Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: Dimensões do Desporto e da Atividade Física 4 / Módulo 7250 – Ética e Deontologia no Desporto
Duração da Prova: 50 minutos
CONTEÚDOS

27 de outubro de 2020
OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

Princípios Fundamentais da
Ética

Identificar e definir os princípios fundamentais.

Ética, Doutrina, Deontologia e
Moral

Identificar e definir os conceitos e valores associados: Ética, Deontologia, Moral e Liberdade.
Definir e distinguir direitos e deveres éticos fundamentais.

Códigos de Ética e Padrões Deontológicos

Distinguir deontologia, código de ética, conduta
profissional, responsabilidade social.

Ética e desenvolvimento institucional

Reconhecer a importância do plano para o desenvolvimento da ética no desporto e os principais
destinatários que se relacionam com o fenómeno
desportivo.

A Ética no Desporto

Identificar os aspetos legais do princípio da ética
desportiva
Analisar um facto desportivo considerando conceitos como fair-play, ética desportiva, adversário, verdade desportiva ou consciência moral.

ESTRUTURA DA PROVA

Tipo de Prova: Escrita

COTAÇÕES

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

35 pontos

As respostas ilegíveis ou que não
possam ser claramente identificadas
são classificadas com zero pontos.

60 pontos

Nos itens de escolha múltipla e verdadeiro/falso as respostas ou são
consideradas certas ou erradas. Nestes itens é sempre considerado errado
quando o examinado assinala mais do
que uma opção.

Escolha múltipla
40 pontos
Correspondências
Respostas abertas
Preenchimento de espaços

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Nota: não é permitido o uso de lápis, lapiseira ou corretor; as respostas são dadas no próprio enunciado.

25 pontos

40 pontos

Nos itens de resposta aberta a distribuição da cotação contempla os conhecimentos, compreensão e aplicação dos mesmos, bem como a estruturação correta das frases, o encadeamento de ideias e a capacidade de
análise e síntese. Nestes itens é atribuída a classificação de zero pontos a
respostas que não correspondam ao
solicitado.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: Dimensões do Desporto e da Atividade Física 4 / Módulo 7252 – Marketing no Desporto
Duração da Prova: 50 minutos
CONTEÚDOS
Fundamentos do marketing
do desporto. Conceito e funções do marketing.

Conceito de mercado do desporto, dimensão potencial do
mercado e processo de decisão
do consumidor.

27 de outubro de 2020
OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

ESTRUTURA DA PROVA

Identificar o conceito de marketing e reconhecer as caraterísticas únicas do marketing
no desporto.

Identificar as diferentes funções do marketing: estratégicas, operacionais e de suporte.
Relacionar a ligação entre consumidor e produto.

Tipo de Prova: Escrita

COTAÇÕES

71 pontos

Escolha múltipla

63 pontos

Correspondências
Respostas abertas

A segmentação do mercado
do desporto e o seu posicionamento.

Caracterizar o mercado do desporto e a sua
relação com a segmentação, através das diferentes variáveis.

Marketing-mix do desporto,
integração dos seu elementos
e tipos de decisão

Identificar o conceito de marketing-mix e as
suas relações entre as principais variáveis.

Preenchimento de espaços

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Nota: não é permitido o uso de lápis, lapiseira ou corretor; as respostas são dadas no próprio enunciado.

46 pontos

20 pontos

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
As respostas ilegíveis ou que não
possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Nos itens de escolha múltipla e
verdadeiro/falso as respostas ou
são consideradas certas ou erradas. Nestes itens é sempre considerado errado quando o examinado assinala mais do que uma opção.
Nos itens de resposta aberta a
distribuição da cotação contempla
os conhecimentos, compreensão e
aplicação dos mesmos, bem como
a estruturação correta das frases, o
encadeamento de ideias e a capacidade de análise e síntese. Nestes
itens é atribuída a classificação de
zero pontos a respostas que não
correspondam ao solicitado.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: Dimensões do Desporto e da Atividade Física 4 / Módulo 7247 – Introdução à Gestão do Desporto
Duração da Prova: 50 minutos

26 de outubro de 2020

CONTEÚDOS

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

Conceitos genéricos de Desporto, de Gestão Desportiva e
de organização desportiva.

Caracterizar os aspetos mais influentes da
origem e evolução da gestão desportiva

O contexto de intervenção das
organizações desportivas e os
seus objetivos.

Identificar e caracterizar os diferentes contextos de intervenção das organizações desportivas.

