
  

MATRIZ DE PROVA DE RECUPERAÇÃO 
CURSO PROFISSIONAL TURISMO 
DISCIPLINA TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EM ACOLHIMENTO TURÍSTICO 

MÓDULO 6 – Técnicas de Acolhimento e Assistência a Clientes 
DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos  TIPO DE PROVA: Escrita 
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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: 
  

1. Organização dos serviços de 
acolhimento tendo em conta a tipologia da empresa turística 
 

2. Técnicas de atendimento personalizado  
3. Processos e técnicas de venda 

 4. A Qualidade ao serviço do acolhimento 
 

5. Serviços de reservas 

Os objetivos/competências serão os que integram 
o Módulo/ Unidade da disciplina a avaliar, sendo 
estes: 
    Aplicar os procedimentos e efetuar as operações 
necessárias ao acolhimento e assistência a 
clientes durante a estadia no destino  Organizar e efetuar os serviços de acolhimento de 
clientes tendo em conta as suas características e 
motivações   Utilizar corretamente as técnicas de atendimento 
personalizado  
 Manter atualizado o sistema de informação necessário para dar respostas atempadas às 
necessidades do cliente  
 Dispor de informação completa e atualizada sobre as atividades culturais da região e aconselhar os 
clientes sobre produtos e serviços de interesse 
turístico   Comunicar com o cliente nas diversas situações 
de interação exigidas no atendimento 

A prova escrita poderá integrar questões: 
- de escolha múltipla; 
50 PONTOS 
- de resposta aberta de composição curta; 
75 PONTOS 
- abertas de composição extensa e de resposta 
orientada. 
75 PONTOS 
Algumas das questões abertas poderão implicar 
necessariamente a observação e interpretação de 
um documento introdutório. 
 TOTAL 200 PONTOS 

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 legível o número da questão e/ou a letra 
da alternativa seleccionada. 

Material para as provas: 
Material de escrita (caneta azul ou preta). 
Não é permitida a utilização de lápis e de corrector.  


