
  
 

INFORMAÇÃO-PROVA DE AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – CURSOS PROFISSIONAIS 

COMUNICAR EM INGLÊS  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: 4 – Gastronomia e Restauração 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Escrita 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

Domínio da Língua Inglesa em contexto de Atendimento de Clientes na área do Turismo, 

nomeadamente, hotelaria, restauração e cozinha. 

 

2. Caracterização da Prova 

Prova escrita com exercícios de ordenamento de diálogos, correção de erros, completamento de 

frases, classificação gramatical de palavras, ordenamento de palavras de modo a se construírem frases, 

construção de palavras, seleção de palavras corretas 

 

 

3. Estrutura da Prova 

Grupo 1 

Exercício 1- ordenamento de diálogo sobre a escolha de bebidas num restaurante 

Exercício 2- Correção de erros em frases relacionados com o comparativo de adjetivos 

Exercício 3- Completamento de frases com palavras relacionadas com os pontos cardeais 

Grupo 2 

Exercício 1- classificação gramatical de palavras- substantivos contáveis e não contáveis 

Exercício 2- Completamento de frases com palavras providenciadas num texto sobre o Atendimento 

de Clientes 

Exercício 3- Ordenamento de palavras de modo a se construírem frases num contexto de hotelaria 

Grupo 3 

Exercício 1- Construção de palavras a partir de letras desordenadas 

Exercício 2- Seleção de palavras corretas a partir de duas hipóteses providenciadas 
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Exercício 3- Seleção de palavras corretas a partir de um conjunto de palavras providenciadas 

4. Âmbito dos conteúdos 

Atendimento de clientes em hotelaria.  

Atendimento de clientes em restauração.  

Gastronomia (vinhos e confeção). 

 

5. Objetivos 

Utilizar a Língua Inglesa para atender clientes em hotelaria 

Utilizar a Língua Inglesa para atender clientes em restauração 

Utilizar a Língua Inglesa usando terminologia de gastronomia 

 

 

6. Material a utilizar 

Nada de específico. 

 

 

7. Cotação 

Grupo 1- 34 pontos 

Grupo 2- 34 pontos 

Grupo 3- 32 pontos 
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FÍSICO-QUÍMICA  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: 03 – F1 (Forças e Movimentos) e n.º: 04 – E2.F1. 
(Trabalho e Energia)) 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Escrita 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos dos módulos n.º 03 (F1 – Forças e 

Movimentos) e n.º 04 (E2.F1. – Trabalho e Energia) do Programa da Componente de Formação 

Científica da disciplina de Física e Química. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é teórica e é constituída por itens de seleção (como por exemplo, associação, escolha 

múltipla, verdadeiro/falso e ordenação) e itens de construção (como por exemplo, cálculo e resposta 

restrita). 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova contém um conjunto de itens/questões organizados por cinco grupos. 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

A Física estuda Interações entre corpos; Movimento unidimensional com velocidade constante; 

Movimento unidimensional com aceleração constante; Introdução ao movimento no plano; Trabalho 

e energia. 

 

5. Objetivos 

- Reconhecer que os corpos exercem forças uns nos outros. 

- Distinguir interações ou forças fundamentais: Gravítica; Nuclear forte; Eletromagnética e Nuclear 

fraca, reconhecidas recentemente como duas manifestações de um único tipo de interação 

- Reconhecer que todas as forças conhecidas se podem incluir num dos tipos de forças fundamentais. 
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- Identificar pares ação-reação em situações de interações de contacto e à distância, conhecidas do 

dia-a-dia do aluno. 

- Compreender que dois corpos A e B estão em interação se o estado de movimento ou de repouso 

de um depende da existência do outro. 

- Compreender características do movimento unidimensional como: posição, distância, 

deslocamento, intervalo de tempo, velocidade média, movimento uniforme e suas equações. 

- Concluir que as mudanças da direção da velocidade ou do seu valor implicam uma variação na 

velocidade. 

 Classificar movimentos retilíneos no sentido positivo em uniformes, acelerados ou retardados a 

partir dos valores da velocidade, da sua representação vetorial ou ainda de gráficos velocidade - 

tempo. 

- Determinar valores da aceleração média, para movimentos retilíneos no sentido positivo, a partir 

de valores de velocidade e intervalos de tempo, ou de gráficos velocidade-tempo, e resolver 

problemas que usem esta grandeza. 

-Determinar distâncias percorridas usando um gráfico velocidade-tempo para movimentos retilíneos, 

no sentido positivo, uniformes e uniformemente variados. 

- Compreender a ação das forças, prever os seus efeitos usando as leis da dinâmica de Newton e 

aplicar essas leis na interpretação de movimentos e na segurança rodoviária. 

- Conhecer e compreender as Leis de Newton. 

- Definir o trabalho de uma força constante F⃗  que atua sobre um corpo quando este efetua um 

deslocamento retilíneo ∆r como a grandeza escalar W = F ∆r cos θ, em que F é o módulo da força, ∆r 

é o módulo do deslocamento e θ é o valor do ângulo entre as direções da força e do deslocamento. 

- Definir energia cinética de um corpo de massa m que se desloca com velocidade de módulo v em 

relação a um referencial, como a grandeza escalar Ec = 1/2 mv2. 

- Identificar a força gravítica como uma força conservativa. 

- Definir energia mecânica de um sistema como a soma da energia cinética e potencial gravítica do 

sistema. 

- Inferir do teorema da energia cinética que, num sistema em que a única força existente é gravítica, 

a energia mecânica se conserva (Lei da conservação da energia mecânica). 

- Explicitar as transformações de energia potencial em energia cinética em casos simples. 

- Compreender a Lei da conservação da energia em sistemas mecânicos. 
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6. Material a utilizar 

Papel e material de escrita: caneta ou esferográfica indelével de tinta azul ou preta. Máquina de 

calcular científica. 

 

7. Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos, distribuídos por 5 grupos de questões: 

Grupo I   – 15 pontos 

Grupo II  – 40 pontos 

Grupo III – 60 pontos 

Grupo IV – 35 pontos 

Grupo V  – 50 pontos 
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Geografia  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: 2 – B1 – O Quadro Natural de Portugal: O Relevo 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Escrita 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

O módulo B1 - O Quadro Natural de Portugal – O Relevo - desagrega-se nos conteúdos seguintes. 

B1.1 - As características morfológicas de Portugal Continental 

B1.2 - O relevo de Portugal Continental no conjunto da Península Ibérica 

B1.3 - A morfologia dos arquipélagos dos Açores e da Madeira 

B1.4 - O relevo dos arquipélagos dos Açores e da Madeira e a Tectónica de Placas 

B1.5 - O litoral e o relevo submarino. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova apresenta 3 grupos de itens que poderão referir-se à realidade portuguesa e/ou incluir 
comparações com outras realidades semelhantes ou contrastantes.  

