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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA A MODULO

ÁREA DE INTEGRAÇÃO

2020

Módulo nº 6

DESIGNAÇÃO - TEMAS: A construção da democracia/
A integração no espaço europeu/ O papel das Organizações Internacionais

ENSINO PROFISSIONAL
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência a módulo em atraso do ensino
profissional 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
A prova tem por referência o Programa / temas do módulo 6 de Área de Integração dos Cursos
profissionais.
A prova incide sobre os seguintes conteúdos:
Tema I. A construção da democracia
As características da democracia
O processo de construção da democracia em Portugal
Organização política e funções dos órgãos de soberania
Tema II. A integração no espaço europeu
Génese e etapas do processo de construção europeia
Desafios da integração no espaço europeu
Tema III. O papel das Organizações Internacionais
Conceitos de organização internacional: organização governamental e não governamental e outros
com estes relacionados
ONU: órgãos principais e modo de funcionamento
A importância das Organizações Internacionais na atualidade
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
Modalidade da Prova: prova escrita
Estrutura da prova:
A prova está organizada em três grupos que incluem itens de construção de resposta curta, de resposta
restrita e de resposta extensa.
Os itens podem ter como suporte documentos sob a forma de textos.
A prova é cotada para 200 pontos.
Grupo
Tipologia de Itens
Nº de itens
Cotação (Pontos)
I
Itens de construção
4
80
II
Itens de construção
1
30
III
Itens de construção
4
90
Total
9
200
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÂO
- Nos itens de construção de resposta curta, restrita e extensa poderá haver lugar a classificações
intermédias.
- Nos itens de construção de resposta extensa, a classificação terá em conta a:
- organização dos conteúdos;
- utilização de terminologia científica;
- utilização de linguagem clara e objetiva;
- interpretação correta e coerente dos documentos apresentados no enunciado;
- capacidade de síntese;
- adequação da resposta à questão formulada.
MATERIAL AUTORIZADO
Material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.
Não é permitido o uso de lápis nem de corretor.
DURAÇÃO
90 minutos
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