
CORRECÇÃO DA ACTIVIDADE FORMATIVA 5 

 

EXERCÍCIO Nº 1  

 

NORONHA, Teresa 

 

Iniciação aos estudos da saudade [Documento electrónico]/ Teresa Noronha. –  

[Lisboa] : Universidade Aberta, cop. 2004. – 1 CD-ROM : son. - Tit. retirado do 

contentor. – Requisitos do sistema: PC compatível Pentium I 166 Mhz; 32 MB 

RAM; Placa de Som; MS Internet Explorer 6.0/Netscape 6.0. 

 

ISBN 972-674-434-2 

 

 

I – Tit.  

 

 

1ª Zona – Os graus académicos da autora não são indicados. 

5ª Zona – Esta zona é preenchida pois trata-se de um documento de acesso 

local. Optou-se por colocar nas “outras indicações físicas” o termo son., pelo 

facto de um dos requisitos do sistema é ter placa de som. 

7ª Zona – Estão referenciadas as duas notas obrigatórias: o local de onde foi 

retirada a informação para a descrição bibliográfica e os requisitos do 

sistema. Optou-se por não elaborar uma nota de conteúdo por considerar 

tratar-se de um índice. 

 

 

EXERCÍCIO Nº 2 

 

DIRECTRIZES PARA MATERIAIS AUDIOVISUAIS E MULTIMEDIA EM BIBLIOTECAS E 

OUTRAS INSTITUIÇÕES 

 

Directrizes para materiais audiovisuais e multimedia em bibliotecas e outras 

instituições [Documento electrónico]/ Bruce Royan…[et al.] ; trad. de Maria 

Inês Cordeiro. – [S.l.] : IFLA, cop. 2006. 

Tit. retirado do ecrã de título.  

Tradução portuguesa de IFLA Professional Reports, nº 80. 

Modo de acesso: World Wide Web 

 

I- CORDEIRO, Maria Inês, trad. 

II- IFLA 

 

1ª Zona – Existe uma menção de responsabilidade secundária. 



4ª Zona – Optou-se por colocar [S.l.] no local de edição por não aparecer 

indicado no documento. 

7ª Zona – Estão referenciadas as duas notas obrigatórias: o local de onde foi 

retirada a informação para a descrição bibliográfica e o modo de acesso. 

Optou-se por colocar uma nota que indica o carácter oficial da tradução deste 

documento. 

 

EXERCÍCIO Nº 3 

 

 

SOPEMI 

 

Trends in international migration [Documento electrónico] : continuos 

reporting system on migration : annual report / SOPEMI.  – Paris : OECD, 2002. 

- Tit. obtido do ecrã de título. – Modo de acesso: Internet  

 

ISBN: 92-64-19949-7  

 

I- Tit. 

II- OECD 

 

 

1ª Zona – Considerou-se que a menção de responsabilidade é SOPEMI 

(acrónimo de Système d’ Observation Permanente des Migrations). 

7ª Zona – Estão referenciadas as duas notas obrigatórias: o local de onde foi 

retirada a informação para a descrição bibliográfica e o modo de acesso.  

 