 

3. Estrutura da Prova 

A prova pode incluir os tipos de itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta 
curta, resposta restrita e/ou resposta extensa).  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 
oficial). 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

O módulo B1 - O Quadro Natural de Portugal – O Relevo – apresenta as características 
geomorfológicas do relevo de Portugal relacionadas com os agentes internos e externos que mais as 
condicionaram. Enquadra igualmente o relevo de Portugal Continental nas grandes unidades 
geomorfológicas da Península Ibérica e, quando necessário, da Europa. 

No que diz respeito ao litoral e ao relevo submarino, além dos conhecimentos relativos à respectiva 
morfodinâmica, veicula igualmente as suas inter-relações com as actividades humanas dada a 
relevância que estas podem ter para a economia nacional em consequência do peso crescente da 
actividade turística como factor de crescimento económico e de desenvolvimento, e, também, da 
evolução do peso ambiental, social e económico que tem a pesca, a captura de marisco e a apanha 
de moluscos. 
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5. Objetivos 

 Descrever características morfológicas de Portugal Continental  

 Integrar o relevo de Portugal Continental nas grandes unidades geomorfológicas da 
Península Ibérica 

 Relacionar a morfologia dos arquipélagos dos Açores e da Madeira com a sua origem 
vulcânica 

 Localizar em mapas de diferente escala as formas de relevo mencionadas neste módulo 

 Apresentar algumas potencialidades turísticas do litoral e do relevo submarino 

 Debater a importância do relevo para o turismo 

 

6. Material a utilizar 

O/a examinado/a apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 
indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

7. Cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em valores) 

ITENS DE SELEÇÃO 

- escolha múltipla 

 

1 a 5 

 

0,5 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

- resposta curta 

- resposta restrita 

- resposta extensa 

 

 

1 a 10 

 

 

0,5 a 5 

 

FIM 
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OTET  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: 3 – Agências de Viagens e Transportes 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Escrita 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

O módulo 3 da disciplina de Operações Técnicas em Empresas Turísticas, proporciona ao/à discente, 

o conhecimento da importância que as Agências de Viagens e Transportes têm no contexto do 

desenvolvimento da actividade turística. 

 

 A Agência de Viagens 

- A legislação que regulamenta a sua actividade 

- A organização interna de uma agência de viagens 

- O “incoming” 

- O “outgoing” 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova apresenta 3 grupos de itens que poderão referir-se à realidade portuguesa e/ou incluir 
comparações com outras realidades semelhantes ou contrastantes.  

 

3. Estrutura da Prova 

A prova pode incluir os tipos de itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta 
curta, resposta restrita e/ou resposta extensa).  

 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 
oficial). 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

O programa da disciplina de OTET (Operações Técnicas em Empresas Turísticas) tem por objetivo 
dotar os alunos de conhecimentos de base, que lhes permitam obter uma visão global e abrangente 
do funcionamento das empresas do sector turístico. 
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5. Objetivos 

 Conhecer o funcionamento de uma agência de viagens e a forma como se organiza 

 Identificar especificidades e condicionantes do trabalho de um agente de viagens numa 
época da globalização 

 Organizar, estruturar e coordenar a organização de viagens de grupos à medida das 
motivações dos clientes; 

 Comercializar os pacotes e produtos turísticos distribuídos pelos operadores turísticos, 
proporcionando ao cliente uma informação correcta e que revele um conhecimento 
profundo do produto que está a vender. 

 

6. Material a utilizar 

O/a examinado/a apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 
indelével, azul ou preta. 

O/a examinado/a deverá levar consigo, em formato papel, a seguinte legislação:  

- Decreto-Lei n.º 17/2018, de 8 de março,  

- Decreto-Lei n.º 61/2011, de 6 de maio, 

- Decreto-Lei n.º 199/2012, de 24 de agosto, 

- Decreto-Lei nº 26/2014, de 14 de fevereiro. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

7. Cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em valores) 

ITENS DE SELEÇÃO 

- escolha múltipla 

 

1 a 5 

 

0,5 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

- resposta curta 

- resposta restrita 

- resposta extensa 

 

 

1 a 10 

 

 

0,5 a 5 

 

FIM 

 

https://dre.pt/application/file/608622
https://dre.pt/application/file/497965
https://dre.pt/application/file/70179249
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OTET  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: 9 – Empresas de animação Turística e Desportiva 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Escrita 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

O módulo 9 da disciplina de Operações Técnicas em Empresas Turísticas, refere-se ao potencial da 
Animação Turística e da Animação Desportiva dos destinos turísticos: 

- Definição e enquadramento da actividade das empresas de animação turística e desportiva; 

- Atividades e conceitos relacionados com a animação; 

- Principais características da animação; 

- Noção e enquadramento da animação no turismo; 

- Noção e enquadramento de atividades de animação desportiva: tipologias; 

- O planeamento de atividades de animação; 

- A comunicação na animação turística e desportiva; 

- O perfil do animador turístico e do animador desportivo; 

- Legislação relevante para animação turística e desportiva. 
 

2. Caracterização da Prova 

A prova apresenta 3 grupos de itens que poderão referir-se à realidade portuguesa e/ou incluir 
comparações com outras realidades semelhantes ou contrastantes.  

 

3. Estrutura da Prova 

A prova pode incluir os tipos de itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta 
curta, resposta restrita e/ou resposta extensa).  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 
oficial). 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

O programa da disciplina de OTET (Operações Técnicas em Empresas Turísticas) tem por objetivo 
dotar os alunos de conhecimentos de base, que lhes permitam obter uma visão global e abrangente 
do funcionamento das empresas do sector turístico. 
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5. Objetivos 

 Entender o conceito de animação, a sua importância e a sua aplicação no turismo; 

 Conhecer a diversidade de atividades de animação turística, a sua aplicabilidade a cada 
situação, considerando os objetivos, os destinatários, as estratégias, e os respetivos 
requisitos humanos e materiais para a sua implementação; 

 Compreender a valorização cultural e turística dos lugares, dos sítios históricos e dos espaços 
patrimoniais numa perspetiva de utilidade turística; 

 Conhecer e adquirir conhecimentos que estimulem o desenvolvimento de actividade 
desportivas e recreativas com o objetivo de complementar o produto turístico da região em 
que se inserem; 

 Utilizar competências teóricas e técnicas em atividades desportivas e de animação que lhes 
permitam trabalhar nestas empresas; 

 Reconhecer a importância do animador turístico/desportivo como complemento 
indispensável à sustentabilidade e desenvolvimento da actividade turística. 

 

6. Material a utilizar 

O/a examinado/a apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 
indelével, azul ou preta. 

O/a examinado/a deverá levar consigo, em formato papel, a seguinte legislação:  

- Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de maio,  

- Decreto-Lei n.º 95/2013, de 19 de julho, 

-  Decreto-Lei n.º 186/2015, de 3 de setembro. 

