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Informação Prova Especial de Avaliação de:
8213 – Conduta Profissional na Restauração
1.Objeto de avaliação
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados
no programa da Unidade de Formação de Curta Duração.

2.Características e estrutura (domínios, conteúdos e cotações em pontos)
É constituída por dois grupos de itens (concetualização, problematização, análise, interpretação e
crítica).
O grupo I é constituído por dez itens de escolha múltipla.
O grupo II é constituído por seis itens de resposta curta.
Domínios

Conteúdos

- Estruturas
organizacionais

Cotações
10

- As estruturas organizacionais na restauração.

na restauração:

itens

de

escolha múltipla,
sendo a cotação
de cada item de 5

- Organização

- A importância da organização interna.

Interna.
- Hierarquia

pontos
Total: 50 pontos

- O conceito de hierarquia no campo profissional.

Profissional.

6

questões

resposta
- Brigadas e

- As principais brigadas e funções.

funções.

de

curta,

sendo a cotação
de cada questão
de 25 pontos –

- Regras

- Os conceitos inerentes às regras profissionais.

Total: 150 pontos

profissionais
específicas:
- Apresentação;

-Os principais conceitos alusivos ao vestuário, apresentação,

- Vestuário;

postura, valores e normas de segurança e higiene.
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- Assiduidade e
pontualidade;
- Atitude e
postura
profissionais;
- Normas de
Higiene e
Segurança.
- Trabalho em
Equipa:
- Comunicação

-O conceito de trabalho e de equipa.

Interpessoal.

-Os vários tipos de comunicação, estilos e organização.

- Estilos
comunicacionais.
- Organização do
trabalho.
- Gestão de

- Gerir os conflitos.

conflitos.
Total: 200 pontos

3.Critérios gerais de classificação
- Seleção e domínio dos conteúdos apropriados;
- Organização lógica e coerente do discurso;
- Apropriação e elaboração crítica das questões;
- Correção da expressão escrita.
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
ESCOLHA MÚLTIPLA
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção
correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: uma opção incorreta, mais
do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.

RESPOSTA CURTA
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A avaliação das competências específicas da disciplina decorre da verificação de uma articulada e
coerente apresentação dos conteúdos relevantes, da utilização correta da terminologia da disciplina e da
interpretação adequada dos documentos apresentados.
Nos itens de resposta curta que implique a produção de um texto, a classificação a atribuir traduz a
avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das competências de comunicação
escrita em língua portuguesa.

4.Material
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas no próprio enunciado.
Não é permitido o uso de corretor.

5.Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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