
 

 

 

Matriz da Prova de Recuperação  
Disciplina de Área de Integração - Módulo 3   

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 3. 
 

Conteúdos 
 

Tema 3.3.: Ser humano-natureza: uma relação sustentável? 
 

✓ Relacionar a produção de desperdícios da atividade humana com várias formas de poluição. 

✓ Conhecer casos de défice ecológico à escala local e/ou regional.  

✓ Os impactos do esgotamento de recursos naturais e da degradação ambiental. 

✓ A necessidade de promoção de uma ecocidadania multiescalar 

✓ Elencar possíveis soluções e/ou medidas de mitigação para os principais problemas ambientais, ajustadas à 

promoção de um desenvolvimento sustentável. 

✓ O conceito de desenvolvimento sustentável. 

 
Tema 4.2.: A região e o espaço nacional 

✓ Os principais desequilíbrios regionais existentes no nosso país. 

✓ O papel geoestratégico da região em que a escola se insere no espaço nacional, identificando forças, 

fraquezas, ameaças e oportunidades.  

✓ Medidas ou propostas de mitigação dos desequilíbrios regionais e progressiva integração e cooperação 

territorial entre diferentes espaços subnacionais. 

✓ O conceito de desenvolvimento territorial 

 

Tema 9.2.: A formação da sensibilidade cultural e a transfiguração da experiência: a Estética 

✓ A noção de experiência estética. 

✓ Questões no domínio da estética: o belo e o feio; o perene e o efémero; a obra única e a obra em série; 

conflitualidade entre a tradição e a inovação.  

✓ Localizar algumas obras artísticas nos períodos significativos da estética ocidental contemporânea.  

✓ O conceito de sensibilidade estética que age no quotidiano, tendo em conta a necessidade de uma fruição 

estética dos espaços. 

 

 

 

 



 

 

 

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. 