As funções da gestão, perfil e
funções do gestor por níveis
de gestão.

Identificar as principais funções do gestor do
desporto e as atividades de apoio à gestão
desportiva.

Estruturas das organizações
Desportivas

Distinguir modelos de gestão adequados às
características de cada organização desportiva.

ESTRUTURA DA PROVA

Tipo de Prova: Escrita

COTAÇÕES
30 pontos

60 pontos

Escolha múltipla

55 pontos

Correspondências
Respostas abertas

35 pontos

Preenchimento de espaços

Diferentes tipos de estruturas
e fatores condicionantes da
estrutura

Identificar os diferentes tipos de estruturas
das organizações.
Reconhece as componentes básicas das estruturas de Mintzberg.

20 pontos

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
As respostas ilegíveis ou que não
possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Nos itens de escolha múltipla e
verdadeiro/falso as respostas ou
são consideradas certas ou erradas. Nestes itens é sempre considerado errado quando o examinado assinala mais do que uma opção.
Nos itens de resposta aberta a
distribuição da cotação contempla
os conhecimentos, compreensão e
aplicação dos mesmos, bem como
a estruturação correta das frases,
o encadeamento de ideias e a capacidade de análise e síntese.
Nestes itens é atribuída a classificação de zero pontos a respostas
que não correspondam ao solicitado.

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Nota: não é permitido o uso de lápis, lapiseira ou corretor; as respostas são dadas no próprio enunciado.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: Dimensões do Desporto e da Atividade Física 4 / Módulo 7250 – Ética e Deontologia no Desporto
Duração da Prova: 50 minutos
CONTEÚDOS

27 de outubro de 2020
OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

Princípios Fundamentais da
Ética

Identificar e definir os princípios fundamentais.

Ética, Doutrina, Deontologia e
Moral

Identificar e definir os conceitos e valores associados: Ética, Deontologia, Moral e Liberdade.
Definir e distinguir direitos e deveres éticos fundamentais.

Códigos de Ética e Padrões Deontológicos

Distinguir deontologia, código de ética, conduta
profissional, responsabilidade social.

Ética e desenvolvimento institucional

Reconhecer a importância do plano para o desenvolvimento da ética no desporto e os principais
destinatários que se relacionam com o fenómeno
desportivo.

A Ética no Desporto

Identificar os aspetos legais do princípio da ética
desportiva
Analisar um facto desportivo considerando conceitos como fair-play, ética desportiva, adversário, verdade desportiva ou consciência moral.

ESTRUTURA DA PROVA

Tipo de Prova: Escrita

COTAÇÕES

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

35 pontos

As respostas ilegíveis ou que não
possam ser claramente identificadas
são classificadas com zero pontos.

60 pontos

Nos itens de escolha múltipla e verdadeiro/falso as respostas ou são
consideradas certas ou erradas. Nestes itens é sempre considerado errado
quando o examinado assinala mais do
que uma opção.

Escolha múltipla
40 pontos
Correspondências
Respostas abertas
Preenchimento de espaços

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Nota: não é permitido o uso de lápis, lapiseira ou corretor; as respostas são dadas no próprio enunciado.

25 pontos

40 pontos

Nos itens de resposta aberta a distribuição da cotação contempla os conhecimentos, compreensão e aplicação dos mesmos, bem como a estruturação correta das frases, o encadeamento de ideias e a capacidade de
análise e síntese. Nestes itens é atribuída a classificação de zero pontos a
respostas que não correspondam ao
solicitado.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: Dimensões do Desporto e da Atividade Física 4 / Módulo 7281 – Natação
Duração da Prova: 100 minutos
CONTEÚDOS

Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da
modalidade
Prática da modalidade: Tipos
de intervenientes; Relação da
prática com os diferentes
tipos de intervenientes; Funções, responsabilidades e
implicações no normal desenvolvimento da modalidade, competições e atividades.
Condições de segurança das
pessoas e do património na
organização de competições
e eventos desportivos
Adaptação ao meio aquático
Natação pura desportiva.
Técnicas de salvamento e
regulamentação de segurança
em atividades aquáticas.

23 de outubro - 2020

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

ESTRUTURA DA PROVA

Caracterizar a modalidade

Identificar e interpretar contextos de prática
desportiva e de relações entre os seus intervenientes.

Tipo de Prova: Escrita

COTAÇÕES

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

30 pontos

As respostas ilegíveis ou que não
possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.