 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

7. Cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em valores) 

ITENS DE SELEÇÃO 

- escolha múltipla 

 

1 a 5 

 

0,5 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

- resposta curta 

- resposta restrita 

- resposta extensa 

 

 

1 a 10 

 

 

0,5 a 5 

 

FIM 

https://dre.pt/application/file/608622
https://dre.pt/application/file/497965
https://dre.pt/application/file/70179249
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MATEMÁTICA  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: A1 – GEOMETRIA 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Escrita 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos do Módulo A1-GEOMETRIA 

2. Caracterização da Prova 

 A prova é constituída por itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta 

e resposta restrita). 

A resposta aos itens de construção pode limitar-‐se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a 

uma frase ou a um número (itens de resposta curta), ou pode envolver a apresentação de cálculos, 

de uma justificação, de uma construção gráfica ou geométrica (itens de resposta restrita) 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos. 

 A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos conteúdos.  

A prova contém um formulário 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova é constituída por: 

• 6 a 8 itens de escolha múltipla; 

• 4 a 7 itens com várias alíneas (entre 1 e 5 alíneas cada item). 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

 Resolução de problemas de geometria no plano e no espaço. 

Esta resolução de problemas abrange os seguintes temas: 

• padrões geométricos planos (frisos); 

• problemas de empacotamento; 

• resolução de problemas envolvendo figuras geométricas; 

• composição e/ou decomposição de figuras planas (ou tridimensionais); 

• cálculo de áreas e volumes. 
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Método das coordenadas para estudar geometria no plano e no espaço: 

• referenciais cartesianos ortonormados no plano e no espaço; 

• relação entre as coordenadas de pontos simétricos relativamente ao eixo das abcissas, ao eixo 

das ordenadas e à bissetriz dos quadrantes ímpares; 

• relação entre as coordenadas de pontos simétricos relativamente aos planos coordenados; 

• equação reduzida da reta no plano e reta de equação x=x0. 

 

5. Objetivos 

• Resolver problemas geométricos envolvendo áreas, volumes e o Teorema de Pitágoras; 

• Construir e/ou identificar frisos; 

• Mobilizar resultados matemáticos básicos necessários apropriados para simplificar o trabalho 

na resolução de problemas; 

• Escrever as coordenadas de pontos no plano e no espaço; 

• Reconhecer as relações entre as coordenadas de pontos simétricos relativamente aos eixos 

coordenados e, no espaço, relativamente aos planos coordenados; 

• Escrever a equação reduzida de uma reta, calculando o declive de uma reta e a ordenada na 

origem, dados dois pontos; 

• Representar uma reta, num referencial ortogonal, dada a sua equação reduzida. 

 

6. Material a utilizar 

• Material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. Material de 

desenho: régua 

• Calculadora 

• Não é permitido o uso de lápis nem de corretor 

 

7. Cotação 

A prova é cotada para 200 (duzentos) pontos 
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MATEMÁTICA  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: A2 – FUNÇÕES POLINOMIAIS 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Escrita 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos do Módulo A2-FUNÇÕES POLINOMIAIS 

2. Caracterização da Prova 

 A prova é constituída por itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta 

e resposta restrita). 

A resposta aos itens de construção pode limitar-‐se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a 

uma frase ou a um número (itens de resposta curta), ou pode envolver a apresentação de cálculos, 

de uma justificação, de uma construção gráfica ou geométrica (itens de resposta restrita) 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos. 

 A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos conteúdos.  

3. Estrutura da Prova 

A prova é constituída por: 

• 6 a 8 itens de escolha múltipla; 

• 4 a 7 itens com várias alíneas (entre 1 e 5 alíneas cada item). 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

Resolução de problemas envolvendo funções. 

Esta resolução de problemas abrange os seguintes temas: 

• função, gráfico (gráfico cartesiano de uma função em referencial ortogonal) e representação 

gráfica; 

• estudo intuitivo de propriedades das funções e dos seus gráficos tanto a partir de um gráfico 

particular como usando a calculadora gráfica, para as seguintes classes de funções: 

• funções quadráticas; 

• funções cúbicas. 
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As propriedades referidas são: domínio, contradomínio, pontos notáveis (intersecção com os eixos 

coordenados), monotonia, continuidade, extremos (relativos e absolutos), simetrias em relação ao eixo 

dos yy e à origem do referencial. 

Este estudo inclui também transformações simples de funções: considerado o gráfico da função y=fx, 

esboçar o gráfico das funções definidas por y=fx+a e y=fx+a, com a número real positivo ou negativo, e 

descrever o resultado com recurso à linguagem das transformações geométricas. 

 

5. Objetivos 

• Fazer o estudo de funções (domínio, contradomínio, extremos se existirem, zeros, intervalos 

de monotonia) descrevendo e interpretando no contexto da situação; 

• Traduzir representações descritas por tabelas ou gráficos; 

• Analisar os efeitos das mudanças de parâmetros nos gráficos de funções; 

• Usar métodos gráficos para resolver condições cuja resolução com métodos algébricos não 

esteja ao alcance dos estudantes; 

• Utilizar linguagem matemática adequada na elaboração, análise e justificação de conjeturas 

ou na comunicação de conclusões. 

 

6. Material a utilizar 

• Material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. Material de 

desenho: régua 

• Calculadora 

• Não é permitido o uso de lápis nem de corretor 

 

7. Cotação 

A prova é cotada para 200 (duzentos) pontos 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos do Módulo A7 – Probabilidades. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é constituída por itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta e 

resposta restrita). 

A resposta aos itens de construção pode limitar-‐se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a 

uma frase ou a um número (itens de resposta curta), ou pode envolver a apresentação de cálculos, 

de uma justificação, de uma construção gráfica ou geométrica (itens de resposta restrita). 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos. 

 A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos conteúdos. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova é constituída por: 

• 6 a 8 itens de escolha múltipla; 

• 4 a 7 itens com várias alíneas (entre 1 e 5 alíneas cada item). 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

• Fenómenos aleatórios. 

• Regra de Laplace. 

• Modelos de probabilidade em espaços finitos. Variáveis quantitativas. Tabelas de distribuição 

de probabilidade; Função massa de probabilidade ou distribuição de probabilidade. 

• Probabilidade condicional. Árvore de probabilidades. Acontecimentos independentes. 

• Modelo Normal. 
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5. Objetivos 

• Saber calcular a probabilidade de alguns acontecimentos em experiências simples ou 
compostas. 

• Identificar e classificar acontecimentos em espaços finitos. 

• Saber construir diagramas em árvore em experiências compostas. 

• Ilustrar a forma de cálculo de probabilidades de acontecimentos utilizando uma árvore de 
probabilidades. 

• Saber calcular probabilidades condicionadas. 

• Saber construir uma tabela de distribuição de probabilidades de uma variável aleatória. 

• Determinar a média de uma variável aleatória. 

