ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO RODRIGUES LOBO
Ano letivo de 2017/2018
MATRIZ DE EXAME
Curso Profissional de Técnico de Turismo
Disciplina: AI - 2º ano

Módulo 5

Duração da Prova Escrita: 100 minutos

Fase: junho/julho

1. CONTEÚDOS E OBJETIVOS
Conteúdos

Objetivos

Área I
U3 – O sujeito bio-ecológico
3.3. Homem-natureza:uma relação sustentável
o A nossa casa comum
o O esgotamento dos recursos naturais
o Formas e fontes de poluição
o Impactos da crescente produção de desperdícios
o Consequências da poluição atmosférica
o Economia e ambiente
o O futuro sustentável
o Desenvolvimento sustentável
Área II
U4 – A região, espaço vivido
4.1. A identidade regional
o Principais caracteráticas físicas de Portugal
o O património arquitetónico
o A tradição como elemento identificador de uma
região
o População e atividades económicas
o Mudança e modernidade
Área III
U9 – A descoberta da crítica: o universo de valores
9.3. A experiência religiosa como afirmação do espaço
espiritual no mundo
o O fenómeno religioso – universalidade e diversidade
o As religiões na sociedade contemporânea




















Identificar situações de degradação ambiental.
Explicar a degradação dos recursos naturais e as
suas consequências.
Distinguir formas de poluição de fontes de
poluição.
Ralacionar a produção de desperdícios com várias
formas de poluição.
Relacionar o desenvolvimento económico com as
questões ambientais.
Identificar medidas para um futuro sustentável.
Relacionar a degradação ambiental com a
questão do desenvolvimento sustentável.
Caracterizar, do ponto de vista físico, Portugal.
Explicar a importância da preservação e
conservação do património arquitetónico.
Identificar as tradições que unificam e identificam
uma comunidade.
Distinguir memória social de memória coletiva.
Identificar os indicadores demográficos e socioeconómicos que caracterizam uma comunidade.
Caracterizar a mudança social.
Identificar a religião como um fenómeno universal.
Caraterizar as diversas religiões que existem no
mundo.
Relacionar a secularização com a religião actual.
Explicar em que consiste o ecumenismo.

2. ESTRUTURA E COTAÇÕES
Estrutura
Grupo I – 4 a 8 questões
Grupo II – 4 a 8 questões
Grupo III – 4 a 8 questões

Cotações
Grupo I – 70 pontos
Grupo II – 60 pontos
Grupo III - 70 pontos

3. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO






Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis e estar corretamente identificadas. Caso contrário, será
atribuída a cotação de zero pontos à(s) resposta(s) em causa.
Se o aluno responder ao mesmo item mais do que uma vez, deve eliminar, clara e inequivocamente, a(s) resposta(s)
que considerar incorreta(s). No caso de tal não acontecer, é cotada a resposta que surge em primeiro lugar.
Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correta, sendo as respostas incorretas cotadas
com zero pontos.
Nas questões de escolha múltipla serão anuladas as respostas em que seja assinalada mais do que uma opção, quando
só uma for solicitada.
Nos itens de construção, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados para
efeito da classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados na
resposta. Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a cotação a atribuir, no nível de
desempenho em causa, é zero pontos.
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4. MATERIAL A UTILIZAR




Caneta/esferográfica de tinta indelével azul ou preta.
É interdito o uso de corretor.
É interdito o uso de lápis.