20 pontos
Escolha múltipla
Correspondências

Certificar-se do cumprimento das condições
de segurança necessárias à realização de uma
atividade desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos

Respostas abertas

30 pontos

Preenchimento de espaços

Identificar os aspetos críticos de realização
da modalidade na perspetiva dos praticantes

80 pontos

Reconhecer e analisar as exigências técnicas,
táticas, físicas e psicológicas predominantes
da modalidade.

40 pontos

• Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
• Nota: não é permitido o uso de lápis, lapiseira ou corretor; as respostas são dadas no próprio enunciado.

Nos itens de escolha múltipla e
verdadeiro/falso as respostas ou
são consideradas certas ou erradas. Nestes itens é sempre considerado errado quando o examinado assinala mais do que uma opção.
Nos itens de resposta aberta a
distribuição da cotação contempla
os conhecimentos, compreensão e
aplicação dos mesmos, bem como
a estruturação correta das frases,
o encadeamento de ideias e a capacidade de análise e síntese.
Nestes itens é atribuída a classificação de zero pontos a respostas
que não correspondam ao solicitado.

Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: Cozinha e Pastelaria - UFCD 8290 —APROVISIONAMENTO
Duração da Prova: 100 minutos
CONTEÚDOS

Tipo de Prova: Escrita

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

ESTRUTURA DA PROVA

Outubro 2020
COTAÇÕES

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Nos itens de verdadeiro e



mercadorias no âmbito do

Sistema de controlo de

sistema de controlo de

qualidade dos alimentos e

qualidade dos alimentos e

bebidas




Compra das mercadorias



Receção

e

controlo

de

assegurando o seu estado de
conservação.

Armazenamento

das



mercadorias


Normas
segurança

de

Efetuar a compra, receção e
armazenamento de produtos,

mercadorias


Grupo I

falso, preenchimento de

Itens de resposta curta e

espaços e de resposta curta

preenchimento de

as respostas são consideradas

Efetuar o aprovisionamento
dos produtos alimentares e a

higiene

e

sua distribuição.


Cumprir as normas de higiene

corretas ou incorretas e a

espaços

bebidas

Economato



Implementar o circuito de

Grupo II

Grupo I

cotação do item só é

41 pontos

atribuída às respostas que
apresentem de forma

Itens de resposta curta e
preenchimento de
espaços

Grupo II

inequívoca a opção correta.

26 pontos

Todas as outras respostas são
classificadas com zero

Grupo III
Itens de resposta aberta,

Grupo III

pontos.

33 pontos

Nos itens de resposta aberta

curta e preenchimento de

a distribuição da cotação do

espaços

item comtempla a

e segurança.

compreensão de
conhecimento e a
estruturação correta das
frases.



Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: Inglês/ Módulo 3
Duração da Prova: 100 minutos

CONTEÚDOS
TEMÁTICOS:
Tecnologias
Internet
Redes sociais

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS
Identificar e selecionar as
questões centrais do texto
Identificar
e
selecionar
informações específicas do texto

22 outubro 2020

ESTRUTURA DA PROVA
COMPREENSÃO DE TEXTO
Itens de selecção
Itens de construção (resposta
curta)

COTAÇÕES

60

Escrever texto escrito acerca da
temática do módulo

identificadas, são classificadas com zero pontos.

compreensão, à exceção do grupo que avalia a produção

GRAMÁTICA E VOCABULÁRIO
Itens de seleção

escrita.

Nos itens de seleção não há lugar a classificações intermédias
100

Modalidades de
expressão do futuro
(*will/ going to
*If-clauses)

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
As respostas ilegíveis, ou que não possam ser claramente

Não são penalizados erros linguísticos não impeditivos de

40
GRAMATICAIS:

Tipo de Prova: Escrita

e a cotação total só é atribuída às respostas que se apresentem
de forma inequívoca

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo
Tempos verbais (past
perfect)

PRODUÇÃO ESCRITA

Determinantes (a/ an)

Item de construção (resposta
extensa)

com os elementos solicitados, sendo atribuída a classificação
de zero pontos a respostas que não correspondam ao
solicitado
produzido.

independentemente

da

qualidade

do

texto

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação/ Módulo 1 – Folha de Cálculo
Duração da Prova: 50 minutos

CONTEÚDOS

Introdução à folha de Calculo

Criação de uma folha de cálculo

Outubro - 2020/2021

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

ESTRUTURA DA PROVA

COTAÇÕES

Identificar os conceitos de livro e folha de
trabalho; Identificar as células e intervalos;
Identificar os conceitos de linha, coluna, célula e
intervalos;
Identificar e definir as funções de uma folha de
cálculo; Identificar os operadores matemáticos;

Formatação de uma folha
Identificar os diversos tipos de dados e saber
utilizar, corretamente, as principais técnicas de
formatação de dados;

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Nos itens de completamento de
espaços, a cotação do item só é
atribuída às respostas que
apresentem de forma inequívoca a
opção correta. Todas as outras
respostas são classificadas com
zero pontos.

