Incêndios em Edifícios, são considerados locais de risco C nas bibliotecas 

(sobretudo nas de conservação) os seguintes: 

� 1. Os locais de carga e descarga 

� 2. Os locais de leitura 

� 3. Os locais de entrada/saída 

� 4. Os locais mais frequentados pelo público em geral. 

 

D. Numa biblioteca é necessário controlar os chamados “ruídos internos de 

impacto”; estes ruídos são provocados por: 

� 1. Fotocopiadoras 

� 2. Saltos dos sapatos 

� 3. Vozes humanas 

� 4. Elevadores. 

 

 

3. Perguntas sobre o capítulo VIII 

 

 

A. Diga qual a finalidade da sinalética numa biblioteca apontando a resposta 

correcta. 

� 1. Orientar os profissionais de biblioteca 

� 2. Orientar os utilizadores 
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� 3. Orientar os bombeiros 

� 4. Orientar as crianças das escolas. 

 

B. Deve existir um balcão de atendimento nas salas de consulta das bibliotecas? 

Aponte a resposta correcta. 

� 1. Não deve  

� 2. Talvez deva 

� 3. Depende do director 

� 4. Sim, deve. 

 

C. Nas bibliotecas que possuem ‘empréstimo’ os documentos para esse efeito 

encontram-se numa das seguintes zonas: 

� 1. Zona de consulta 

� 2. Zona de referência 

� 3. Zona de reservados 

� 4. Zona de livre acesso. 

 

D. Seguindo o autor do Manual da UC, aponte os dois compartimentos da 

secção infantil que só se justificam nas bibliotecas de maior dimensão (BM3). 

� 1. Atelier de expressão e sala de trabalho em grupo 

� 2. Atelier de expressão e sala do conto 

� 3. Sala de conto e sala de trabalho em grupo 

� 4. Sala de trabalho em grupo e sala de acesso à Internet. 

 

 

 

FIM 


