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Curso Profissional  

Informação /Matriz da Prova de Exame de Área de Integração 

 Módulo 3 

ANO DE FORMAÇÃO: 2º ANO MODALIDADE: PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS MATERIAL:  ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL OU PRETA 

JÚRI:  

 

 

DOMÍNIO DE 

REFERÊNCIA 
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS 

ESTRUTURA / TIPO DE 

QUESTÕES 
COTAÇÕES 

3.3.Homem-natureza: 

uma relação 

sustentável 

  

- Conhecer a situação ambiental em Portugal. 

- Identificar as causas da degradação e poluição 

ambientais.   

- Distinguir recursos renováveis de recursos não 

renováveis. 

- Identificar recursos renováveis/não renováveis. 

- Identificar formas e fontes de poluição. 

- Conhecer a classificação dos resíduos. 

-Avaliar as consequências da poluição atmosférica.  

- Conhecer as diferentes formas de tratamento dos 

vários tipos de resíduos. 

- Refletir sobre o desenvolvimento sustentável. 

 

- 5 questões de escolha múltipla. 

 

 

 

-5 questões de correspondência 

entre colunas 

 

 

-1 questão de resposta extensa 

. 

5x6p = 30 

pontos 

 

 

 

 

5x5p= 25 p. 

 

 

20 p. 

4.1. Identidade 

regional 

- Refletir sobre a importância do património 

arquitetónico. 

- Conhecer legislação/acordos para a defesa do 

património. 

- Constatar as tradições como elemento identificador 

de uma região. 

- Identificar os critérios de classificação do 

património arquitetónico. 

- Conhecer a classificação do património 

arquitetónico. 

-Distinguir mudança social de evolução social. 

-Conhecer os diversos tipos de mudança social. 

 

-5 questões de V/F, com correção 

dos enunciados falsos 

 

 

 

- 1 questão de resposta extensa 

 

5x5=25p. 

 

 

 

 

 

 

20 p. 

9.3. A experiência 

religiosa como 

afirmação do espaço 

espiritual no mundo 

- Abordar o fenómeno religioso na sua 

universalidade e diversidade. 

- Conhecer as religiões nas sociedades tradicionais. 

- Conhecer os aspetos centrais das religiões 

monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. 

-Conhecer os aspetos centrais das religiões do  

extremo oriente. 

-Avaliar a situação das religiões no mundo atual. 

- Constatar o surgimento de novos movimentos 

religiosos. 

- Avaliar a importância do diálogo ciência religião. 

 

- 6 questões de correspondência 

entre colunas 

 

- 6 questões V/F, com correção 

dos enunciados falsos 

- 1 questão de resposta extensa 

- 1 questão de resposta curta. 

 

6x4p= 24 p 

 

6x4=24 p 

 

20 p 

12p  

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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