
Disciplina: TS 
Módulo 3- O Local de Trabalho 

	  

MATRIZ DE PROVA DE RECUPERAÇÃO 
CURSO PROFISSIONAL – Técnicas de Secretariado 

DISCIPLINA: TS – Técnicas de Secretariado 
MÓDULO 3 – O Local de Trabalho 

DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos                                                                                                                                                    TIPO DE PROVA: Escrita 
	  

    Objecto de Avaliação 
A prova tem como referência os conteúdos programáticos do Módulo 3 – O Local de Trabalho do programa da disciplina de Técnicas de Secretariado do curso Profissional  
Técnico de Secretariado. 

 

ÂMBITO	  DOS	  CONTEÚDOS	   OBJECTIVOS	   CARACTERIZAÇÃO	  
ESTRUTURA	  DA	  PROVA	  

CRITÉRIOS	  DE	  AVALIAÇÃO	  

• Localização e Funcionamento do 
Secretariado 
Ergonomia 
Gestão dos Espaços 
Equipamento/mobiliário 

 
• A Segurança no Trabalho 

Os Acidentes de Trabalho 
Sinalética 
 

• Saúde no Trabalho 
Prevenção 
Doenças profissionais 
 

• Legislação em vigor 

• Compreender a importância da Ergonomia na 
saúde e bem-estar do trabalhador e 
consequente produtividade.  

• Reconhecer a importância da localização do 
escritório. 

• Relacionar a funcionalidade do escritório com 
factores ambientais/gestão de espaço. 

• Sensibilizar para o cumprimento das regras de 
segurança e uso do seu equipamento. 

• Conhecer as posturas corretas de forma a evitar 
as doenças profissionais. 

• reconhecer a importância da HSS. 
•  sensibilizar para o cumprimento das leis em 

vigor. 

A prova escrita poderá ser constituída 
por questões de resposta: 
 

• Aberta de composição curta 

100 pontos 

• Aberta de composição extensa 
30 pontos 

• Análise e interpretação de casos 
50 pontos 

• Verdadeira/Falsa; 
20 pontos 

 
Total: 200 pontos 

Em todo o tipo de provas se 
deverá ter em conta os seguintes 
objectivos definidos em todas as 
disciplinas: 
 

• Utilizar corretamente a 
terminologia da 
disciplina; 

• Evidenciar com clareza 
de ideias; 

• Usar a língua 
portuguesa com 
correção formal; 

. 

Papel e material de escrita: 
- Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 
- não é permitida o uso de lápis, de esferográfica-lápis, nem de corretor. 

 


