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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO
Definição de indexação
A indexação pode ser definida como a tradução de um documento em termos documentários, isto é, em
descritores, cabeçalhos de assunto, palavras-chave, com o objetivo de expressar o conteúdo do documento. A
indexação tanto pode ser considerada um processo de atribuição de termos ou códigos de indexação a um
registro ou documento — os quais, posteriormente, serão úteis na recuperação da informação — quanto pode ser
considerada uma atividade que consiste em representar o conteúdo de um documento ou de uma consulta de
modo analítico, ou seja, enumerando conceitos e/ou palavras.
Etapas Explique as etapas do processo de indexação
O processo de indexação é composto de três etapas distintas: análise, familiarização e conversão de
conceitos em descritores.
O processo de indexação é composto de três etapas distintas: análise, familiarização e conversão de conceitos
em descritores.O candidato deve mencionar a necessidade da análise do documento e o estabelecimento do
assunto de seu conteúdo, bem como bem como discorrer que, durante o processo de indexação, o indexador
deve levar em consideração as necessidades de determinada comunidade de usuários. Além de citar que, ao
final dos processos anteriores, os conceitos/assuntos identificados devem ser convertidos em um num
determinado conjunto de termos de indexação, seja ele por extração ou atribuição.

Diferença entre indexação manual e indexação automática
A indexação pode ser subdividida em dois tipos: indexação manual e indexação automática.
A indexação manual, realizada por um ser humano, consiste na atribuição de termos de indexação ou de
códigos de indexação. Esses termos são selecionados e atribuídos com base na análise opinião dos indexadores
— julgamento subjetivo — a respeito do conteúdo de documentos.
A indexação automática é qualquer procedimento que permita identificar e selecionar os termos que
representam o conteúdo dos documentos, sem a intervenção direta do indexador documentalista. Na indexação
automática, um algoritmo realiza o trabalho do indexador no processo de escolha dos descritores. termos
significativos.