Estruturar uma folha de cálculo;
Identificar o ambiente de trabalho da folha de
cálculo;

Grupo I
Verdadeiro e Falso
Escolha múltipla

Utilização de fórmulas e funções para
processar números

Tipo de Prova: Escrita

11 Valores

Completamento

Identificar fórmulas e funções.

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

Grupo II
9 Valores

Nos itens Verdadeiro/Falso, a
cotação do item só é atribuída às
respostas que apresentem de
forma inequívoca a opção correta.
Todas as outras respostas são
classificadas com zero pontos.
Nos itens de resposta de escolha
múltipla é sempre dicotómica, ou
seja, a cotação do item só é
atribuída à resposta correta; todas
as
outras
respostas
são
classificadas com zero pontos.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação/ Módulo 2 – Sistema de Gestão de Base de Dados
Duração da Prova: 50 minutos

CONTEÚDOS

Conceitos básicos

Outubro – 2020/2021

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

ESTRUTURA DA PROVA

Tipo de Prova: Escrita

COTAÇÕES

Nos itens de resposta de escolha múltipla
é sempre dicotómica, ou seja, a cotação do
item só é atribuída à resposta correta; todas
as outras respostas são classificadas com
zero pontos.

Conhecer, identificar os conceito de sistema de gestão
de base e de Access
Identificar os elementos em que assenta a construção
das bases de dados, campos, registos, dados.

Grupo I

Programa de gestão de base
de dados

Identificar exemplos de programas de gestão de base
de dados;
Identificar e definir tipos de chaves;
Identificar tipos de relações de uma base de dados;

Escolha múltipla

12 Valores

Verdadeiro e Falso
Correspondência

Grupo II
8 Valores

Criação de tabelas

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Identificar e definir os objetos de estrutura de uma base
de dados: tabelas, consultas, formulários, relatórios e
macros.

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

Nos itens Verdadeiro/Falso, a cotação do
item só é atribuída às respostas que
apresentem de forma inequívoca a opção
correta. Todas as outras respostas são
classificadas com zero pontos.
Nos itens/questões de correspondência
só é atribuída cotação às respostas que
apresentem de forma inequívoca as opções
corretas. A organização das opções não
respeita nenhuma ordem específica. Não há
lugar a classificações intermédias. São
classificadas com zero pontos as
correspondências em que seja assinalada:
uma opção incorreta; mais do que uma
opção na correspondência.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: Higiene, Gestão e Controlo Alimentar / Módulo: Higiene e Segurança Alimentar na Restauração (UFCD 7731)
Duração da Prova: 100 minutos

Outubro - 2020

CONTEÚDOS

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

Tipo de Prova: Escrita

ESTRUTURA DA PROVA
Questões de execução
teórica - resposta
fundamentada

- Microrganismos - definição e ação
- Influência dos microrganismos nos produtos alimentares

6,1 valores

tipos que existem
Escolha múltipla

1.8 valores

- Identificar procedimentos de controlo dos
Todas as questões são de

microrganismos
- Fatores extrínsecos de desenvolvimento
- Deterioração e conservação dos produtos alimentares

resposta obrigatória e a

- Identificar procedimentos de higiene e
manipulação dos alimentos

pontuação atribuída
Preenchimento de frases

5,7 valores

- Reconhecer a importância da limpeza e
- Bactérias agentes de toxinfecções alimentares

- Conhecer os factores intrínsecos e extrínsecos

Ligação entre colunas

0,9 valores

Legenda

5,5 valores

no desenvolvimento dos microrganismos

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

corresponde aos conteúdos
programáticos expressos.

desinfecção nas instalações, equipamentos e
utensílios

- Noções de higiene

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

.- Saber a definição de microrganismos e quais os

- Conhecer a acção dos microrganismos
- Fatores intrínsecos de desenvolvimento

COTAÇÕES

DDAF 1

Disciplina

7246 - Organização
Sistema Desportivo

Módulo(s)

Ensino Secundário – Cursos Profissionais

Prova/Data/Hora

Componente de Formação Técnica
Ano letivo 2020/2021
Matriz de Exame de Módulo em Época Especial

Duração (min)

Objeto de avaliação
1. Conhece os fatores históricos associados ao
fenómeno do desporto e do lazer.

