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CURSOS PROFISSIONAIS 

TCAT - TÉCNICAS DE 
COMUNICAÇÃO EM 

ACOLHIMENTO TURÍSTICO   

ANO LETIVO 2020 / 2021 ÉPOCA JULHO  

DURAÇÃO 90 Minutos 

MÓDULO 1 (um) 

TIPO PROVA Escrita 

FORMAÇÃO Técnica 

 
INFORMAÇÃO – PROVA DE RECUPERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova, do Ensino Profissional, disciplina de TCAT, Módulo 1 – 

A comunicação nas relações interpessoais. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa da disciplina de TCAT do Curso Profissional de Técnico de Turismo e permite 

avaliar as aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

Esta prova tem como objetivos: 

 - Conhecer o conceito de comunicação; 

 - Identificar os diversos elementos constitutivos do ato comunicativo; 

 - Distinguir a comunicação interpessoal de outros tipos de comunicação; 

 - Diferenciar e definir os modos verbais dos modos não verbais de comunicação; 

 - Reconhecer as quatro distâncias da comunicação interpessoal; 

 - Compreender as condicionantes culturais das formas de comunicação; 

 - Reconhecer a linguagem como um sistema aberto; 

 - Reconhecer a comunicação como processo de influência; e, 

 - Otimizar competências de comunicação verbal e não verbal. 

 

2. Características e estrutura 

A cotação total da prova é de 200 pontos. 

- A prova é composta por itens de construção, uns de resposta restrita e outros de resposta extensa.Todos os itens são 

de resposta obrigatória. 

A sequência dos itens corresponde à sequência dos conteúdos do Módulo 1 do Programa da disciplina. 
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3. Critérios de classificação 

- As classificações a atribuir em cada item são expressas num número inteiro de pontos. 

- Nos itens de construção, que envolvam aplicação e/ou exposição de conhecimentos deverão ser considerados os 

seguintes aspetos: 

• Compreensão e aplicação de conceitos fundamentais 

• Utilização de termos específicos da disciplina 

• Correta expressão escrita e estruturação das frases 

• As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

 

Tipologia de itens, o número de itens e cotação por item: 

Tipologia Número de itens Cotação de cada item (em 
pontos) 

Itens de construção 
Resposta restrita 6 10 a 20 

Resposta extensa 4 20 a 30 

 

4. Material 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pela escola. 

Não é permitido o uso de corretor. 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. Não acresce qualquer tolerância. 

 

 

 




