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CONTEÚDOS OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA 

PROVA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os conteúdos a avaliar serão os que integram o 

Módulo/Unidade da disciplina a avaliar, sendo 

estes: 

- apresentações e cumprimentos; 

- tratamentos honoríficos – por escrito e oralmente; 

- técnicas para falar em público; 

- civilidade no escritório; 

- precedências; 

- postura; 

- kinesia; 

- a indumentária com parte da paralinguagem; 

- regras de ouro do protocolo empresarial 

internacional, 

 

Os objectivos/competências serão os que integram o Módulo/ Unidade da 

disciplina a avaliar, sendo estes: 

- conhecer os diversos tipos de apresentações/ cumprimentos formais e 

informais; 

- distinguir os diversos tratamentos honoríficos, a diversas hierarquias 

subjacentes e agir em conformidade; 

- utilizar diversas técnicas adequadas à comunicação oral; 

- compreender e utilizar correctamente as práticas a ter em conta nas 

diferentes organizações públicas/ privadas; 

- caracterizar as regras subjacentes aos diversos protocolos empresariais; 

- distinguir as diversas situações e actuações dirigidas ao atendimento, 

posturas e ambientes; 

- reconhecer a importância da apresentação visual em ocasiões formais e 

informais como veículo de comunicação social; 

A prova escrita poderá 

integrar questões: 

- de escolha múltipla; 

- de resposta aberta de 

composição curta; 

- abertas de composição 

extensa e de resposta 

orientada. 

Algumas das questões 

abertas poderão implicar 

necessariamente a 

observação e interpretação 

de um documento 

introdutório. 

Em todo o tipo de provas se deverá 

ter em conta os seguintes objectivos 

definidos em todas as disciplinas: 

- utilizar correctamente a terminologia 

da disciplina; 

- estruturar respostas com correcção 

formal e de conteúdo. 

Na prova escrita, nas questões de 

escolha múltipla, serão atribuídos 

zero pontos às respostas em que se 

apresente:  

– mais do que uma opção (ainda que 

incluindo a opção correcta);  

– de forma ilegível o número da 

questão e/ou a letra da alternativa 

seleccionada. 

 