Características e estrutura da prova
Grupo I - (1 questão)
Tipo de questão: Explicitação de conhecimentos
teóricos – resposta de desenvolvimento – 10
linhas. Cotação: 40 Pontos
Grupo II - (1 questão)
Tipo de questão: Explicitação de conhecimentos
teóricos – resposta rápida. Cotação: 40 Pontos

Escrita – 26.10.2020 – 14.30
100 ‘

Critérios de Classificação
- Nível

global de aplicação e compreensão de

conhecimentos;
- Qualidade,

2. Compreende as diferenças entre os vários
conceitos abordados.

do

rigor e clareza do vocabulário

utilizado;
- Apresentação

coerente e organizada das

respostas;
Grupo III - (1 questão)
3. Conhece a hierarquia organizacional do fenómeno
Tipo de questão: Explicitação de conhecimentos
desportivo.
teóricos – resposta rápida. Cotação: 40 Pontos
Grupo IV - (1 questão) Tipo de questão:
4. Compreende as várias dimensões, setores e alvos
Explicitação de conhecimentos teóricos –
do universo desportivo.
respostas rápidas. Cotação: 40 Pontos
5. Conhece os documentos reguladores (legislação)
da atividade física e do desporto.

- Capacidade

de síntese;

- Objetividade

e criatividade na apresentação das

respostas;
- Fundamentação

das ideias e respostas

formuladas;

Grupo V - (1 questão) Tipo de questão:
Explicitação de conhecimentos teóricos –
resposta de desenvolvimento e fundamentação.
Cotação: 40 Pontos

Material autorizado: Esferográfica. Folha de Prova será fornecida. Eventuais materiais adicionais, necessários à realização da prova, serão fornecidos ao
aluno.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina PSICOLOGIA / Módulo 1 (Descobrindo a Psicologia)
Duração da Prova: 100m

CONTEÚDOS

1. Especificidade da Psicologia
como ciência

2. Evolução da Psicologia
como ciência

3.Áreas de especialização em
Psicologia

Outubro- 2020

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

• Delimitar o objeto de estudo da Psicologia
• Salientar a especificidade da Psicologia face a outras disciplinas científicas
próximas
• Evidenciar a importância do estudo científico do comportamento humano
• Distinguir entre conhecimento científico e crenças do senso comum
• Compreender a especificidade do conhecimento científico em Psicologia,
comparativamente às opiniões manifestas pelo senso comum quanto ao
comportamento humano;
• Identificar algumas crenças inadequadas sobre o comportamento humano
com base na investigação em Psicologia
• Conhecer o processo de construção da Psicologia como disciplina científica
autónoma
• Identificar a importância da criação do 1º Laboratório de Psicologia
Experimental, por Wundt
• Conhecer as características do método introspetivo e as suas limitações
• Conhecer as investigações de Pavlov, sobre o reflexo condicionado, e de
Thorndike, sobre a Lei do Efeito, e a sua influência na Psicologia do início do
século XX
• Compreender a aceitação da proposta de Watson, em termos de objeto e de
método de estudo
•Reconhecer o carácter inovador das propostas de Freud e de Piaget

Tipo de Prova: Escrita

ESTRUTURA DA
PROVA

A prova será
constituída por 3
grupos
Grupo I – 14
perguntas de
escolha duplaverdadeiro/falso
Grupo II- 9
perguntas de
escolha múltipla.
Grupo III- texto
e 1 questão de
resposta de
orientada.

• Conhecer as áreas tradicionais de especialização em Psicologia
• Identificar domínios de especialização recentes em Psicologia
• Identificar alguns contextos profissionais de prática psicológica

• Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
• Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

COTAÇÕES

Cotações
Grupo I
14 x 5 -70
pontos
Grupo II
9 x 10 - 90
pontos
Grupo III
1 - 40
pontos
Total - 200
pontos

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

• Adequação da resposta à
questão formulada.
• Nos itens de
verdadeiro/falso e de
escolha múltipla, a cotação
do item só é atribuída às
respostas que apresentem
de forma inequívoca a
opção correta.
• Rigor da análise textual.
• Coerência lógica do
discurso.
• Utilização precisa da
terminologia da psicologia.
• Correção na clarificação do
significado dos conceitos.
• Correção da expressão
escrita.
• Resolução adequada dos
exercícios propostos.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina ÁREA DE INTEGRAÇÃO / Módulo 1 (Temas: 1.2; 4.2; 7.1)
Duração da Prova: 100m

Outubro - 2020

CONTEÚDOS

Tema - problema 1.2 – Pessoa e cultura

Tema - problema 4.2 – A região e o espaço
nacional

Tema - problema 7.1 – Cultura Global ou
Globalização das Culturas?

