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I Parte 

 

 

1 -Os Requisitos Funcionais dos Registos Bibliográficos (FRBR) são um modelo 

conceptual que define as entidades de interesse para os utilizadores dos registos 

bibliográficos. As FRBR dividem as entidades em grupos e definem as entidades 

como sendo objeto de interesse para os utilizadores. (Cotação - 2,60)  

 

1.1 -Identifique e defina os grupos deste modelo conceptual . (0,05 enumerar cada 

grupo e 0,15 por cada definição) 

 

Resposta:  

 

1º Grupo – inclui as entidades que representam os produtos do esforço intelectual e 

artístico. 

 

2º Grupo – inclui as entidades que são responsáveis pelo conteúdo intelectual e artístico. 

 

3º Grupo – inclui as entidades que representam o conteúdo da obra 

 

1.2 - Identifique as entidades de cada grupo (2 valores – 0, 20 cada entidade) 

 

Resposta: Só é necessário identificar as entidades. 

 

Entidades do 1º grupo: inclui as entidades que representam os produtos do esforço 

intelectual ou artístico: obra (criação intelectual ou artística distinta), expressão 

(realização de uma obra intelectual ou artística), manifestação (materialização física de 

uma expressão de uma obra) e item (uma unidade individual de uma manifestação). As 

entidades definidas como obra e expressão reflectem o conteúdo intelectual ou artístico 

e as entidades manifestação e item definem a forma física. 



Entidades do 2º grupo – Pessoa (esta entidade diz respeito aos indivíduos vivos e 

falecidos) e colectividade (esta entidade abarca organizações, grupos ocasionais, grupos 

eventuais e organizações que actuam como entidades territoriais e governamentais). 

 

Entidades do 3º grupo - Cobrem os aspectos temáticos da obra (conceito, objecto, 

evento e lugar). 

 

 

2 - As afirmações seguintes são referentes à catalogação dos recursos eletrónicos. 

Seleccione a alternativa que as avalia correctamente 

 

1. Pode considerar-se como fonte externa da descrição a caixa onde é guardado o 

documento. 

2. Uma página Web é um recurso eletrónico. 

3. Um documento de acesso remoto implica a utilização de um disco óptico 

4. Nos documentos eletrónicos de acesso local não é obrigatório indicar a 

quantidade (extensão) no preenchimento da 5ª zona 

Resposta:  

C -  1 e 2 são verdadeiras e 3 e 4 são falsas 

 

(Cotação: 1,00 valor) 

 

3- Um CD-ROM é um recurso electrónico de acesso local . 

 

(Cotação: 0, 60 valores – 0, 30 valores cada) 

 

 

4 – Diga o que entende por recurso contínuo. 

 

Resposta: 

Entende-se como Recurso contínuo um recurso bibliográfico que é publicado ao longo 

do tempo sem conclusão predeterminada. (0,50) 

Os recursos contínuos incluem as publicações em série (0,10) e os recursos 

integrantes(0,10)  . 

 

(Cotação: 0, 70 valores) 

 

 

 

 

 



5- Identifique a principal diferença entre as alterações maiores e menores ao título 

próprio das publicações em série. 

 

Resposta:  

 

As maiores dão origem a um novo registo e as alterações menores não necessitam de 

um novo registo (0,60). Dá-se apenas indicação na 7ª zona (0,10) e se se entender pode 

elaborar-se uma entrada secundária de variante de título com a indicação deste título 

(0,10). 

(Cotação: 0, 80 valores) 

 

6- Relativamente à catalogação das publicações em série, indique quais das 

seguintes situações dão origem a um novo registo bibliográfico:  

 

A. Quando há mudança de suporte físico.   

B. Quando no título existem números em numeração romana que passam para 

 

C. X  

D. X  

E. Quando há mudança de uma palav  

 

(Cotação: 0, 90 valores – 0, 30 cada). Cada alínea errada desconta 0, 10 valores 

 

7- Enumere duas vantagens da utilização do formato UNIMARC na catalogação. 

 

Vantagens deste formato: 

1. Facilita a troca de registos informáticos e a partilha de recursos entre as diversas 

bibliotecas. 

2. Poderá ser usado como modelo para outros formatos 

3. Permite descrever de uma forma electrónica e normalizada um dado documento 

tendo em vista a sua identificação bibliográfica. 

4. Para além da descrição bibliográfica o Unimarc permite criar um conjunto de 

pontos de acesso. 

5. Anulou as diferenças entre os registos Marc utilizados nas bibliotecas. Por ser 

internacional torna-se compatível com todas as bibliotecas, adaptando-se a 

qualquer realidade bibliotecária. 

 

(Cotação: 1, 00 valores – 0, 50 cada vantagem) 



 

II Parte 

 

Exercício nº 1 

 

SERWAY, Raymond A.  

 

Princípios de física / Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr. ; Trad. André Koch 

Torres Assis. – São Paulo : Thomson, 2004 -  . – vol.  – Contém: 1º vol.: Mecânica 

clássica. – 484 p. pag. var.: il.; 29 cm.  

 

I – Tit.  

II – JEWETT Jr., John W.  

III – ASSIS, André Kock Torres, trad.  

IV – Mecânica clássica  

 

Outras opções para a indicação das páginas: 

[484 p.] ; XXII, 403, [59] p. ; 1 vol. pag. var. 

 

 

Descontar 0, 025: 

- Edição - Não se trata da edição do exemplar em português, mas sim  que foi feita a 

tradução da 3ª edição americana.   

- ISBN – Trata-se do ISBN da edição original 

 

Descontar 0,05: 

Mecânica clássica como complemento de título 

 

 

 

 

Exercício nº 2 

 

ANÁLISE SOCIAL, Lisboa, 1963  

 

Análise social / Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. – Lisboa : ICS, 

[1963] -    . – Descrição baseada em: S. 4, vol. 30, nº 133 (1995). – Cinco números por 

ano  

 

Universidade de Lisboa. Instituto de Ciências Sociais  

 

No cabeçalho também se considera correto: [1963] 

Na periodicidade pode também admitir-se irregular por não se encaixar no esquema de 

periodicidade existente 

 

 

 

 

 

 



Exercício nº 3 

 

A FAINA MAIOR  

 

A faina maior [Registo vídeo]: do capitão Francisco Marques / realização Mário 

Marnoto, Luís Melo; Jornalista Maria José Santana. Ílhavo : AMI – Amigos do Museu 

de Ílhavo, cop. 2008. – 1 DVD (64 min.): son., color. – Tit. retirado do contentor. – 

Produção de Ana Paula Vizinhos e MCM  

 

I - MARNOTO, Mário, real.  

II – MELO, Luís, real.  

III – SANTANA, Maria José, Jornalista  

IV –VIZINHOS, Ana Paula  

 

 

 

Exercício nº 4 

 

CANADA  

 

Canada [Documento electrónico] : confederation to present : an interactive history of 

Canada / [ed.] Bob Hesketh, Chris Hackett . - Version 1.1. – [Edmonton (Alberta)] : 

Chinook Multimedia, 2001. - 1 CD-ROM  color. 

Tit. retirado do contentor  

Requisitos do sistema: Processor: Windows: Pentium II / Macintosh: Mac OS 8.6; 

Memory: 32 MB RAM (64 MB recommended); Hard Drive Space: (50 MB) CD-ROM 

Drive: 2x; Video resolution: (00x600; Number of Colours: 16 bit .  

 

I- HESKETH, Bob, ed.  

II- HACHETT, Chris, ed.  

 


