
 

MATRIZ DE PROVA DE RECUPERAÇÃO 

CURSOS PROFISSIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO                 DISCIPLINA: ÁREA DE INTEGRAÇÃO                                    MÓDULO 4 – 2.3, 5.1, 8.1 

DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos                                                                                                                                                                                   
 

TIPO DE PROVA: Escrita 

Temas Aprendizagens essenciais Conceitos chave Estrutura e cotações 

 

Área I – A 
Pessoa 

2.3. 

A Construção da 
Democracia 

Compreender que as sociedades humanas são constituídas por grupos e 

modelos politicamente organizados.  

 Problematizar o conceito de democracia, relacionando-o com o contexto 

histórico em análise.                                                                                                                                  

Relacionar os modelos políticos implementados em Portugal e as suas 

repercussões, no contexto da construção da democracia nas sociedades 

ocidentais desde a Primeira República Portuguesa até à Revolução de 25 de 

abril de 1974 e à descolonização.                                                                                                                        

Reconhecer a importância dos valores de democracia e cidadania para a 

formação de uma consciência cívica e participação responsável na sociedade 

democrática.                                                                                                                                    

Promover o respeito pela multiculturalidade, o reconhecimento e valorização 

da diversidade étnica, ideológica e cultural. Referir oportunidades e desafios 

da integração europeia para Portugal e/ou para a região onde a escola está 

inserida. 
 

 

Cidadania,  
Cidadão, 
 Democracia, 
 Esclavagismo, 
 Estado-Nação, 
 Globalização, 
 Liberalismo, 
 Neoliberalismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

5.1. 

A integração no 
espaço europeu 

  

Localizar num mapa da Europa os países da UE e suas capitais. 
Analisar a diversidade dos países da UE relativamente a aspetos naturais 
e humanos. 
Identificar aspetos da presença da UE no quotidiano dos portugueses. 
Identificar programas da UE direcionados para a juventude, para a 
formação e para o setor onde se enquadra o curso frequentado. 
Identificar programas da UE direcionados para a juventude, para a 
formação e para o setor onde se enquadra o curso frequentado. 
Referir oportunidades e desafios da integração europeia para Portugal 
e/ou para a região onde a escola está inserida. 
 

 
 

Indicadores Demográficos, 
Económicos, Sociais e 
Culturais 
União Europeia (EU) 
Zona Euro 
 
 
 
 
 
Capitalismo comercial, 
Crise económica, 
Multinacional, 
Transnacional,   
Segregação – social e 
espacial, 
Sociedade de consumo 

  

Área III – O 
Mundo  

8.1.  

Das economias-

mundo à 

Economia global 

  

Identificar etapas da internacionalização da produção e da economia. 
Analisar o papel das empresas transnacionais na economia atual. 
Reconhecer as diferenças de desenvolvimento humano, que atestam 
contrastes no mundo atual. 
Problematizar situações de exclusão económica e social no contexto da 
economia mundial, valorizando os direitos humanos, a dignidade 
humana, a justiça, a igualdade e a equidade. 
Compreender a necessidade das fontes de tipologia diversa para a 
produção do conhecimento. 
Compreender a existência de continuidades e ruturas no processo 
histórico, social e económico, estabelecendo relações de causalidade e 
de consequência, acerca dos movimentos migratórios das populações. 
 
 
 
 

  


