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Unidade Curricular: Organização e Funcionalidade do Espaço 

 1º P-FÓLIO 

CRITÉRIOS DE CORRECÇÃO 

Ano Lectivo: 2011/12             COTAÇÃO TOTAL: 120 pontos – (12 valores) 

 

I PARTE (20 pontos – 10+10) 

 

Alínea Resposta Distribuição 

da cotação 

Cotação 

final 

a) 1. A resposta indica a MADEIRA como o material mais 
adequado e justifica 

10 10 

2. Indicação de material diferente do da madeira com 
justificação adequada 

5 

3. Outras hipóteses 0 

b) 1. A resposta indica e descreve as características 
seguintes do mobiliário da secção infantil: 
- mobiliário informal (crianças) 
- mobiliário semelhante ao da secção dos adultos 
(jovens) 
- características (específicas) de certas zonas 
(consulta de documentos multimédia e atelier de 
expressão) 

10 10 

2. A resposta indica mas não descreve as 
características acima enunciadas 

5 

3. Outras hipóteses 
NOTA: atribuir 3 pontos por cada elemento indicado e 
descrito correctamente, quando não se aplicam, as 
hipóteses anteriores (1 e 2) 

 

         Total: 20 pontos 

 

II PARTE (30 pontos) 

 

a) RESPOSTAS CORRECTAS 

PERGUNTA RESPOSTA 

a) 3 

b) 1 

c) 1 

d) 2 

 

b) CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Hipótese 1 e 2: 

1. Respostas TODAS certas 

Classificação total: 

30 pontos 



 

2 

 

2. APENAS UMA resposta errada 

Hipótese 2: 

- Duas ou MAIS respostas erradas 

Classificação: 

0 pontos 

         Total: 30 pontos 

 

III PARTE (70 pontos – 35+35) 

1. O estudante organizava a sua resposta de modo a não ultrapassar as 20 linhas. A 
resposta estaria totalmente correcta se incluísse os 3 elementos que a seguir se 
indicam. 
 

Resposta esperada Distribuição da 
cotação 

A resposta deveria 
1. enunciar (descrição sucinta) os cinco espaços seguintes: 
- espaço nuclear 
- de gestão e tratamento documental 
- sala polivalente 
- espaço de armazenamento 
- espaço de exposições 

25 

 

 

 

 

2. referir que estes espaços são comuns a todos os escalões de 
bibliotecas escolares 

5 

3. mas que a dimensão destes espaços difere em função do 
número de alunos e de turmas previstas 

5 

Cotação Total da Pergunta 35 pontos 

       

 

2. O estudante organizava a sua resposta de modo a não ultrapassar as 20 linhas. A 
resposta estaria totalmente correcta se incluísse os 3 elementos que a seguir se 
indicam. 
 

Resposta esperada Distribuição da 
cotação 

A resposta deveria 
1. enunciar (descrição sucinta) os quatro elementos seguintes: 
- acesso e circulação interna (pública e/ou técnica) 
- espaços públicos de consulta 
- depósitos da documentação 
- serviços técnicos e administrativos 

30 

 

 

 

2. a resposta poderia incluir breve referência aos dez 
mandamentos de Faulkner-Brown 

2,5 

3. a resposta poderia incluir breve referência aos aspectos 
construtivos descritos no capítulo VI do Manual 

2,5 

Cotação Total da Pergunta 35 pontos 

      FIM 


