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Informação Prova Especial de Avaliação de:
Cidadania e Mundo Atual
1.Objeto de avaliação
A Prova Especial de Avaliação desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os
conteúdos lecionados no respetivo domínio de formação ao longo do ano letivo. A prova é
adequada à diversidade das aprendizagens realizadas.

2.Características e estrutura (domínios, conteúdos e cotações em pontos)
A prova é cotada de 200 pontos e apresenta cinco grupos de itens de resposta
obrigatória.
A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência das unidades
temáticas no programa da disciplina.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla e associação/correspondência) e
itens de construção (resposta curta, resposta restrita e resposta extensa).
Alguns itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida.

Domínios

Conteúdos

• Módulo B6Funcionamento da
União Europeia

- Génese e evolução da União Europeia, Estado
Membros e sucessivos alargamentos.
- Símbolos da União Europeia.

Cotações

Grupo I
4 itens - 40

_________________________________________
• Módulo B1Organização do
Estado
Democrático: a
nossa Democracia

- O Estado de Direito- a Constituição
- Os órgãos de Soberania – sua composição e
competências
- A Administração pública: central, regional e local

Grupo II
3 itens - 30
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• Módulo C6Património e
Cultura: a nossa
identidade

- Tipos de património: arquitectónico, monumental,
paisagístico, arqueológico, material, imaterial e
artístico.

Grupo III
3 itens - 30

- Preservação do património natural: parques,
reservas naturais e áreas protegidas.
- O património construído: monumentos nacionais
e edifícios classificados.
- As paisagens e lugares que são Património da
Humanidade.

________________________________________
• Módulo D1:
Ambiente e
DesenvolvimentoProblemas
Globais, Soluções
Locais

- Problemas relacionados com o ar, a água, os
resíduos e o ruído.

Grupo IV
4 itens - 50

- Comportamentos capazes de contribuir para
evitar a degradação ambiental.

_________________________________________
• Módulo C10Promover a saúde: - Dever pessoal de promoção da saúde: a imagem
as doenças do do corpo; higiene pessoal; vacinação; perigos de
nosso tempo
automedicação.

Grupo V
5 itens - 50

- Desvios alimentares: obesidade, bulimia e
anorexia.
- Consumo de álcool e tabaco.
- Consumo de drogas lícitas e ilícitas.
- Doenças sexualmente transmissíveis.
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3.Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e
dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item.
A classificação dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de
resposta curta podem apresentar-se sob forma de tarefas de comportamento ou de
Verdadeiro e Falso.
Os critérios de classificação dos itens de construção curta e extensa apresentamse organizados por níveis de desempenho, o afastamento integral dos aspetos de
conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são
classificadas com zero pontos.
No âmbito das competências específicas da disciplina de Cidadania e Mundo
Atual, constituem critérios gerais:
- a relevância da resposta relativamente à questão formulada;
- a forma como a fonte é analisada, valorizando-se a sua interpretação e a
relacionação de temáticas e conteúdos;
- a mobilização de informação circunscrita ao assunto em análise e o domínio do
vocabulário específico da disciplina.
Em todos os itens do exame, 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 aluno apenas pode usar, como material de escrita, esferográfica de tinta azul ou
preta indelével. Não é permitido o uso do corretor.

5.Duração
A prova tem a duração de 90 (noventa) minutos.
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