Ensino Secundário – Cursos Profissionais
(DL 139/2012 de 5 de julho)
Componente de Formação Sociocultural
Matriz - Prova de Recuperação de Módulos
De Área de Integração
Objeto de avaliação
Área I - A Pessoa
Unidade Temática 1 – O SUJEITO LÓGICOPSICOLÓGICO
Tema Problema – 1.1: A construção do
conhecimento ou o fogo de Prometeu
. Conhecer a narrativa mítica sobre Prometeu e a
sua referência à génese do conhecimento humano.
. Compreender a importância do corpo como lugar de
construção do conhecimento: a fisiologia nervosa e
glandular no Homem; a perceção.
. Articular o conhecimento sobre a constituição física
e o funcionamento fisiológico do corpo com os dados
fornecidos pelo meio: da construção da sensóriomotricidade
à
abstração/conceptualização;
a
afetividade e as referências socioculturais como
estruturantes da personalidade.
. Compreender a relação complexa entre inato e
adquirido na construção do conhecimento e a cultura
como dispositivo integrador dos dados.
. Contactar com algumas formulações teóricas sobre
o conhecimento no pensamento ocidental.
. Investigar sobre o conceito de Inteligência: será o
homem o único ser inteligente?
. Abordar a problemática da inteligência artificial: as
tecnologias contemporâneas e a sua intervenção em
todas as esferas do pensamento e da ação humana
OU
Área I - A Pessoa
Unidade Temática 3 – O SUJEITO BIO-

Características e estrutura da prova

. 3 Grupos de questões, de acordo com as
(Três) áreas temáticas.

Ano Letivo
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Módulo(s)

PROGRAMA ANTIGO
do módulo 5 (CINCO)

Prova

Escrita

Duração (min)

90 minutos

Critérios de Classificação

. Domínio dos conceitos
. Domínio dos conteúdos

. O 1º Grupo terá 4 questões. O aluno tem de
optar por responder, em exclusivo, às
questões relativas ao tema problema 1.1 OU
ao tema problema 3.1.
. Grupo I –
4 X 20 pontos.

Material autorizado: Material específico necessário: caneta de tinta preta e azul

. Expressão clara e correta
.
Capacidade
de
aplicação
conhecimentos adquiridos
. Capacidade de estabelecer
oportunas entre os conteúdos.
. Objetividade e rigor.
. Técnicas de análise de texto.

dos

relações

Ensino Secundário – Cursos Profissionais
(DL 139/2012 de 5 de julho)
Componente de Formação Sociocultural
Matriz - Prova de Recuperação de Módulos
De Área de Integração
Objeto de avaliação
ECOLÓGICO
Tema Problema 3.1: O Homem e a Terra
. Analisar exemplos de cosmografias de diferentes
povos.
. Analisar representações do Universo de Ptolomeu.
. Refletir sobre textos de Galileu e de Giordano
Bruno.
. Refletir sobre a evolução das ideias sobre a origem
e evolução do Universo.
Área II – A Sociedade
Unidade Temática 5 – UMA CASA COMUM: A
EUROPA
Tema Problema 5.2: A cidadania europeia
. Identificar e explicar os momentos importantes da
construção europeia.
. Conhecer as principais instituições europeias e o
seu funcionamento.
. Identificar direitos e deveres envolvidos na
cidadania europeia.
. Problematizar formas de organização futura da UE
que contribuam para a sua afirmação como potência
mundial.
Área III – O Mundo
Unidade Temática 8 –
A INTERNACIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA, DO
CONHECIMENTO E DA INFORMAÇÃO
Tema Problema 8.2:
Da multiplicidade dos
saberes à Ciência como construção racional do
real

Características e estrutura da prova

. O 2º Grupo terá 3 questões.
. Grupo II –
3 X 20 pontos.

. O 3º Grupo terá 3 questões.
. Grupo III –
3 X 20 pontos.

Material autorizado: Material específico necessário: caneta de tinta preta e azul
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Componente de Formação Sociocultural
Matriz - Prova de Recuperação de Módulos
De Área de Integração
Objeto de avaliação

Características e estrutura da prova

. Apreender noções sobre a complexidade do ato de
conhecer, ponto de partida da problemática
gnosiológica: a relação sujeito – objeto; a
intencionalidade do sujeito no ato de conhecer; a
sobredeterminação do sujeito por um universo
incerto e ambíguo.
. Refletir sobre a construção da realidade pelo senso Total – 200 pontos.
comum distinguindo-a do conhecimento científico.
. Conhecer a construção filosófica clássica sobre o
ato de conhecer: Empirismo e Racionalismo como
fontes possíveis de conhecimento; Realismo e
idealismo como posições possíveis do sujeito
perante o objeto.
. Conhecer alguns contributos das ciências
contemporâneas
para
novas
propostas
gnosiológicas.
. Compreender o conceito de Ciência e os seus
pontos de referência tradicionais: ciências lógico
matemáticas;
ciências
naturais/experimentais;
ciências humanas/sociais; métodos indutivo e lógico
dedutivo.
. Explicar a atividade científica como forma de
progressiva afirmação da razão (problemática
histórico epistemológica).
. Avaliar o valor democrático da Ciência, ou “como
ninguém sabe o suficiente para ser intolerante”
(problemática político social da Ciência).

Material autorizado: Material específico necessário: caneta de tinta preta e azul
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