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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Módulo 1 
Grupos Questões Tipo de questão Competências Cotações 

Tema-problema 1.2 – Pessoa e Cultura 
- Os conceitos de pessoa e de cultura 
- Os fatores genéticos e culturais da personalidade 
- Padrões de cultura e aculturação 
- A socialização e os seus agentes 
- A diversidade das culturas e o relativismo cultural 
- O etnocentrismo e a diversidade cultural 

 
 
 

I 

 
 

De 

5 a 7 questões 

 
 
 

 
Da prova podem constar itens 
diversificados, nomeadamente: 

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

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO: 
- resposta restrita 

- resposta curta 
- resposta extensa 

 
 
 
 
 

Interpretação e utilização de documentos 
diversos 

Aplicação do espírito crítico 
Compreensão de conceitos 

Relacionamento de saberes de diferentes áreas 
disciplinares 

Aplicação de conhecimentos adquiridos 

 

Tema-problema 4.1 – Identidade regional 
- As paisagens: conceitos e elementos 
- As características físicas do território nacional 
- As características humanas do território nacional 
- As atividades económicas 
- A região: marcas do tempo e da modernidade 

 

 
II 

 

De 

10 a 12 

questões 

Tema-problema 8.1 – Cultura global ou globalização de 
culturas? 
- A globalização 
- As etapas da globalização 
- As tecnologias da informação e da comunicação enquanto 
fatores de aprofundamento da globalização 
- As modificações socioculturais da sociedade atual 
- As perspetivas sobre a globalização 

 
 

 
III 

 
 

De 

5 a 7 questões 

 200 
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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. 

 