 

6. Material a utilizar 

• Material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

• Calculadora. 

• Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. 

 

7. Cotação 

A prova é cotada para 200 (duzentos) pontos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos do módulo A8 – Modelos Discretos. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é constituída por itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta e 

resposta restrita). 

A resposta aos itens de construção pode limitar-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a 

uma frase ou a um número (itens de resposta curta), ou pode envolver a apresentação de cálculos, de 

uma justificação, de uma construção gráfica ou geométrica (itens de resposta restrita). 

A prova contém formulário relativo ao termo geral de uma progressão aritmética e de uma progressão 

geométrica, bem como, a soma de 𝑛 termos de uma progressão geométrica e de uma progressão 

aritmética. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova é constituída por 2 partes: 

• A primeira parte tem 3 a 5 itens de escolha múltipla; 

• A segunda parte tem 3 a 5 itens com várias alíneas (entre 0 e 4 alíneas cada item). 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

• A sucessão real como função de variável natural; 

• Modos de definir uma sucessão; 

• Representação gráfica de uma sucessão; 

• Sucessões monótonas; 

• Sucessões limitadas; 

• Progressões aritméticas; 

✓ Expressão de 𝑢𝑛  em função 𝑛; 
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✓ Soma de 𝑛 termos consecutivos; 

• Progressões geométricas; 

✓ Expressão de  𝑢𝑛  em função de 𝑛; 

✓ Soma de n termos consecutivos. 

• Estudo intuitivo da sucessão de termo geral (1 +
1

𝑛
)

𝑛
num contexto de modelação 

matemática; 

• Resolução de problemas onde seja necessário escolher o modelo discreto mais adequado à 

descrição da situação. 

 

5. Objetivos 

• Procurar e explorar padrões numéricos/geométricos em várias situações e investigar relações 

numéricas/ geométricas; 

• Definir uma sucessão pelo termo geral; 

•  Estudar sucessões monótonas, não monótonas, limitadas e não limitadas; 

• Resolver problemas que envolvam o conceito de sucessão; 

• Comunicar conclusões e conjeturas; 

• Distinguir crescimento aritmético de crescimento geométrico; 

• Reconhecer as progressões aritméticas e geométricas e calcular a respetiva razão; 

• Calcular a soma dos 𝑛 primeiros termos de uma sucessão; 

• Utilizar as propriedades das progressões na resolução de problemas; 

• Estudar a sucessão (1 +
1

𝑛
)

𝑛
num contexto de modelação matemática. 

• Reconhecer o número de Neper como limite da sucessão (1 +
1

𝑛
)

𝑛
. 

 

6. Material a utilizar 

• Material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta; 

• Calculadora; 

• Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. 

 

7. Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos: 20 (vinte) pontos para as questões de escolha múltipla e 

180 (cento e oitenta) pontos para as restantes questões. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos do módulo A9 – Funções de Crescimento. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é constituída por itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta e 

resposta restrita). 

A resposta aos itens de construção pode limitar-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a 

uma frase ou a um número (itens de resposta curta), ou pode envolver a apresentação de cálculos, de 

uma justificação, de uma construção gráfica ou geométrica (itens de resposta restrita). 

A prova não contém, formulário. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova é constituída por 2 partes: 

• A primeira parte tem 3 a 4 itens de escolha múltipla; 

• A segunda parte tem 3 a 6 itens com várias alíneas (entre 0 e 6 alíneas cada item). 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

Resolução de exercícios e problemas de situações reais de outras áreas científicas. Esta resolução 

abrange os seguintes temas: 

Função de crescimento exponencial: 

• Crescimento exponencial; 

• Propriedades da função exponencial; 

• Regras operatórias das funções exponenciais; 

• Equações e inequações exponenciais; 
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Função de crescimento logarítmica: 

 

• Logaritmo de um número. 

• Função logarítmica de base a (a >1) e suas propriedades analíticas e gráficas.  

• Regras operatórias de logaritmos; 

• Equações e Inequações logarítmicas. 

 

Função de crescimento logística: 

• Modelos populacionais; 

• Propriedades analíticas e gráficas da família de funções definidas por: 

 𝑦 =
𝑎

𝑏+𝑐𝑒𝑘𝑥  com 𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0 e 𝑘 < 0; 

• Equações e Inequações com a função logística. 

 

5. Objetivos 

• Resolver problemas de situações reais de outras áreas científicas envolvendo as funções: 

exponencial, logarítmica ou logística; 

• Resolver equações e inequações exponenciais simples; 

• Usar as regras das exponenciais; 

• Estudar as propriedades analíticas e gráficas da família de funções exponenciais; 

• Compreender a noção de logaritmo de um número; 

• Estudar as propriedades analíticas e gráficas da família de funções definidas por 

 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥, 𝑎 > 1; 

• Utilizar as regras operatórias dos logaritmos; 

• Resolver equações e inequações simples utilizando as funções logarítmicas; 

• Distinguir o modelo logístico dos modelos exponencial e logarítmico; 

• Estudar as propriedades analíticas e gráficas da família de funções definidas por: 

 𝑦 =
𝑎

𝑏+𝑐𝑒𝑘𝑥  com 𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0 e 𝑘 < 0 

 

6. Material a utilizar 

• Material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta; 

• Calculadora; 

• Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. 

 

7. Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos: 20 (vinte) pontos para as questões de escolha múltipla e 

180 (cento e oitenta) pontos para as restantes questões. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos Módulo 14. Atividades Físicas/Contextos e 

Saúde II, do Programa de Educação Física dos Cursos Profissionais. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é teórica e constituída por itens de resposta obrigatória de tipo aberto, resposta curta ou 

média, resposta direta e questões de verdadeiro ou falso. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova organiza-se em três conjuntos de itens questões. 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

a. Acontecimentos no universo das atividades físicas, interpretando a sua prática e respetivas 

condições como fatores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral; 

b. Processos de elevação e manutenção da condição física de uma forma autónoma no seu 

quotidiano, na perspetiva da saúde, qualidade de vida e bem-estar; 

c. Desenvolvimento das capacidades físicas coordenativas e condicionais. 

 

5. Objetivos 

a. Relacionar Aptidão Física e Saúde; 

b. Identificar os fatores associados a um estilo de vida saudável ao longo dos tempos; 

c. Conhecer processos de controlo do esforço e identificar sinais de fadiga ou inadaptação à 

exercitação praticada, evitando riscos para a Saúde, tais como: dores, mal-estar, dificuldades 

respiratórias, fadiga e recuperação difícil. 
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d. Compreender e identificar as capacidades físicas coordenativas e condicionais; 

e. Compreender a Dimensão Cultural da Atividade Física na atualidade e ao longo dos tempos; 

f. Distinguir Desporto e Educação Física, reconhecendo o valor formativo de ambos, na perspetiva da 

educação permanente. 

