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Critérios de Correcção 
 

Questão 1 

Competências avaliadas Especificações  Pontuação 
1. Escreve, de forma correcta e estruturada, um texto sobre as 

relações entre a selecção de recursos, a questão “censória” e a 

liberdade de informação. 

2. Desenvolve um raciocínio coerente, estruturado e assente nos 

conteúdos ministrados. 

A resposta não responde ao enunciado, tecendo 

considerações generalistas que serviriam a uma qualquer 

pergunta sobre selecção em bibliotecas escolares. 

INSUFI-
CIENTE: 
0 pontos 

Conteúdos a desenvolver na resposta: 
 

. – Introdução: explicitação genérica da problemática (relação entre a 

selecção de recursos e a possibilidade de se exercer censura ou 

simplesmente adoptar um ponto de vista, ferindo os princípios 

inerentes à liberdade e diversidade de informação). 

- Desenvolvimento:  

. a realidade das BE em Portugal – utilizadores com origens e 

formação cultural diversificada, o que exige mais variedade - no que 

respeita à selecção; 

. responsáveis pela selecção: professor bibliotecário + directores de 

departamento, salvaguardando assim uma pluralidade de abordagens;  

. utilização de listas de referência, como o Plano Nacional de Leitura, 

que por si  mesmas já salvaguardam essa pluralidade;  

. explicitação genérica do processo de selecção e referência 

 

 

Embora não produza um texto coeso, 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 



específica à colisão entre eventuais atitudes censórias e a necessidade 

de uma informação plural; 

. outros aspectos pertinentes. 

- Conclusão: relacionada com o texto apresentado. 

 

 Produz um texto estruturado que denota uma reflexão 

sobre a questão. 

 

10 pontos no caso de estrutura textual e expressão escrita 

deficientes 

até 

16 pontos no caso de estrutura textual e expressão escrita 

satisfatórias. 

BOM: 
 

10-16 pontos 
 

 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 2 

Competência avaliada Especificações  Pontuação 
1. Escreve um comentário. 

2. Relaciona a afirmação com os conteúdos estudados. 

 

A resposta não responde ao enunciado, tecendo 

considerações generalistas. 
INSUFI-
CIENTE: 
0 pontos 

Aspectos a focar no comentário: 
 

Partindo explicitamente do excerto do texto de Furtado: 

- relaciona “tecnologia e cultura” com “informação e conhecimento”; 

- refere a importância do contexto, na medida em que pode ajudar a 

transformar  a informação em conhecimento, evitando que nos 

 

Tece considerações generalistas sobre “tecnologia e 

cultura / informação e conhecimento”, referindo-se 

apenas a 1 aspecto específico: 

 

 

POUCO 
SATISFA-
TÓRIO: 

 
5 a9 

 pontos 



afoguemos em informação espúria; 

- refere a biblioteca, como espaço privilegiado para o fazer, na 

medida em que colige, classifica, cataloga a informação e a 

disponibiliza de forma organizada aos utilizadores; 

- refere que a PDC tem, especificamente, como preocupação a 

criação do contexto, na medida em que contribui para a constituição 

de uma colecção coesa e estruturada, já que prevê uma sistemática 

avaliação dos documentos, com base em critérios rigorosos e 

objectivos. 

 

5 pontos no caso de expressão escrita deficiente 

até 

9 pontos no caso de expressão escrita satisfatória. 

 

 Tece considerações articuladas sobre “tecnologia e 

cultura / informação e conhecimento”, referindo-se a 2-3 

aspectos específicos: 

10 pontos no caso de estrutura textual e expressão escrita 

deficientes 

até 

16 pontos no caso de estrutura textual e expressão escrita 

satisfatórias. 

BOM: 
 

10-16 
pontos 

 

 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 

 
 


