
 

 

 

Matriz da Prova de Recuperação  
Disciplina de Área de Integração - Módulo 1   

Ensino Profissional  
Ano letivo 2022/ 2023 

Objeto de avaliação 
• A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos enunciados nas Aprendizagens 

Essenciais da disciplina de Área de Integração, atualmente em vigor para os Cursos Profissionais. 
 

• A prova integra itens que permitem avaliar as aprendizagens relativas aos conteúdos do módulo 1. 
 

Conteúdos 
 

Tema 1.2.:  Pessoa e Cultura 

✓ O conceito de pessoa a partir de referências etimológicas, históricas e simbólicas. 

✓ A construção da personalidade: corpo e herança biológica; meio, cultura e herança cultural. 

✓ Os conceitos de relatividade cultural, padrões culturais e aculturação. 

✓ O Homem como ser social. 

✓ Agentes e mecanismos de socialização. 

 
Tema 4.1.: Identidade regional 

✓ Características físicas de Portugal: relevo, hidrografia, vegetação e fauna. 

✓ Características físicas da região onde a escola se insere. 

✓ Tipos de património. 

✓ Atividades económicas/ setores de atividade – no país e na região onde a escola se insere. 

 

Tema 7.2.: Um desafio global: o desenvolvimento sustentável 

✓ Os problemas ambientais que se colocam à escala global. 

✓ Problemas de desenvolvimento à escala global. 

✓ O conceito de desenvolvimento sustentável. 

 

Características e Estrutura da Prova 

 

A prova está organizada por grupos de itens. 
A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência dos temas. 

 
Tipologia de Itens 

• Itens de seleção (escolha múltipla; verdadeiro/falso; associação/ correspondência) 
• Itens de construção (resposta curta). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                

Material autorizado e instruções de realização  

As respostas são registadas em folha própria. 

Para cada resposta, identifique o item.  

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor.  

Risque aquilo que pretende que não seja classificado.  

Apresente apenas uma resposta para cada item.  

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova. 

 

Duração da Prova 

A prova terá a duração de 90 minutos. 


