
 

Avenida Padre Alírio de Mello  3840 – 404 Vagos 
                                                                                                                      http://www.aevagos.edu.pt/ 

                                                                                                                         Tel: 234 793 774     Fax: 234 792 643 
 

Agrupamento de Escolas de Vagos 
161070 

 

Curso Profissional  

Informação /Matriz da Prova de Exame de Área de Integração 

 Módulo 2 

ANO DE FORMAÇÃO: 1º ANO MODALIDADE: PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS MATERIAL:  ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL OU PRETA 

JÚRI:  

 

DOMÍNIO DE 

REFERÊNCIA 
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS ESTRUTURA / TIPO DE QUESTÕES COTAÇÕES 

2.1.Estrutura familiar 

e dinâmica social 

  

 

- Conhecer a dinâmica familiar: noção 

evolução e funções. 

- Caracterizar os vários tipos de família. 

- Avaliar o papel socializador da família nos 

tempos atuais. 

-Conhecer as problemáticas inerentes à 

família na sociedade contemporânea 

- Avaliar os relacionamentos 

intergeracionais. 

 

- 9 questões de escolha múltipla. 

 

 

 

 

-1 questão de resposta extensa. 

 

. 

9x5=45 pontos 

 

 

 

 

20 p. 

6.1. O trabalho, a sua 

evolução e estatuto 

no ocidente 

 

- Explicitar o conceito de trabalho.  

- Conhecer a organização medieval do 

trabalho. 

- Caracterizar a primeira e segunda 

Revolução industrial. 

- Avaliar a importância do trabalho nas 

sociedade atual. 

 

-5 questões de escolha múltipla. 

 

 

- 1 questão de resposta curta 

 

 

- 1questão de resposta extensa 

 

 

5x5=25p 

 

 

 

15 p. 

 

 

 

20 p. 

7.3. O papel das 

organizações 

internacionais 

 

- Caracterizar as várias organizações 

internacionais: ONU, União Europeia, O 

MS, Conselho da Europa……. 

-Conhecer as funções das organizações 

internacionais. 

- Distinguir organizações governamentais 

de não governamentais. 

 

 

- 5 questões de verdadeiro/falso. 

 

 

 

- 3 questões de resposta curta. 

 

 

 

 

5x5= 25 p 

 

20 p 

15 p 

15 p  

Total 200 pontos 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

 

- Nas questões de resposta fechada (escolha múltipla, verdadeiro e falso) 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  
 
- 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 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; palavra sobre palavra) 

serão penalizadas com a não atribuição de pontos. 
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