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A. O que o estudante devia realizar 
O estudante devia responder à seguinte questão: 
 
 

 - Quais os elementos da estrutura organizacional comum a todos os tipos de 

bibliotecas que a base conceptual do modelo de edifício de uma biblioteca a construir 

deve ter em conta. Apresente uma breve definição de cada um dos elementos. 

 
 
 
B. Conteúdos da resposta e justificação 
 
O estudante conhecia as instruções e a informação sobre o e-Fólio B. 
publicada pelo professor no Placard das Notícias – documentos fornecidos 
previamente à realização do trabalho. 
Solicitava-se uma resposta curta orientada (45 linhas no máximo), que 
incluísse os seguintes aspectos/conteúdos: 

1. Elementos da estrutura organizacional comum a todos os tipos de 
biblioteca e breve definição de cada elemento (capítulo V do Manual e 
seguintes); 

2. Referência aos 10 mandamentos de Faulkner-Brown 
3. Referência aos aspectos construtivos (capítulo VI do Manual) 

Uma leitura correcta do enunciado da questão remetia o estudante para o 
capítulo atrás indicado do Manual, sem sombra de dúvida. A resposta devia 
incluir os 4 elementos enunciados no Manual. 
Todavia, aquilo que o Manual indicava podia e devia ser completado com a 
informação contida ainda no mesmo Manual nos capítulos a seguir ao indicado. 
Após a publicação da informação relativa a este trabalho pelo professor no 
Placard de Notícias, este trajecto tornou-se ainda mais evidente. 
 
 
 



C. Distribuição da cotação pelos aspectos/conteúdos 
 
A distribuição da cotação (4 valores) será efectuada do seguinte modo: 
 

Aspectos/Conteúdos Cotações Critérios de avaliação 
Aspecto/Conteúdo 1 1,5 valores Aplicam-se os critérios 1 e 2 

Aspecto/Conteúdo 2 1 valor Aplicam-se os critérios 1 e 2 

Aspecto/Conteúdo 3 1 valor Aplicam-se os critérios 1 e 2 

 0,5 valor Aplicam-se os critérios 3 e 4 

 
 
D. Observações finais 
1. Alguns trabalhos incluíram citações, o que não se recomenda. Exercícios 
deste tipo servem na preparação para as provas presenciais e, como se sabe, 
nelas é proibida qualquer tipo de consulta. Ora, as citações encontradas nos 
trabalhos implicariam a consulta. 
 
2. Alguns trabalhos ultrapassaram o número de linhas permitido para a 
resposta. Isso não devia ter acontecido. As instruções devem cumprir-se. 
 
3. Devem os estudantes ter em conta que neste tipo de perguntas importa que, 
mostrando que conhecem os conteúdos do Manual, escrevam correctamente, 
sejam claros e apresentem um discurso coerente e organizado. Infelizmente, 
isto não aconteceu em todos os trabalhos enviados ao professor. 
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