
 

MATRIZ DE PROVA DE RECUPERAÇÃO 

CURSOS PROFISSIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO                 DISCIPLINA: ÁREA DE INTEGRAÇÃO                                    MÓDULO 2 – 3.1, 5.2, 7.1  

DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos                                                                                                                                                                                   
 

TIPO DE PROVA: Escrita 

Temas Aprendizagens essenciais Conceitos chave Estrutura e cotações 

 

Área I – A Pessoa 

3.1. O Homem e 

a Terra  

Investigar a evolução das ideias sobre o lugar da Terra e do ser humano no 
Cosmos, identificando algumas teorias e modelos formulados, como sejam o 
modelo geocêntrico, o modelo heliocêntrico, a lei da gravidade, a teoria do Big 
Bang e/ou a teoria da tectónica de placas. 
 
Reconhecer aspetos da evolução do planeta Terra, recolhendo e selecionando 
informação relativa a alguns aspetos físicos (geológicos, climáticos, 
geomorfológicos e biomas), disponibilizada em diferentes fontes documentais. 
 
Comparar tempos e ritmos de evolução de alguns fenómenos terrestres, 
analisando a desigual duração do dia natural ao longodo ano, as marés 
originadas pelos efeitos gravitacionais do sol e da lua, entre outros. 
 
Identificar teorias relativas ao aparecimento do ser humano na Terra, 
considerando a evolução biológica, como seja a teoria evolutiva de Darwin. 

Cosmos (Universo)  

Efeito de estufa  

Galáxia  

Lei da gravidade 

Movimento de rotação da  
Terra  

Movimento de translação 
da Terra 

Teoria da tectónica de 

placas   

Teoria do Big Bang  

Teoria evolutiva de Darwin    

Via Láctea 

  

Cidadania europeia 
Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço 
Comunidade Europeia de 
Energia Atómica 
Comunidade Económica 
Europeia 
Ato Único Europeu 
Mercado Único Europeu 
União Europeia 
União Económica e 
Monetária 
Parlamento Europeu 
Comissão Europeia 
Conselho da UE 
 

Grupo I 

10 questões obrigatórias 

de escolha múltipla sobre 

todos os temas. 

(10 x 9 pontos = 90 

pontos) 

 

Grupo II 

4 questões de resposta 

curta 

(serão apresentadas 6 

questões sobre todos os 

temas, para optar e 

responder a apenas 4). 

(4 x 20 pontos = 80 

pontos) 

 

Grupo III 

1 questão de resposta de 

desenvolvimento 

(serão apresentadas 3 

questões, uma por tema, 

para optar e responder a 

apenas 1). 

(30 pontos) 

 

Área II – A 

Sociedade 5.2. A 

Cidadania 

europeia  

Enquadrar historicamente o surgimento da UE.   

 
Referir as instituições da UE e as suas principais funções. 
 
Identificar direitos e deveres envolvidos na cidadania europeia. 
 
Explicitar oportunidades e desafios que, na atualidade, se colocam à zona euro 
e à UE, problematizando, entre outros, o relançamento do projeto europeu, os 
problemas económicos, a globalização e as alterações climáticas. 
 
 
 
 
 
 
 



  
Aculturação  
Deslocalização de 
empresas  
Empresas multinacionais e 
transnacionais 
Estilos de vida  
Globalização – económica, 
financeira e cultural 
Homogeneização do 
consumo  
Internacionalização da 
economia 
Migrações 
Novas tecnologias da 
informação e comunicação 
Padrões de consumo  

  

Área III – O 

Mundo 7.1- 

Cultura global 

ou globalização 

das culturas?  

Identificar as dimensões da globalização.  

 
Explicitar em que consiste a globalização da economia.  
 

Explicitar em que consiste a globalização cultural, destacando o papel dos meios 
de comunicação na difusão cultural.  
 

Relacionar globalização com padrões de consumo, vida pessoal e estilos de vida.  
 

  


