
CORRECÇÃO ACTIVIDADE FORMATIVA 3 
 

 
Como foi referido no tema 2, existem varias opções para catalogar publicações impressas 
em volumes. Por ser a mais comum, optou-se por elaborar descrições bibliográficas num 
único nível, usando a 7ª zona – nota de conteúdo.  
 
No entanto, no exercício nº 1 catalogamos o recurso de duas formas: 
 
Opção 1- Descrições bibliográficas num único nível, usando a 7ª zona – nota de conteúdo.  
 
Opção 2 - Descrição bibliográfica a vários níveis (neste caso concreto, usando um segundo 
nível). 
 
EXERCÍCIO Nº 1 
 
Opção 1 
 
LE THÉÂTRE EN FRANCE 
 
Le théâtre en France / dir. Jacqueline de Jomaron. - Paris : Armand Colin, cop. 1988-1989. - 
2 vol. : il., fotograf. (algumas color.) ; 26 cm. – Contém: 1º v.: Du moyen age à 1789 / pref. 
Ariane Mnouchkine. – 479 p. - ISBN 2-200-37122-5. - 2º v.: De la révolution à nos jours. – 614 
p. - ISBN 2-200-37131-4. 
 

I- JOMARON, Jacqueline de, dir. 
 

II- Título do 1º vol. 
 

III- Título do 2º vol. 
 

IV- MNOUCHKINE, Ariane,  pref. 
 
 
Opção 2 
 
LE THÉÂTRE EN FRANCE 
 
Le théâtre en France / dir. Jacqueline de Jomaron. - Paris : Armand Colin, cop. 1988-1989. - 
2 vol. : il., fotograf. (algumas color.) ; 26 cm. 
 
Vol. 1 : Du moyen age à 1789 / pref. Ariane Mnouchkine. – 479 p. - ISBN 2-200-37122-5  
 
Vol. 2 : De la révolution à nos jours. – 614 p. - ISBN 2-200-37131-4 
 
 

I- JOMARON, Jacqueline de, dir. 
 

II- Título do 1º vol. 
 

III- Título do 2º vol. 
 

IV- MNOUCHKINE, Ariane,  pref. 



 
Na descrição bibliográfica num único nível, usando a 7ª zona – nota de conteúdo, a 
informação que é comum ao todo é indicada nas primeiras zonas ISBD e na 7ª zona indica-se 
o que é particular a cada volume. 
Na descrição bibliográfica a vários níveis, o primeiro nível contém informação comum ao 
conjunto da publicação e no 2º nível o que é relativo aos volumes individuais.  
 
Estas duas formas de descrição são na prática muito semelhantes, diferem sobretudo na 
apresentação gráfica. 
 
 
Particularidades: 
 
O cabeçalho deste recurso é feito pelo título comum aos dois volumes. A responsabilidade 
principal pertence a um director que coordenou o recurso, havendo no entanto um conjunto 
de autores responsáveis pelos vários capítulos. De acordo com a regra de determinação do 
cabeçalho quando há um director, o cabeçalho é feito pelo título. 
 
1ª Zona – A obra tem como principal menção de responsabilidade um director. Foi usada a 
abreviatura de direcção (dir.) mas poder-se-ia escrever por extenso ou então indicando tal 
como aparece na folha de rosto: sous la direction de . 
Cada biblioteca deve definir procedimentos para este tipo de indicação: ou coloca como 
aparece na folha de rosto ou usa abreviaturas para uniformizar as funções. 
 
Optámos por não indicar os autores da obra, mas referenciando-os, dado tratar-se mais do 
que três indica-se o primeiro seguido de ….[et al.]  
 
4ª Zona – Trata-se da data de copyright. De acordo com a regra, indicam-se a duas datas 
separadas por hífen. 
 
5ª Zona – Como a obra está completa indica-se o número de volumes. 
 
Quanto à indicação da ilustração pode haver outras variantes: 
 
il. 
il., fot. 
il. (algumas color.) 
muito il., fotografias 
 
7ª Zona – Apenas foi usada na opção 1. 
 
