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1. INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar as características da prova de avaliação ao módulo
número dois da disciplina de Área de Integração.
A prova a que esta informação diz respeito incide sobre a aprendizagem definida nos
termos do estabelecido no programa oficial da disciplina.

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
1.
2.
3.
4.
5.

Objeto de avaliação;
Características e estrutura;
Critérios de classificação;
Material;
Duração.
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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de exame permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita
de duração limitada da disciplina de Área de Integração dos Cursos Profissionais.
OBJETIVOS
- Definir cultura;
- Mencionar as características do Homem enquanto ser cultural;
- Identificar os factores que caracterizam e dão identidade a uma região;
- Problematizar as consequências do efeito estufa;
- Identificar os tipos de comunicação e os elementos constituintes do processo de
comunicação;
- Indicar as características de um trabalhador empreendedor;
- Explicar o interesse das empresas atuais em trabalhadores empreendedores;
- Explicar o agudizar de problemas relacionados com o multiculturalismo;
- Reconhecer a importância da Constituição;
- Analisar e comentar textos.

CONTEÚDOS
Área I – A Pessoa , Unidade Temática I – O sujeito lógico psicológico, Tema Problema 1.3 – A
comunicação e a construção do indivíduo;
Área II – A Sociedade, Unidade Temática 6 – O Mundo do Trabalho, Tema Problema 6.2 – O
desenvolvimento de novas atitudes no trabalho e no emprego: o empreendedorismo;
Área III – O Mundo, Unidade temática 9 – A Descoberta da Crítica: O Universo dos Valores,
Tema Problema 9.1 – Os fins e os meios: que Ética para a vida humana?.

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA
A prova está organizada por grupos de itens.
Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo,
textos, tabelas, gráficos, fotografias e esquemas.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do Programa.
A prova é cotada para 200 pontos.
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação da Prova deve respeitar integralmente os critérios gerais a seguir apresentados.

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número
inteiro, previsto na grelha de classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma
resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz
respeito.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser
considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
Itens de seleção
Escolha múltipla
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca
a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
– uma opção incorreta;
– mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
Associação/correspondência
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta
qualquer associação/ correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com
mais do que um elemento do outro conjunto.
Itens de construção
A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de
referência, tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica
adequada.
Caso as respostas contenham elementos contraditórios, são considerados para efeito de
classificação apenas os tópicos que não apresentem esses elementos.
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4. MATERIAL NECESSÁRIO
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.
Não é permitido o uso de corretor.
5. DURAÇÃO DA PROVA
A prova tem a duração de 90 minutos.
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