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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Módulo 2 
Grupos Questões Tipo de questão Competências Cotações 

 
 

 
Tema-problema 1.3 – A 
comunicação e a construção 
do indivíduo 

 
 
 
 

I 

 

 
De 

8 a 10 

questões 

 

ITENS DE SELEÇÃO: 
- associação /correspondência 
- verdadeiro/falso 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO: 
- resposta restrita 
- resposta curta 
- resposta extensa 

- Compreender como todo o comportamento é comunicação (“ninguém pode não comunicar”, ou o 
destino social do homem). 
- Verificar que as relações interpessoais são tributárias do meio envolvente em que se inscrevem: as 

regras sociais como condicionantes das formas de comunicação. 
- Compreender a comunicação como um processo não linear que envolve emissor, recetor e mensagem, 

permitindo um sistema circular de ações e reações, estímulos e respostas 
- Conhecer noções básicas de lógica: noção de silogismo e seu valor formal; o discurso argumentativo; 

noções de código, denotação e conotação. 
- Compreender os códigos como sistemas em que os signos se organizam. 
- Reconhecer a dimensão persuasora do ato comunicativo: relacionar persuasão e argumentação. 

 
 
 

60 

 
Tema-problema 5.1 – A 
integração no espaço 
europeu 

 

 
II 

 

De 

8 a 10 

questões 

ITENS DE SELEÇÃO: 
-associação /correspondência 
- verdadeiro/falso 

 
ITENS DE CONSTRUÇÃO: 

- resposta restrita 
- resposta curta 

- Identificar aspetos da presença da União Europeia no quotidiano da região e do país. 
- Localizar os Estados-Membros da União Europeia. 
- Reconhecer a diversidade geográfica dos países da União Europeia. 
- Analisar a distribuição na União Europeia de variáveis como: população; densidade populacional, 
setores de atividade, escolaridade, etc. 
- Tomar contacto com programas da UE dirigidos à juventude, formação (…) 
- Debater vantagens e desvantagens para a região e o país da pertença à União Europeia. 
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Tema-problema 7.2 – Um 
desafio global: o 
desenvolvimento 
sustentável 

 
 
 

III 

 
De 

14 a 16 

questões 

ITENS DE SELEÇÃO: 
-associação /correspondência 
- escolha múltipla 

 
ITENS DE CONSTRUÇÃO: 

- resposta restrita 
- resposta curta 
- resposta extensa 

 

- Identificar problemas ambientais que se coloquem à escala global. 

- Identificar problemas de desenvolvimento que se coloquem à escala global. 
- Debater o conceito de desenvolvimento sustentável. 
- Identificar o papel de organizações internacionais na procura de modelos de desenvolvimento 
sustentável. 
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• Duração da prova: 90 minutos 

 

• Estrutura da prova: 3 grupos. 
 
• Modalidade da prova: teórica 

Critérios gerais de correção : 
 

 
Nas questões de itens de seleção deve selecionar apenas: 

- a letra ou a expressão/palavra que identifica a opção escolhida. 

 
Nas questões de itens de construção as respostas deverão ser elaboradas: 

- de forma clara e organizada, revelando um correto domínio da expressão escrita. 
- de forma a valorizar os aspetos essenciais, utilizando um vocabulário adequado. 
- nas questões de composição curta e/ou restrita será valorizada a objetividade e a capacidade 
de síntese de acordo com os conteúdos/conceitos nelas implícitas. 
- nas questões de composição extensa será valorizada a estrutura coerente da resposta. 

 