Embora seja mais frequente os prefácios aparecerem no início de uma obra, neste caso no 
1º volume, nada garante que ele diga respeito ao conjunto da publicação. Sendo assim, e de 
acordo com a regra, optou-se por indicá-lo na informação particular referente ao primeiro 
volume. 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXERCÍCIO Nº 2 
 
CONGRESSO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO, 2, Braga, 1995 
 
Ciências da educação : investigação e acção : actas / do II Congresso da Sociedade 
Portuguesa de Ciências de Educação. – Porto : Sociedade Portuguesa de Ciências da 
Educação, cop. 1995. - 2 vol. : il. ; 24 cm.  
 
ISBN 972-95469-8-3 (obra completa) 
 
I-Tit. 
 
Particularidades: 
 
Cabeçalho de um congresso é sempre feito pelo nome do congresso. Sempre que apareça 
explicitamente no recurso a indicação da entidade promotora do congresso, faz-se o 
cabeçalho indicando esta entidade. O título do próprio do Congresso só dá origem ao 
cabeçalho, precedido pela indicação de congresso/colóquio, etc., quando não aparece outro 
tipo de referência. Embora não tenha sido facultado o local e a data do congresso (a data de 
edição por regra não é a data da realização do congresso), optámos por fazer a referência 
completa. A numeração do congresso (para responder a alguns alunos) é sempre indicada 
em numeração árabe. Não se usam cardinais. 
 
1ª Zona – Trata-se das actas de um congresso.  
 
4ª Zona – Os dois volumes têm a mesma data e a data é de copyright.  
 
5ª Zona -  Pode também registar-se, a seguir ao número de volumes, a paginação de cada 
volume, dentro de parênteses curvos: 2 vol. (634 ; 543 p.). Estes dois volumes são em tudo 
idênticos excepto no número de páginas, por isso não se justifica fazer uma nota de 
conteúdo (opção A). 
 
8ª Zona – O ISBN dos dois volumes é idêntico. Convém referir que se trata do ISBN da obra 
completa. 
 
 
EXERCÍCIO Nº 3 
 
LABAN, Michel, 1946-2008  
 
Moçambique : encontro com escritores / Michel Laban. - Porto : Fundação Eng. António de 
Almeida,     -1998. -    vol. ;  21 cm. - Só existe o 3º volume. 
 
ISBN 972-8386-06-0 (Obra completa) 
 
I- Tit. 
 
Particularidades: 
 
Trata-se de uma entrada em aberto porque a biblioteca só possui o 3º volume.  
 
4ª Zona – Deixa-se a data em aberto (espaço, hífen, data do 3º volume). 
 



5ª Zona – Deixa-se a indicação de número de volumes também em aberto porque a 
biblioteca só possui o 3º volume. Pode indicar-se com v. ou vol.  
 
7ª Zona – Deve colocar-se uma nota relativa ao volume que a biblioteca possui (neste caso 
trata-se do 3º volume) ou então pode fazer-se uma nota de conteúdo: 3º vol. 1998. – ISBN 
972-3386-06-0 
 
 
EXERCÍCIO Nº 6 
 
 
BRAUDEL, Fernand, 1902-1985  
 
O Mediterrâneo e o mundo mediterrânico na época de Filipe II / Fernand Braudel. - Lisboa : 
Dom Quixote, 1983-    . -    vol. –  Tít. orig.: La Méditerranée et le monde méditerranéen à 
l'époque de Philippe II. – Contém: 1º vol: 694 p. : il. – (Anais ; 2) 
 
I-Tit. 
II- Col. 
 
Particularidades: 
 
Trata-se de uma entrada em aberto porque a biblioteca só possui o 1º volume. 
 
1ª Zona – Não se refere o tradutor porque não aparece mencionado no recurso.  
 
4ª Zona – Deixa-se a data em aberto (data do 1º volume, hífen, espaço). 
 
5ª Zona – Deixa-se a indicação de número de volumes também em aberto. Pode indicar-se 
com v. ou vol.  
 
7ª Zona – Dado existirem alguns elementos próprios do 1º volume, justifica-se criar uma nota 
de conteúdo para indicar o número de páginas, as ilustrações (que desconhecemos existir 
nos outros volumes) e a indicação da colecção (pois os outros volumes podem ter outro 
número de colecção). 
 
 
 
 