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

• Discutir o conceito de Pessoa partindo de referências
etimológicas, históricas e simbólicas
• Compreender o modo como se estrutura a personalidade:
corpo e herança biológica; meio, cultura e herança
cultural.
• Reconhecer a existência de diferentes contextos com os
quais as comunidades humanas se deparam: a relatividade
cultural; os padrões de cultura e aculturação como
indutores de comportamentos comuns/grupais.
• Problematizar algumas características do Homem como
ser social: a interferência sobre o meio e o seu recíproco; a
adaptação como meio de sobrevivência.
• Relacionar desenvolvimento pessoal e inserção social: a
socialização entre pares etários e entre gerações.
• Identificar alguns agentes de socialização e suas
estratégias: a família; a escola; a comunicação social; a
moda; a publicidade.
•
•
•
•

Identificar conjuntos naturais em que a região se insere.
Identificar conjuntos humanos em que a região se insere.
Identificar redes em que a região se insere.
Compreender as relações da região com as regiões
envolventes e o espaço nacional.

Tipo de Prova: Escrita

ESTRUTURA DA PROVA

A prova será constituída por
três grupos:
Grupo I – 20 questões de
escolha múltipla

COTAÇÕES

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Cotações
Grupo I
20 x 5 = 100
pontos
•

Grupo II – 5 questões de
escolha múltipla

Grupo II
4 x 10 = 40
pontos

Grupo III –3 questões de
resposta curta.

Grupo III
3 x 20 = 60
pontos

• Debater o conceito de globalização.
• Identificar etapas da internacionalização da economia e
da produção.
• Analisar modificações introduzidas no mundo atual pelas
Tecnologias de Informação e Comunicação, que
contribuíram para o fenómeno da globalização
•
Identificar aspetos da globalização que correspondam a
modificações sócio-culturais na sociedade atual.
•
Debater diferentes perspetivas sobre o sentido da
globalização.

• Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
• Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

Total = 200
pontos

•

•
•
•
•
•
•

Adequação da resposta
à questão formulada.
Nos itens de
verdadeiro/falso e de
escolha múltipla, a
cotação do item só é
atribuída às respostas
que apresentem de
forma inequívoca a
opção correta.
Rigor da análise textual.
Coerência lógica do
discurso.
Utilização precisa da
terminologia.
Correção na clarificação
do significado dos
conceitos.
Correção da expressão
escrita.
Resolução adequada dos
exercícios propostos.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: Ed. Física / Módulo 10 (Dança I – Chá-chá-chá)
Duração da Prova: 50min

CONTEÚDOS

22 de Outubro - 2020

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

ESTRUTURA DA PROVA

Realiza uma coreografia pré-definida de 64 tempos musicais executando os diferentes passos no ritmo musical, adequando-os à marcação musical coordenando os
diversos movimentos com fluidez e elegância:

Coreografia
pré-definida de
Chá-chá-chá
Música: Corazon
espinado – Carlos
Santana

Realiza os diferentes
movimentos coreográficos no ritmo musical, adequando-os à
marcação
musical
coordenando os diversos movimentos com
fluidez e elegância.

Tipo de Prova: Prática

COTAÇÕES

50 pontos

Passe Básico (frente e trás)

10 pontos

Passe básico (frente, lateral, trás)

20 pontos

New York sem deslocamentos

15 pontos

New York com deslocamentos

20 pontos

Passo lateral

15 pontos

Voltas

20 pontos

Elabora e executa uma coreografia de 64tempos musicais realizando os diferentes
movimentos coreográficos no ritmo musical, adequando-os à marcação musical
coordenando os diversos movimentos com fluidez e elegância.
 O aluno deve trazer o equipamento desportivo adequado para a realização da prova.
 Antes do início da prova o aluno dispõe de vinte (20) minutos para a realização de aquecimento geral e específico, bem com treinar a coreografia.
 Os alunos poderão consultar os seguintes vídeos, ilustrativos dos passos a realizar:
https://youtu.be/qUk16uGATvM
https://drive.google.com/open?id=1VP4eH8vX7PROVugf2kSTZRbjoivF7pvR&authuser=0

