
 

MATRIZ DE PROVA DE RECUPERAÇÃO 

CURSOS PROFISSIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO                 DISCIPLINA: ÁREA DE INTEGRAÇÃO                                    MÓDULO 5 – 2.2, 4.3, 8.2 

DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos                                                                                                                                                                                   
 

TIPO DE PROVA: Escrita 

Temas Aprendizagens essenciais Conceitos chave Estrutura e cotações 

 

Área I – A 
Pessoa 

2.2. 

A construção 
do social 

Analisar diferentes formas de organização social. 
 
Compreender que as mudanças que ocorrem na organização social dependem e 
implicam ruturas político-ideológicas. 
 
Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, 
estabelecendo relações de causalidade e de consequência. 
              
Reconhecer que a diversidade social é um fator estruturante das sociedades 
ocidentais. 
 
Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade 
étnica, ideológica, cultural e sexual, existente nas sociedades. 
              
 

. Continuidade  

. Estratificação social  

. Identidade  

. Interculturalidade   

. Mudança  

. Multiculturalidade  

. Revolução 

. Rutura  

. Sociedade 

 

 

. Assimetrias regionais  

. Coesão territorial 

.Crescimento económico  

.Desenvolvimento humano 

sustentável 

. Indicadores de 

desenvolvimento 

.Ordenamento do território 

.Qualidade de vida 

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 

4.3. 

Desequilíbrios 
regionais 

 

  

Relacionar a desigual repartição da população no território nacional com fatores 
naturais e humanos, recolhendo e selecionando informação estatística, gráfica, 
cartográfica e/ou imagens, em consonância com a especificidade disciplinar e/ 
ou em articulação horizontal entre os conhecimentos das várias componentes. 
  
Inferir as diferenças entre crescimento e desenvolvimento humano sustentável, 
através da mobilização de indicadores de desenvolvimento de diferentes regiões 
portuguesas para conhecer os desequilíbrios regionais existentes.  
 
Explicar os problemas associados aos desequilíbrios regionais, refletindo sobre a 
necessidade de ultrapassar diferentes obstáculos ao desenvolvimento da região. 
         
Debater estratégias ao nível do ordenamento do território passíveis de atenuar as 
assimetrias regionais no país e melhorar a qualidade de vida da população, 



apontando ações concretas de intervenção regional e de promoção da coesão 
territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

. Ciência 

. Tecnologia 

 

  

Área III – O 
Mundo  

8.2:  

Da 
multiplicidade 
dos saberes à 
ciência como 
construção do 

real  

Diferenciar conhecimento não científico de científico, realçando as 
características deste último, em particular a sua racionalidade.  
   
Inferir o caráter construído da representação científica do real pela utilização 
de métodos e técnicas de investigação científica.  
 
Distinguir diferentes tipos de ciência (ciências lógico-matemáticas, ciências 
naturais/experimentais, ciências humanas/sociais) a partir da natureza dos seus 
objetos de estudo. 
  
Mobilizar conhecimentos de diferentes Temas-problema e/ ou disciplinas para 
identificar situações do quotidiano, à escala mundial, que foram transformadas 
pela aplicação do conhecimento científico.  
 
Discutir o impacto ético e político das práticas científicas e tecnológicas, 
inferindo a necessidade de os cidadãos possuírem uma cultura científica que os 
tornem capazes de tomar decisões que afetam as comunidades humanas e não 
humanas. 

  