 

6. Material a utilizar 

Papel e material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica – lápis», nem de corretor. 

 

7. Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos Módulo 15. Atividades Físicas/Contextos e 

Saúde III, do Programa de Educação Física dos Cursos Profissionais. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é teórica e constituída por itens de resposta obrigatória de tipo aberto, resposta curta ou 

média, resposta direta e escolha múltipla. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova organiza-se em três conjuntos de itens questões. 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

a. Acontecimentos no universo das atividades físicas, interpretando a sua prática e respetivas 

condições como fatores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral; 

b. Fenómenos associados á prática das Atividades Físicas e das Atividades Físicas Desportivas que 

contribuem para a melhoria da aptidão física e condição física das populações; 

c. Desenvolvimento das capacidades físicas coordenativas e condicionais. 

 

5. Objetivos 

a. Relacionar Aptidão Física e Saúde; 

b. Identificar os fatores associados a um estilo de vida saudável ao longo dos tempos; 

c. Compreender e identificar as capacidades físicas coordenativas e condicionais; 
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d. Identificar o tipo de atividade física (desportiva ou outra) cuja prática pode contribuir para a 

melhoria da aptidão física, tendo em vista a sua saúde e bem-estar; 

e. Identificar, analisar e compreender aspetos gerais da ética na participação nas Atividades Físicas 

Desportivas; 

f. Relacionar os interesses sociais, económicos e políticos com a especialização precoce, dopagem, 

riscos de vida/saúde, violência (espectadores e atletas), espírito desportivo, corrupção desportiva e 

verdade desportiva. 

 

6. Material a utilizar 

Papel e material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica – lápis», nem de corretor. 

 

7. Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos 4. Ginástica I, do Programa de Educação 

Física dos Cursos Profissionais. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é teórica e constituída por itens de resposta obrigatória de tipo aberto, resposta curta ou 

média, resposta direta, escolha múltipla, correspondência e questões de verdadeiro ou falso. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova organiza-se em quatro conjuntos de itens questões. 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

a. O/A aluno/a deverá ser capaz de analisar e interpretar os elementos gímnicos da Ginástica de Solo, 

aplicando os conhecimentos sobre critérios de correção técnica, expressão e combinação das 

destrezas gímnicas. 

 

5. Objetivos 

a. Conhecer as regras de segurança. 

b. Identificar os diferentes aparelhos e materiais utilizados na ginástica. 

c. Identificar os diferentes elementos gímnicos. 

d. Conhecer as determinantes técnicas dos elementos gímnicos. 

 

6. Material a utilizar 

Papel e material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica – lápis», nem de corretor. 
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7. Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos do Módulo 01. Jogos Desportivos 

Coletivos I, do Programa de Educação Física dos Cursos Profissionais. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é prática. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova organiza-se numa fase única de execução prática de exercícios critério ou situação de jogo 

reduzido das matérias Futebol e Voleibol. 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

O/a aluno/a deverá ser capaz de executar duas provas de cada modalidade. 

 

Futebol 

Prova nº1 (50 pontos): passe e corte, desmarcação para a baliza e remate à baliza 

com êxito. 

Prova nº2 (50 pontos): controle da bola (após ser passada pelo/a colega ou na 

ausência por um professor/a), condução da bola, drible (contornando pinos), 

finalizando com remate à baliza. 

Voleibol 

Prova nº1 (50 pontos): realizar serviço por cima. 

Prova nº2 (50 pontos): receção da bola em passe ou em manchete, colocando-a na 

sua zona 3 para o passador (professor/a ou outro examinando/a) que a devolve 

para que ataque a bola em remate, simultaneamente do outro lado e caso exista 

outro/a examinando/a o colega efetua bloco. Todos têm de passar pelas três 

situações (passador/a, rematador/a e blocador/a). 
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5. Objetivos 

Executar as componentes criticas dos diferentes exercícios critério/sequência de exercícios critério 

e/ou situação de jogo reduzido, para dois jogos desportivos coletivos, com elevado ritmo e correção. 

 

6. Material a utilizar 

Uso obrigatório de equipamento desportivo adequado (calções ou fato de treino, t-shirt e ou sweat-

shirt), bem como de calçado próprio. 

Se o/a examinado/a não se apresentar com o vestuário adequado, não poderá realizar a prova. 

 

7. Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos Módulo 10. Dança I, do Programa de 

Educação Física dos Cursos Profissionais. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é prática. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova é prática e organiza-se numa fase única de execução de duas coreografias, uma Dança Social 

Latino-Americana não progressiva, e uma Dança Tradicional Portuguesa. 

4. Âmbito dos conteúdos 

O/A aluno/a deverá ser capaz de executar as coreografias definidas, tendo apenas uma oportunidade 

de apresentação das mesmas.  

 

Dança Tradicional Portuguesa - Regadinho (100 pontos): 

 - Passo de passeio;  

 - Passo saltado cruzado à frente;  

 - Passo saltitado. 

 

Dança latino-americana não progressiva - Merengue (100 pontos). 

O/A aluno/a, em situação de “Line Dance” e definindo previamente o tempo de execução dos passos 

(4 ou 8 tempos), deverá realizar uma coreografia utilizando: 

- Passo básico; 
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- Passo progressivo à frente e atrás; 

- Passo de mambo; 

- Passos laterais com junção de apoios; 

- Passos laterais cruzados; 

- Passo em “V”; 

- Voltas à direita e à esquerda. 

 

5. Objetivos 

Realizar as coreografias da Dança Social Latino-Americana não progressiva, e Dança Tradicional 

Portuguesa definidas, com uma boa postura, ritmo, fluidez e correção. 

 

6. Material a utilizar 

Uso obrigatório de equipamento desportivo adequado (calções ou fato de treino, t-shirt e ou sweat-

shirt), bem como de calçado próprio. 

Se o/a examinado/a não se apresentar com o vestuário adequado, não poderá realizar a prova. 

 

7. Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos. 

 



  
 

INFORMAÇÃO-PROVA DE AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – CURSOS PROFISSIONAIS 

EDUCAÇÃO FÍSICA  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: 11 – Dança II  

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Prática 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos Módulo 11. Dança II, do Programa de 

Educação Física dos Cursos Profissionais. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é prática. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova é prática e organiza-se numa fase única de execução de duas coreografias, uma Dança Social 

Latino-Americana não progressiva, e uma Dança Tradicional Portuguesa. 

4. Âmbito dos conteúdos 

O/A aluno/a deverá ser capaz de executar as coreografias definidas, tendo apenas uma oportunidade 

de apresentação das mesmas.  

 

Dança Tradicional Portuguesa - Regadinho (100 pontos): 

 - Passo de passeio;  

 - Passo saltado cruzado à frente;  

 - Passo saltitado. 

 

Dança latino-americana não progressiva – Rumba Quadrada (100 pontos). 