50 pontos

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Realiza (R) –
Cotação na totalidade
Não realiza
(NR) – Não tem
cotação
Realiza com
incorreções (RI)
– Tem metade
da cotação

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: Ed. Física / Módulo 1 (Jogos Desportivos Coletivos I)
Duração da Prova: 50min+50min
CONTEÚDOS

BASQUETEBOL

Conhecimentos
teóricos

21 e 22 de Outubro - 2020
OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

Compreende e analisa distinguindo os termos técnicos e táticos
Conhece as regras e aplica-as numa situação concreta

ESTRUTURA DA PROVA

Tipo de Prova: Escrita e prática
COTAÇÕES

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Escolha múltipla
Prova escrita
Verdadeiro / falso
200 pontos As respostas ilegíveis ou que não possam
Respostas abertas.
ser claramente identificadas são classificaPreenchimento de espaços
das com zero pontos
Nos itens de escolha múltipla e verdadeiro/falso as respostas ou são consideradas
certas ou erradas. Nestes itens é sempre
considerado errado quando o examinado
assinala mais do que uma opção.

Conhecimentos
práticos

Passa e recebe a bola com as duas mãos;
Lança na passada e parado de curta distância de acordo com a situação;
Progride em drible, utilizando, se necessário, mudanças de direção;
Passa e desmarca-se cortando para o cesto;
Situações exercícios critéDefende o portador da bola colocando-se entre o adversário e o cesto; rio e de jogo 1x1
Oferece linhas de primeiro passe;
Recebe a bola e enquadra-se assumindo posição de tripla ameaça;
Participa no ressalto ofensivo/defensivo;
Marca o seu atacante (sem bola) sem perder a referência da bola.

20 pontos
20 + 20
pontos
20 pontos
20 pontos
20 pontos
20 pontos
20 pontos
20 pontos
20 pontos

Nos itens de resposta aberta a distribuição
da cotação contempla os conhecimentos,
compreensão e aplicação dos mesmos, bem
como a estruturação correta das frases, o
encadeamento de ideias e a capacidade de
análise e síntese. Nestes itens é atribuída a
classificação de zero pontos a respostas
que não correspondam ao solicitado.
Prova prática
Na avaliação prática a avaliação será: Realiza (R) – Cotação na totalidade
Não realiza (NR) – Não tem cotação
Realiza com incorreções (RI) – Tem metade da cotação

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.
 Na parte prática é necessário trazer equipamento desportivo. O professor colabora com aluno na realização das acções. Cada ação pode ser realizada duas vezes (classificada a melhor).
 A classificação final da prova resulta da média aritmética das duas partes da prova.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: Ed. Física / Módulo 4 (Ginástica I)
Duração da Prova: 50min+50min
CONTEÚDOS

SOLO E MINITRAMPOLIM

Conhecimentos
teóricos

Conhecimentos
práticos

22 de Outubro - 2020
OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

Identifica os diversos elementos de solo e seus diferentes os tipos;
Identifica os diversos saltos de minitrampolim as suas diferentes
fases;
Conhece os critérios para uma correta execução dos elementos de
solo e saltos no minitrampolim;
Conhece as regras de segurança e aplica-as numa situação concreta.
Solo – exercício com os seguintes elementos:
- Avião ou bandeira;
- Ponte, espargata ou folha/sapo;
- Rolamento engrupado à frente ou à retaguarda;
- Vela ou pino de cabeça;
- Passagem por pino de braços ou roda.
- Pivot ou meio pivot;
- Salto com meia ou pirueta completa, de gato ou de tesoura.
Fluidez e ligação entre os elementos.
Minitrampolim – realiza dois dos seguintes saltos:
- Extensão;
- Engrupado;
- Carpa com membros inferiores afastados.

