ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO RODRIGUES LOBO
Ano letivo de 2018/2019
MATRIZ DE EXAME
Curso Profissional de Técnico de Turismo
Disciplina: TIAT - 2º ano

Módulo: 7 – Itinerários e Destinos Turísticos

Duração da Prova Escrita: 100 minutos

Fase: novembro

1. CONTEÚDOS E OBJETIVOS
Conteúdos






Objetivos

Itinerários Turísticos e a História
o Os primeiros itinerários
o Definição de itinerários, circuitos e rotas turísticas
Modalidades e Tipologia de Itinerários
o Tipologia de itinerários turísticos
o Definição e regras de organização de itinerários e
circuitos turísticos
o Modalidades de comercialização
Os Itinerários e os Destinos Turísticos
Elaboração de Circuitos e Itinerários Turísticos
o Oferta turística local
o Oferta turística regional

- Identificar as diferentes terminologias e
modalidades
utilizadas
nos
itinerários
turísticos
- Organizar circuitos, itinerários ou rotas
- Identificar os critérios que conduzem à
procura de determinados circuito
- Caracterizar os circuitos temáticos existentes
em Portugal
- Identificar a problemática da utilização de
mapas, guias e outros recursos existentes
- Identificar as principais características de
cada região turística de Portugal
- Utilizar as técnicas organizativas como
veículo de promoção de um destino turístico

2. ESTRUTURA E COTAÇÕES
Estrutura
Grupo I – 4 a 8 questões
Grupo II – 4 a 8 questões
Grupo III – 1 a 2 questões

Cotações
Grupo I – 70 pontos
Grupo II – 80 pontos
Grupo III - 50 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 ordenamento, só é atribuída cotação se a sequência estiver integralmente correta.
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.

4. MATERIAL A UTILIZAR




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