O/A aluno/a, em situação de dança a pares (caso exista mais que um/a aluno/a), ou em situação 

individual (se existir apenas um/a aluno/a), o/a aluno/a deverá realizar: 

- Passo básico em posição fechada em ritmo lento e ritmo rápido; 

- Passo progressivo para a frente e para trás em posição fechada; 

- Volta; 



 
 

Informação-Prova da Disciplina EDUCAÇÃO FÍSICA  Módulo/Unidade de Formação n.º: 11 
2 / 2 

- Volta e Contravolta; 

- New York/promenade. 

 

5. Objetivos 

Realizar as coreografias da Dança Social Latino-Americana não progressiva, e Dança Tradicional 

Portuguesa definidas, com uma boa postura, ritmo, fluidez e correção. 

 

6. Material a utilizar 

Uso obrigatório de equipamento desportivo adequado (calções ou fato de treino, t-shirt e ou sweat-

shirt), bem como de calçado próprio. 

Se o/a examinado/a não se apresentar com o vestuário adequado, não poderá realizar a prova. 

 

7. Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos. 

 



  
 

INFORMAÇÃO-PROVA DE AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – CURSOS PROFISSIONAIS 

EDUCAÇÃO FÍSICA  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: 2 – Jogos Desportivos Coletivos II 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Prática 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos do Módulo 02. Jogos Desportivos 

Coletivos II, do Programa de Educação Física dos Cursos Profissionais. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é prática. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova organiza-se numa fase única de execução prática de exercícios critério ou situação de jogo 

reduzido das matérias Andebol e Basquetebol. 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

O/a aluno/a deverá ser capaz de executar duas provas de cada modalidade. 

 

Andebol 

Prova nº 1 (50 pontos): Passe de ombro, deslocação, receção da bola, drible e 

remate em salto. 

Prova nº 2 (50 pontos): Receção, drible, finta com bola e remate em apoio. 

Basquetebol 

Prova nº 1 (50 pontos): Passe e corte, deslocação para o cesto terminando em 

lançamento na passada. 

Prova nº 2 (50 pontos): Passe de peito, receção da bola, drible de proteção 

contornando pinos e lançamento de parado. 

 

 

5. Objetivos 
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Executar as componentes criticas dos diferentes exercícios critério/sequência de exercícios critério 

e/ou situação de jogo reduzido, para dois jogos desportivos coletivos, com elevado ritmo e correção. 

 

6. Material a utilizar 

Uso obrigatório de equipamento desportivo adequado (calções ou fato de treino, t-shirt e ou sweat-

shirt), bem como de calçado próprio. 

Se o/a examinado/a não se apresentar com o vestuário adequado, não poderá realizar a prova. 

 

7. Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos. 

 



  
 

INFORMAÇÃO-PROVA DE AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – CURSOS PROFISSIONAIS 

EDUCAÇÃO FÍSICA  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: 3 – Jogos Desportivos Coletivos III 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Prática 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos do Módulo 03. Jogos Desportivos 

Coletivos III, do Programa de Educação Física dos Cursos Profissionais. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é prática. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova organiza-se numa fase única de execução prática de exercícios critério ou situação de jogo 

reduzido das matérias Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol. 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

O/a aluno/a deverá ser capaz de executar duas provas de cada modalidade. 

Andebol 

Prova nº 1 (50 pontos): Passe de ombro, deslocação, recepção da bola, drible e 

remate em salto. 

Prova nº 2 (50 pontos): Receção, drible, finta com bola e remate em apoio. 

Basquetebol 

Prova nº 1 (50 pontos): Passe e corte, deslocação para o cesto terminando em 
lançamento na passada. 

Prova nº 2 (50 pontos): Ressalto com recuperação da bola (após ser lançada por 
outro/a examinando/a, ou na ausência por um/a professor/a), passe de peito, 
receção da bola, drible de proteção contornando pinos e lançamento parado. 

Futebol 

Prova nº 1 (50 pontos): Passe e corte, desmarcação para a baliza, finta e remate à 

baliza com êxito. 

Prova nº 2 (50 pontos): Passe de cabeça seguido de controlo da bola (após ser 

passada por outro/a examinando/a, ou na ausência por um/a professor/a), 

condução da bola, drible (contornando pinos), finalizando com remate à baliza. 
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Voleibol 

Prova nº 1 (50 pontos): Realizar serviço por cima e receção ao serviço efetuado por 

outro/a examinando/a ou na ausência por um/a professor/a. 

Prova nº 2 (50 pontos): Receção da bola em passe ou em manchete, colocando-a 

na sua zona 3 para o/a passador/a (professor/a ou outro examinando/a) que a 

devolve para que ataque a bola em remate em apoio e/ou em salto, 

simultaneamente do outro lado e caso exista outro/a examinando/a o/a colega 

efetua bloco. Todos/as têm de passar pelas três situações (passador/a, 

rematador/a e blocador/a). 

 

 

5. Objetivos 

Executar as componentes criticas dos diferentes exercícios critério/sequência de exercícios critério 

e/ou situação de jogo reduzido, para dois jogos desportivos coletivos, com elevado ritmo e correção. 

 

6. Material a utilizar 

Uso obrigatório de equipamento desportivo adequado (calções ou fato de treino, t-shirt e ou sweat-

shirt), bem como de calçado próprio. 

Se o/a examinado/a não se apresentar com o vestuário adequado, não poderá realizar a prova. 

 

7. Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: 4 – Ginástica I 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Prática 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos do Módulo 04. Ginástica I, do Programa de 

Educação Física dos Cursos Profissionais. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é prática. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova organiza-se numa fase única de execução prática de ginástica de solo. 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

O/a aluno/a deverá ser capaz de executar em sequência os seguintes elementos gímnicos: 

 

- Rolamento à frente engrupado; 

- Rolamento à retaguarda engrupado; 

- Rolamento à frente terminando com as pernas afastadas; 

- Rolamento à retaguarda terminando com as pernas afastadas; 

- Posição de equilíbrio – avião; 

- Pino de cabeça; 

- Pino de braços; 

- Roda; 

- Rodada; 

- Posição de Flexibilidade – ponte ou espargata. 
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5. Objetivos 

Realizar uma sequência de habilidades de solo que combine com segurança e fluidez as diversas 

destrezas ou habilidades gímnicas, respeitando as suas componentes críticas. 

 

6. Material a utilizar 

Uso obrigatório de equipamento desportivo adequado (calções ou fato de treino, t-shirt e ou sweat-

shirt), bem como de calçado próprio (sapatilhas de ginástica). 

Se o/a examinado/a não se apresentar com o vestuário adequado, não poderá realizar a prova. 

 

7. Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: 7 – Atletismo / Raquetas I 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Prática 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos Módulo 07. Atletismo/Raquetas I, do 

Programa de Educação Física dos Cursos Profissionais. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é prática. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova organiza-se numa fase única de execução prática de exercícios critério ou situação de jogo 

do Atletismo ou Raquetas. 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

O/A aluno/a deverá ser capaz de executar duas provas de cada modalidade. 