Tipo de Prova: Escrita e prática
ESTRUTURA DA PROVA

COTAÇÕES

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Prova escrita
Escolha múltipla
As respostas ilegíveis ou que não possam
Verdadeiro / falso
200 pontos ser claramente identificadas são classificaRespostas abertas.
das com zero pontos
Preenchimento de espaços
Nos itens de escolha múltipla e verdadeiro/falso as respostas ou são consideradas
certas ou erradas. Nestes itens é sempre
considerado errado quando o examinado
Situações gímnico
assinala mais do que uma opção.
16 pontos
Nos itens de resposta aberta a distribuição
16 pontos
da cotação contempla os conhecimentos,
16 pontos
compreensão e aplicação dos mesmos, bem
16 pontos
como a estruturação correta das frases, o
16 pontos
encadeamento de ideias e a capacidade de
8 pontos
análise e síntese. Nestes itens é atribuída a
8 pontos
classificação de zero pontos a respostas
24 pontos
que não correspondam ao solicitado.
Prova prática

Salto formal
40 pontos
40 pontos

Na avaliação prática a avaliação será: Realiza (R) – Cotação na totalidade
Não realiza (NR) – Não tem cotação
Realiza com incorreções (RI) – Tem metade da cotação

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.
 Na parte prática é necessário trazer equipamento desportivo; o aluno dispõe de 15 minutos para aquecimento e prática. Cada ação pode ser realizada duas vezes (classificada a melhor).
 A classificação final da prova resulta da média aritmética das duas partes da prova.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: Ed. Física / Módulo 14 (conhecimentos)
Duração da Prova: 100min
CONTEÚDOS

21 de Outubro - 2020
OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

ESTRUTURA DA PROVA

ANDEBOL

GINÁSTICA ACROBÁTICA

ATLETISMO

NATAÇÃO

Escolha múltipla
Compreende e analisa distinguindo os termos técnicos e táticos.
Conhece as regras e aplica-as
numa situação concreta.

Tipo de Prova: Escrita
COTAÇÕES

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

50 pontos

As respostas ilegíveis ou que não possam ser
claramente identificadas são classificadas com
zero pontos

50 pontos

verdadeiro / falso
Respostas abertas.
Preenchimento de espaços

50 pontos

50 pontos

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

Nos itens de escolha múltipla e verdadeiro/falso as respostas ou são consideradas certas
ou erradas. Nestes itens é sempre considerado
errado quando o examinado assinala mais do
que uma opção.
Nos itens de resposta aberta a distribuição da
cotação contempla os conhecimentos, compreensão e aplicação dos mesmos, bem como a
estruturação correta das frases, o encadeamento
de ideias e a capacidade de análise e síntese.
Nestes itens é atribuída a classificação de zero
pontos a respostas que não correspondam ao
solicitado.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: Ed. Física / Módulo 11 (Dança II – Hip-Hop)
Duração da Prova: 50min

CONTEÚDOS

Coreografia prédefinida de Hip Hop
Música: Hall of
Fame - banda irlandesa The Script

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

Realiza os diferentes
movimentos coreográficos no ritmo musical, adequando-os à
marcação
musical
coordenando os diversos movimentos com
fluidez e elegância.

22 de Outubro - 2020

ESTRUTURA DA PROVA

Tipo de Prova: Prática

COTAÇÕES

Realiza uma coreografia pré-definida de 64 tempos musicais executando os diferentes movimentos coreográficos no ritmo musical, adequando-os à marcação musical coordenando os diversos movimentos com fluidez e elegância:

50 pontos

- Realiza salto a pés juntos para a direita e esquerda com os braços ao longo do
corpo com punhos cerrados.
- Realiza “Empurra a parede” com braço direito/esquerdo deslizando para o lado
contrário.
- Afasta os braços com mãos abertas, baixando a cabeça e com as pernas juntas.
- Junta os braços junto ao corpo e levanta a cabeça.
- Dá uma volta completa em 8 tempos musicais para o lado esquerdo, realizando:
afasta perna e braço direito, voltando a juntar.
- Realiza uma vota completa em 2 tempos musicais.
- De pernas afastadas, com as mãos nos joelhos, realiza balanço para o lado direito
e esquerdo, roda o tronco
- Junta as pernas com um pequeno salto e realiza uma volta completa em 8 tempos
musicais para o lado direito realizando: afasta perna e braço esquerdo, voltando a
juntar.
Elabora e executa uma coreografia de 64tempos musicais realizando os diferentes
movimentos coreográficos no ritmo musical, adequando-os à marcação musical
coordenando os diversos movimentos com fluidez e elegância.

10 pontos

 O aluno deve trazer o equipamento desportivo adequado para a realização da prova.
 Antes do início da prova o aluno dispõe de vinte (20) minutos para a realização de aquecimento geral e específico, bem com treinar a coreografia.

20 pontos
10 pontos
10 pontos
20 pontos
10 pontos
15 pontos
15 pontos

50 pontos

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Realiza (R) –
Cotação na totalidade
Não realiza
(NR) – Não tem
cotação
Realiza com
incorreções (RI)
– Tem metade
da cotação

