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CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE TURISMO 

Informação/ Matriz da Prova de Exame de Área de Integração 

Módulo 1 

ANO DE FORMAÇÃO: 1º MODALIDADE: PROVA ESCRITA  

DURAÇÃO: 60+30 MINUTOS MATERIAL: ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA 

JÚRI:  

 

DOMÍNIO DE 

REFERÊNCIA 
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS 

ESTRUTURA / 

TIPO DE 

QUESTÕES 
COTAÇÕES 

 
 
1.2. Pessoa e 
cultura 
 

 

 

 

 

 

- Compreender a importância de elementos genéticos e 
ambientais na estruturação da personalidade.  
- Distinguir os elementos espirituais e materiais da cultura. 
- Reconhecer a existência de padrões de cultura, diversidade 
cultural e aculturação nas sociedades atuais. 
- Explicar a ação do Homem como produto e agente 
produtor de cultura. 
- Descrever as consequências do contacto com outras 
culturas: choques culturais, etnocentrismo cultural, racismo e 
xenofobia. 
- Compreender o significado de socialização. 
- Descrever os mecanismos de socialização. 
- Explicar a importância de vários agentes de socialização na 
vida dos indivíduos. 
- Descrever os mecanismos de controlo social. 

- 2 questões de 

resposta fechada 

(escolha múltipla, 

prenchimento de 

espaços, 

verdadeiro e 

falso, etc.) 

- 2 questões de 

resposta curta 

- 1 questão de 

resposta extensa 

20 (10+10) 

 

 

 

 

25 (10+15) 

 

25 

4.2. A região e 
o espaço 
nacional 
 

- Descrever as características geográficas de Portugal. 
- Caracterizar o relevo, hidrografia, fauna, flora e clima de 
Portugal e dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. 
- Identificar as divisões administrativas do país (distritos, 
municípios e freguesias). 
- Identificar outras divisões territoriais: a NUTS. 
- Reconhecer o papel das redes de transportes na economia. 
- Descrever os transportes rodoviário, ferroviário, aéreo e 
marítimo em Portugal e nos arquipélagos.  
- Explicar a importância da Rede Transeuropeia de 
Transportes. 
- Conhecer a importância das cidades no contexto nacional e 
europeu. 

- 2 questões de 

resposta fechada 

(escolha múltipla, 

prenchimento de 

espaços, 

verdadeiro e 

falso, etc.) 

- 2 questões de 

resposta curta 

- 1 questão de 

resposta extensa 

20 (10+10) 

 

 

 

 

20 (10+10) 

 

25 

7.1. Cultura 

global ou 

globalização 

de culturas? 

 

- Definir globalização. 
- Descrever a mundialização da economia desde os 
Descobrimentos até aos anos 70 do século XX. 
- Caracterizar a transnacionalização da economia a partir da 
década de 70 até aos nossos dias. 
- Reconhecer o papel das tecnologias de informação e 
comunicação na globalização ao nível de trocas de 
mercadorias e serviços, sistema financeiro, fluxos de pessoas 
e informação, interinfluências culturais e vida pessoal e social. 
- Identificar os riscos do desenvolvimento industrial a nível 
global (problemas ambientais e de saúde pública). 
- Reconhecer a existência de opiniões contraditórias sobre a 
influência da globalização na cultura: tendência para a 
homogeneidade cultural ou para a diversidade de culturas. 

- 2 questões de 

resposta fechada 

(escolha múltipla, 

prenchimento de 

espaços, 

verdadeiro e 

falso, etc.) 

- 2 questões de 

resposta curta 

- 1 questão de 

resposta extensa 

20 (10+10) 

 

 

 

 

20 (10+10) 

 

25 

Total 200 pontos 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

- Nas questões de resposta fechada (escolha múltipla, prenchimento de espaços, verdadeiro e falso, etc.) serão 

contabilizados os pontos relativos às opções corretas (de acordo com o fracionamento das cotações); as opções 

incorretas serão penalizadas apenas com a não atribuição de pontos.  

 
- Nas restantes questões serão considerados os seguintes aspetos:  

 Estruturação e argumentação coerentes 

 Análise e relacionamento adequados de conteúdos 

 Utilização de terminologia adequada  

 Correção na expressão escrita  

 Objetividade 
 
- Quando a resposta a uma questão não estiver totalmente correta, cabe ao professor corretor adotar um 
critério para fracionar as cotações de modo a contemplar os conhecimentos revelados.  
 

- Nas questões de resposta curta, em que é pedido mais de que um elemento, só serão consideradas as primeiras 

respostas assinaladas, de acordo com o número pedido. 

 

- Nas respostas com conteúdos incorretos, deslocados ou que se contradigam poderão ser descontados pontos, 

dependendo do tipo de incorreção e/ou desvio e do seu impacto negativo no conteúdo da resposta. 

 
- A ausência de resposta e as respostas de leitura ambígua (apresentação não clara resultante de rasura ou 
emenda e de onde resulte uma dificuldade ou dúbia interpretação – letra sobre letra; número sobre número; 
palavra sobre palavra) serão penalizadas com a não atribuição de pontos. 
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