 

Atletismo 

Prova nº 1 (50 pontos): realizar uma corrida de barreiras, com partida de blocos; 

Prova nº 2 (50 pontos): realizar o salto em altura, utilizando a técnica de tesoura 

(altura mínima correspondente à altura da cintura do próprio aluno/a). 

Raquetas 

Prova nº 1 (50 pontos): em exercício, num campo de badminton, executar o 

serviço curto e comprido, o lob, o clear e o remate. 

Prova nº 2 (50 pontos): em situação de jogo badminton de singulares, desloca-se e 

posiciona-se corretamente, para devolver o volante (evitando que este caia no 

chão), utilizando diferentes tipos de batimentos. 
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5. Objetivos 

Executar as componentes criticas dos diferentes exercícios critério/sequência de exercícios critério 

e/ou situação de jogo de singulares, para o atletismo/raquetas, com elevado ritmo e correção. 

 

6. Material a utilizar 

Uso obrigatório de equipamento desportivo adequado (calções ou fato de treino, t-shirt e ou sweat-

shirt), bem como de calçado próprio. 

Se o/a examinado/a não se apresentar com o vestuário adequado, não poderá realizar a prova. 

 

7. Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos. 

 



  
 

INFORMAÇÃO-PROVA DE AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – CURSOS PROFISSIONAIS 

PORTUGUÊS  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: 4 – Textos Argumentativos: Oratória Vieiriana/Texto 
Dramático Garretiano 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Escrita 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos do módulo 4 : Textos Argumentativos: 

Oratória Vieiriana/Texto Dramático Garretiano 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é constituída por itens de resposta fechada (de completamento, de verdadeiro/falso, de 

escolha múltipla, de transformação); itens de resposta aberta, de composição curta i item de 

resposta extensa). 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova organiza-se em três grupos de itens e cada grupo centra-se em textos de extensão variada. 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

Sermão de Santo António aos Peixes 

Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett 

Funções sintáticas 

Classes de palavras  

Orações subordinadas 

Texto expositivo/argumentativo/de opinião 

 

5. Objetivos 

· Ler textos literários portugueses de diferentes géneros 

· Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, justificando 
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· Fazer inferências, fundamentando 

· Identificar e explicitar o valor dos recursos expressivos mencionados no Programa. 

· Reconhecer e caracterizar textos quanto ao género literário: o sermão e/ou o drama 

romântico 

· Verificar a aquisição e a capacidade de aplicação de conhecimentos adquiridos diretamente 

com o funcionamento da língua 

· Exprimir pontos de vista 

· Utilizar vários tipos de argumento 

· Organizar as ideias de forma a exprimir-se com coerência e coesão 

· Ser capaz de exprimir corretamente as ideias relativas ao tema proposto 

· Produzir um texto correto do ponto de vista lexical, morfológico, sintático e ortográfico 

· Aplicar regras da textualidade. 

 

 

6. Material a utilizar 

Papel e material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta indelével. Não é permitido 

o uso de lápis, de esferográfica corretora, nem de corretor. 

 

7. Cotação 

Grupo I - 100 pontos 

Grupo II- 50 pontos 

Grupo III- 50 pontos 

Total- 200 pontos 
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Português  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: 1 – Poesia Trovadoresca/Fernão Lopes 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Escrita 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor para a disciplina de Português – 

Ensino Profissional.  Esta prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura, da Escrita, da Educação Literária e 

da Gramática. No que diz respeito ao domínio da Educação Literária, a prova pode incluir suportes 

textuais diferentes dos indicados nos documentos de referência para trabalho em sala de aula, 

privilegiando-se, nestes casos, a interpretação do texto apresentado na prova. Nos itens do domínio 

da Gramática em que se solicita a classificação de elementos linguísticos, é exigida a mobilização da 

metalinguagem tal como consta no Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Secundário. 

2. Caracterização da Prova 

Os desempenhos no domínio da Leitura podem ser avaliados através de itens de seleção (por exemplo, 

escolha múltipla) e de construção (por exemplo, resposta curta); estes itens têm como suporte um 

texto de um dos géneros previstos nos documentos curriculares em vigor. Os desempenhos no 

domínio da Escrita são avaliados através de itens de resposta restrita e através de um item de resposta 

extensa. Os desempenhos no domínio da Educação Literária são preferencialmente avaliados através 

de itens de resposta restrita. Neste domínio, além da interpretação dos textos/excertos apresentados, 

a resposta aos itens pode implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras estudadas. Os 

desempenhos no domínio da Gramática são preferencialmente avaliados através de itens de selecção. 

As respostas aos itens de cada um dos domínios de referência podem implicar a mobilização articulada 

de aprendizagens dos outros domínios.  

A prova é cotada para 200 pontos. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova organiza-se em três grupos de itens: Grupo I – Poesia Trovadoresca; Grupo II – Fernão Lopes; 

Grupo III – Gramática. 

 

4. Âmbito dos conteúdos 
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Leitura – Interpretação de textos literários de diferentes géneros. 

Escrita – Produção de respostas corretas do ponto de vista lexical, morfológico, sintático e ortográfico. 

Educação Literária – Poesia Trovadoresca (cantigas de amigo, amor e escarnio e maldizer) e Crónica de 

D.João I de Fernão Lopes. 

Gramática – Evolução do português, Fonética e Fonologia. 

 

5. Objetivos 

· Ler textos literários portugueses de diferentes géneros. 

· Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, justificando 

· Fazer inferências, fundamentando. 

· Identificar e explicitar o valor dos recursos expressivos mencionados no Programa. 

· Reconhecer e caracterizar textos quanto ao género literário: poesia trovadoresca e/ou 

narrativa/crónica histórica. 

· Verificar a aquisição e a capacidade de aplicação de conhecimentos adquiridos diretamente 

com o funcionamento da língua. 

· Exprimir pontos de vista. 

· Organizar as ideias de forma a exprimir-se com coerência e coesão. 

· Ser capaz de exprimir corretamente as ideias relativas ao tema proposto. 

· Produzir um texto correto do ponto de vista lexical, morfológico, sintático e ortográfico. 

· Aplicar regras da textualidade. 

 

6. Material a utilizar 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionário. Não é permitido o uso de corretor. 

 

7. Cotação 

Grupo I – 75 pontos/  Grupo II – 75 pontos/  Grupo III – 50 pontos  
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TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EM ATENDIMENTO TURÍSTICO 
(TCAT)  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: 4 – Relações Públicas no Turismo 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Escrita 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A importância da função de Relações Públicas no contexto da área do Turismo. 

As fases da organização de um evento turístico, nomeadamente conceção, preparação, 

implementação e follow-up do mesmo. 

As Relações Públicas no Acolhimento de Clientes. 

