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CURSOS PROFISSIONAIS 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO  

ANO LETIVO 2020/2021     ÉPOCA    JULHO  

DURAÇÃO 90 Minutos 

MÓDULO 1 (Um) 

TIPO PROVA Escrita 

FORMAÇÃO Sociocultural 

 
INFORMAÇÃO – PROVA DE RECUPERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência, do Ensino Profissional, 

disciplina de Área de Integração - módulo 1. 

 

Este documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 

1. Objeto de avaliação; 

2. Características e estrutura; 

3. Critérios de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere tem por base os conhecimentos e as competências enunciadas no 

programa de disciplina Área de Integração, Cursos Profissionais, presentemente em vigor. 

A prova permite avaliar as competências em articulação com os conteúdos, e especificamente as competências ao 

nível do saber, de acordo com os enunciados no programa acima mencionado, e passíveis de avaliação em prova 

escrita de duração limitada. 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais 

da disciplina de Área de Intergração. 

 

2. Características e estrutura 

 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A Prova é constituída por três grupos.  

O Grupo I avalia conhecimentos sobre o tema-problema “Estrutura Familiar e Dinâmica Social”. 

O Grupo II avalia conhecimentos sobre o tema-problema  “A Região e o Espaço Nacional”. 

O Grupo III avalia conhecimentos sobre o tema-problema “Cultura Global ou Globalização de Culturas?”. 

A prova está organizada por grupos de itens.  

 

  

 



2 
 

 

 

Quadro 1- Valorização relativa dos conteúdos 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 

1º Tema – problema 

 

2.1 – Estrutura Familiar e Dinâmica Social 

- Família e parentesco. 

- A organização familiar no Mundo 

- A família através dos tempos: crise ou mudança? 

- Funções da estrutura familiar. 

 

- Compreender o conceito de parentesco e a sua importância 
na organização social.  
 
- Analisar a família como grupo específico e diferenciado de 
outras estruturas sociais, organizada em diferentes modelos 
nas diferentes épocas e espaços geográficos.  
 
- Identificar as funções sexual, reprodutiva, económica e de 
socialização da estrutura familiar.  
 
- Analisar modelos de família na sociedade contemporânea: 
famílias mono e biparietais; famílias de procriação e famílias 
de adoção. 
  
- Analisar a estrutura familiar enquanto portadora e 
transmissora de valores: estatutos e papéis individuais nas 
várias fases da vida e ao longo da História.  
 
- Problematizar situações de relacionamento intergeracional: 
as culturas juvenis; integração/exclusão de idosos 
 

 

2º Tema – problema 

 

4.2. – A região e o espaço nacional 
 
- A Posição Geográfica de Portugal 

- Geografia de Portugal 

- As Redes de Transporte Portuguesas 

 

- Identificar conjuntos naturais em que a região se insere. 
 
- Identificar conjuntos humanos em que a região se insere. 
 
- Identificar redes em que a região se insere. 
 
- Compreender as relações da região com as regiões 
envolventes e o espaço nacional. 

 

3º Tema-problema 

7.1 – Cultura Global ou Globalização de Culturas? 

 

- A globalização 

- Etapas da internacionalização da economia e da produção. 

- O papel das TIC no fenómeno da globalização 

- As modificações socioculturais da sociedade atual 

- As perspetivas sobre a globalização 

 

- Definir o conceito de globalização. 
 
- Identificar etapas da internacionalização da economia e da 
produção. 
 
- Analisar modificações introduzidas no mundo atual pelas 
Tecnologias de Informação e Comunicação, que contribuíram 
para o fenómeno da globalização. 
 
- Identificar aspetos da globalização que correspondam a 
modificações sócioculturais na sociedade actual. 
 
- Reconhecer diferentes perspectivas sobre o sentido da 
globalização. 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

3. Critérios de classificação 

Questões de Verdadeiro e Falso / Múltipla Escolha 

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. 
As respostas relativas aos itens de construção serão avaliadas do seguinte modo: 

- 80% da pontuação de cada item são atribuídos aos conteúdos programáticos expressos; 

- 20% da pontuação  de cada item são atribuídos à forma como a resposta estiver estruturada: clareza e sequência 

lógica das ideias. 

 Nos itens de construção, a valorização a atribuir faz-se de acordo com níveis de desempenho a que 

correspondem os seguintes descritores: 

Nível 1 - Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou ortografia, cuja 

gravidade não impliquem a perda de inteligibilidade e/ou de sentido.  

Nível 2 - Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou ortografia. 

Não é atribuída qualquer pontuação ao domínio da comunicação escrita em língua portuguesa se a cotação 

atribuída ao desempenho inerente às competências específicas for de zero pontos. 

 

4. Material 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar o limite de 90 minutos. 

 

 

 

   FIM 

 

Tipologia de itens Número de itens Cotação (200 pontos) 

 
Itens de seleção 
  - Escolha múltipla 
  - Associação ou correspondência 
 

 
 

1 a 10 

 
 

10 a 80 

 
Itens de construção 
  - resposta curta 
  - resposta extensa 
 

 
5 a 15 

 
120 a 190 
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