
 

 
 

Prova de Avaliação Modular | Época de janeiro 2023 

Informação-prova - Prova Escrita de ÁREA DE INTEGRAÇÃO 

Módulo n.º 4 – 2.3. “A construção da democracia”; 5.2. “A cidadania europeia”; 

8.3. “De Alexandria à Era Digital” 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova é elaborada tendo por referência as Aprendizagens Essenciais (AE) da disciplina de Área de Integração 

relativas aos seguintes temas-problema: 2.3. “A construção da democracia”; 5.2. “A cidadania europeia”; 8.3. “De 

Alexandria à Era Digital”. 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

Objetivos 

Identificar, definir, delimitar, caracterizar os conceitos-chave/ideias-chave específicos de cada tema-problema. 

Explicar relações entre conceitos. 

Conhecer os diferentes conteúdos.  

Compreender a importância das temáticas.  

Relacionar diferentes perspetivas.  

Utilizar os conhecimentos de uma forma coerente e estruturada.  

Aplicar, de forma adequada, os conhecimentos referentes aos conteúdos específicos da disciplina constantes nas 

AE a novas situações. 

Avaliar criticamente os conteúdos. 

Formular e comunicar opiniões, devidamente fundamentadas, apresentando argumentos e/ou exemplos 

adequados. 

Apresentar um discurso escrito correto, articulado, fluente e lógico. 

Utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina. 

Características e estrutura 

A prova é constituída por três grupos de questões e tem a cotação de 200 (duzentos) pontos. 

O Grupo I é constituído por 20 (vinte) questões de escolha múltipla e testa objetivos de conhecimento; a cada 

item é atribuída a cotação de 4 (quatro) pontos, sendo o valor total de 80 (oitenta) pontos. O Grupo II é constituído 

por 6 (seis) questões de opção, devendo responder a 4 (quatro) e testa objetivos de conhecimento, de aplicação 

de conhecimentos e da comunicação escrita; a cada questão é atribuída a cotação de 25 (vinte e cinco) pontos, 

sendo o valor total de 100 (cem) pontos. O Grupo III é constituído por 1 (uma) questão de resposta extensa e 

orientada e testa objetivos de conhecimento, de aplicação de conhecimentos e de comunicação escrita; tem o 

valor de 20 (vinte) pontos.  

MATERIAL 

Na prova, o aluno apenas pode usar caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, como material de escrita. Não 

pode usar corretor. 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 (60+30) minutos. 


