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DESIGNAÇÃO: A comunicação e a construção do indivíduo. O desenvolvimento de

novas atitudes no trabalho e no emprego: o empreendedorismo. A experiência religiosa como afirmação do
espaço espiritual do mundo

ENSINO PROFISSIONAL
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência ao Módulo dois do Ensino
Secundário – cursos profissionais, da disciplina da disciplina de Área de Integração, a realizar em 2020,
nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material autorizado
• Duração
OBJETO DE AVALIAÇÃO
Os conteúdos da prova são os que constam do programa de Psicologia B, encontrando–se distribuídos, por
cada grupo de itens, de acordo com os seguintes conteúdos programáticos:
Tema 1. A comunicação e a construção do indivíduo
▪
▪
▪
▪
▪

A necessidade de comunicar
Comunicação, cultura e linguagem
O processo de comunicação
Lógica e discurso. Verdade e validade.
Comunicação e argumentação

Tema 2. O desenvolvimento de novas atitudes no trabalho e no emprego: o empreendedorismo
▪
▪
▪

A sociedade de informação, o trabalho e o emprego.
Novas formas e modelos de trabalho e de emprego
Formação, inovação e criatividade: o empreendedorismo

Tema 3. A experiência religiosa como afirmação do espaço espiritual do mundo
▪
▪
▪
▪

Conceito de religião
O sagrado e o profano
A experiência religiosa e o sentido da existência.
A religião e o mundo
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
Modalidade da Prova: Escrita
A prova é constituída por três grupos:
•
•
•

Grupo I é composto por cinco perguntas de escolha múltipla;
Grupo II é composto por seis questões de resposta curta e objetiva;
Grupo III é composto por uma pergunta de resposta extensa e orientada, com a possibilidae de ser
repartida em dois tópicos de abordagem obrigatória por parte do aluno.

A cotação total da prova é de 200 pontos, distribuídos da seguinte forma:
•

Grupo I tem o valor total de 40 pontos. A cada item corretamente respondido será atribuída uma
cotação de 4 pontos; resposta incorreta será atribuída a cotação de 0 pontos e a ausência de
resposta será assinalada com (-) traço.

•

O Grupo II tem o valor total de 120 pontos. A resposta a cada item tem o valor total de 20 pontos,
sendo que 80% da cotação (19 pontos) serão atribuídos aos conteúdos programáticos expressos e
20% da cotação (5 pontos) serão atribuídos à forma como a resposta estiver estruturada.

•

O Grupo III tem o valor total de 40 pontos, sendo que 80% da cotação (32 pontos) serão atribuídos
aos conteúdos programáticos expressos e 20% da cotação (8 pontos) serão atribuídos à forma
como a resposta estiver estruturada.

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÂO
a)
b)
c)
d)
e)

Usar a terminologia científica correta.
Adequar as respostas às questões formuladas.
Clareza e coerência lógica das ideias.
Rigor concetual.
Correção da linguagem escrita.

MATERIAL AUTORIZADO
•
•

Material de escrita (caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta).
Não é permitida a circulação de material entre os alunos nem uso de corretor.

DURAÇÃO
90 minutos.
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