
 
MATRIZ DE PROVA DE RECUPERAÇÃO 

CURSOS PROFISSIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO                 DISCIPLINA: ÁREA DE INTEGRAÇÃO                                    MÓDULO 6 – 1.3, 6.1, 9.1 

DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos                                                                                                                                                                                   
 

TIPO DE PROVA: Escrita 

Temas Aprendizagens essenciais Conceitos chave Estrutura e cotações 

 

Área I – A 
Pessoa 

1.3. 

A comunicação 
e a construção 
do indivíduo 

Explicar a comunicação como um processo não linear que envolve emissor, 
recetor, código e mensagem, permitindo um sistema circular de ações e 
reações, estímulos e respostas. 
 
Inferir que as regras sociais condicionam as formas de comunicação, de acordo 
com o meio envolvente em que se inscrevem.  
 
Interagir tendo em conta a dimensão argumentativa (tese, argumento, orador e 
auditório) e persuasora do ato comunicativo. 

Argumentação    

Auditório 

Comunicação 

Emissor  

Mensagem  

Orador 

Persuasão 

Recetor 

Tese 

 

Assalariado 

Divisão do trabalho 

Fordismo 

Manufatura 

Organização do trabalho 

Relações de trabalho 

Revolução Industrial 

Taylorismo 

Trabalho 

 
Critério ético 

Estado 

Ética 

Ética deontológica 

Ética utilitarista 

Lei 

Liberdade 

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 

6.1. 
O trabalho, a 

sua evolução e 
estatuto no 
Ocidente 

Distinguir a dimensão económica do trabalho (fator produtivo) da sua dimensão 
social. 

Identificar diferentes formas de trabalho. 
Explicitar a evolução das relações de trabalho e a sua interação com a 
organização social. 
Reconhecer as propostas clássicas (Séc. XX) sobre organização do trabalho: 
Taylorismo e Fordismo. 
Identificar diferentes estruturas organizacionais. 
Identificar aspetos que evidenciam o aparecimento de novas formas de 
organização do trabalho. 
Identificar na legislação portuguesa (Constituição da República Portuguesa e 
Código do Trabalho) direitos e deveres fundamentais dos trabalhadores. 

  

Área III – O 
Mundo  

9.1:  

Os fins e os 
meios: que ética 

para a vida 
humana ? 

Aplicar a noção de valor na compreensão das diferentes opções individuais e 
sociais. 
 
Assumir posições fundamentadas, a partir da discussão sobre a natureza dos 
valores (objetividade e subjetividade), em discussões onde se confronte a 
existência de cartas universais de direitos face à existência de sociedades 
culturalmente diversas. 
 
Utilizar princípios éticos (princípio deontológico e princípio utilitarista) para 



justificar uma ação a partir de um critério ético. 
 
Agir enquanto cidadão, tendo compreensão do papel do Estado e da lei.  

Objetividade dos valores 

Princípios de justiça 

Subjetividade dos valores 

Tábua de valores 

Universalidade dos valores 

Valor 

 

  