 

2. Caracterização da Prova 

Prova escrita sobre princípios teóricos relacionados com a função de Relações Públicas do profissional 

de Turismo e com a organização e apoio de eventos no contexto turístico. 

 

3. Estrutura da Prova 

Grupo 1- Perguntas abertas sobre a função de Relações Públicas no Turismo (2 questões) 

Grupo 2- Perguntas abertas sobre as fases de Organização de Eventos (2 questões) 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

O perfil do profissional de Turismo 

As Relações Públicas do profissional de Turismo 

A colaboração na conceção e apoio de eventos por parte do profissional de Turismo 

 

5. Objetivos 

Saber posicionar-se como profissional de Turismo. 
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Reconhecer as exigências da função. 

Estar consciente das fases de organização de um evento. 

Estar consciente da importância de uma colaboração assertiva e positiva. 

 

 

6. Material a utilizar 

Nada de específico. 

 

 

7. Cotação 

Grupo 1- 50 pontos 

Grupo 2- 50 pontos 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

 
 
INFORMAÇÃO-PROVA DE AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – CURSOS PROFISSIONAIS 

TURISMO-INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA                  2020 

Módulo/Unidade de Formação nº: 02 (Procura e Motivações Turísticas) 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Escrita 

 
 

Informação de Prova da Disciplina: TIAT (Turismo-Informação e Animação Turística)                             
Módulo/Unidade de Formação nº: 02 

                                       1 / 2 

1.  Objeto de Aval iação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos do Módulo 02 Procura e Motivações 

Turísticas do Programa de Turismo, Informaç ão e Animação Turíst ica do Curso Profiss ional  

Técnico de Turismo.  

2.  Caracter ização da Prova 

A prova é teórica e const ituída por itens de re sposta obrigatória de t ipo aberto,  resposta curta 

ou média,  resposta di reta e identificação de imagens.  

3.  Estrutura da Prova 

A prova organiza-se em c inco conjuntos de itens/ questões  

4.  Âmbito dos conteúdos  

A Procura Turística; Noção e Tipos de Procura Turística; Necessidades Turísticas, Determinantes da Procura Turística; 

Dimensão e Características da Procura Turística; Características comportamentais do consumidor Fatores Culturais 

Fatores Sociais Fatores Pessoais, As Motivações e a sua Influência no desenvolvimento da procura turística; 

Motivações para o turismo e comportamentos do turista, Critérios para a definição de perfis socioeconómicos dos 

turistas; Impactos das motivações na organização da oferta turística; Tipologia dos turistas. 

5.  Objetivos 

- Relacionar os conceitos de necessidade, motivação e expectativa 

- Compreender a relação entre necessidades humanas e motivações para o turismo 

- Tipificar e compreender as diferentes motivações em turismo 

 - Associar e hierarquizar motivações para o turismo com tipos e formas de turismo 

- Compreender os impactos” da experiência turística” do indivíduo na estruturação das motivações pessoais e 

sociais para o turismo 

 - Compreender a importância do conhecimento das motivações no planeamento, organização e gestão da oferta 

turística 

- Identificar os diversos mercados existentes e conjugá-los como potenciadores de desenvolvimento turístico 

regional, relacionando motivações para o turismo com perfis socioeconómicos dos turistas. 
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6.  Material  a  uti lizar  

Papel e material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica – lápis», nem de corrector. 

 

7.  Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos,  d i stribuída por 5 conjuntos de questões.  

Grupo A –  40 pontos  

Grupo B –  40 pontos  

Grupo C  –  50 pontos  

Grupo D –  40 pontos  

Grupo E  –  30 pontos  

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

 
 
INFORMAÇÃO-PROVA DE AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – CURSOS PROFISSIONAIS 

TURISMO-INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA                  2020 

Módulo/Unidade de Formação nº: 03 (Organização do Acolhimento Turístico) 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Escrita 
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1.  Objeto de Aval iação  

A prova tem como refe rência os conteúdos programáticos do Módulo 03 Organização do 

Acolhimento Turístico do Programa de Turismo, In formação e An imação Tur íst ica do Curso 

Profissional  Técnico de Turismo.  

 

2.  Caracter ização da Prova  

A prova  é teórica e const ituída por itens  de re sposta obr igatória de escolha múlt ipla,  de t ipo  

aberto,  resposta di reta,  ident ificaçã o de imagens e resposta curta e média.  

 

3.  Estrutura da Prova 

A prova organiza-se em três conjuntos de itens/ questões  

4.  Âmbito dos conteúdos  

A Política de Acolhimento no Contexto da Atividade Turística; Tipos de Agentes de Níveis de Responsabilidade no 

Acolhimento Turístico; Organização e Políticas de Acolhimento Turístico em Portugal. 

 

5.  Objetivos 

* Reconhecer a importância do acolhimento no âmbito da atividade turística; 

* Reconhecer o acolhimento como um conjunto de comportamentos, técnicas e ações a ser mobilizados para 

tornar agradável a estadia dos turistas; 

* Identificar os fatores que influenciam e diferenciam a qualidade do acolhimento turístico; 

* Identificar os agentes e entidades públicas e privadas responsáveis pelo acolhimento e os respetivos níveis de 

responsabilidade; 

* Reconhecer que o alojamento, os transportes e os serviços de acolhimento são as bases da atividade turística. 

 

6.  Material  a  uti lizar  

Papel e material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica – lápis», nem de corretor. 

7.  Cotação  

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos,  d i stribuída por 3 conjuntos de questões.  

Grupo A –  50 pontos  

Grupo B –  50 pontos  

Grupo C  –  100 pontos  



  
 

INFORMAÇÃO-PROVA DE AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – CURSOS PROFISSIONAIS 

Tecnologias de Informação e Comunicação  2020 

Módulo/Unidade de Formação n.º: 1 – Folha de Cálculo 

Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos 

Modalidade: Prática 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROF. REYNALDO DOS SANTOS 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem como referência os conteúdos programáticos do módulo 1 – Folha de cálculo. 

 

2. Caracterização da Prova 

A prova é constituída por questões práticas de criação e organização de informação, elaboração de 

cálculos e construção de gráficos. 

 

3. Estrutura da Prova 

A prova organiza-se em três grupos de itens. 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

Utilização do Microsoft Excel para a realização de tarefas relacionadas com folhas de cálculo. 

 

5. Objetivos 

Inserir, organizar e formatar a informação num documento do Excel. 

Definir ou editar cálculos necessários para a obtenção dos resultados pretendidos. 

Elaborar gráficos a partir de dados de uma tabela. 

 

6. Material a utilizar 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Computador com o software Microsoft Excel 2010. 
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7. Cotação 

A prova é cotada em 200 (duzentos) pontos, distribuídos do seguinte modo: Grupo I - 60 pontos, 

Grupo II - 80 pontos, Grupo III - 60 pontos. 

 


