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Ano Letivo
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3

Prova

Escrita

Duração (min)

Características e estrutura da prova

90’

Critérios de Classificação

Tema 2.3 - A Construção da Democracia


Conhece o processo de construção da democracia em Portugal:
da monarquia constitucional à democracia representativa.



Reconhece a Constituição como a Lei Fundamental do Estado

Grupo I - Tema - 2.3 - A Construção da
Democracia
80 pontos

Domínio dos conceitos

Grupo II - Tema 6.1 – O Trabalho, a sua

Aquisição

de Direito português.


Demonstra o conhecimento da hierarquia e das competências
dos órgãos de soberania



Conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a sua

Evolução e Estatuto no Ocidente
60 pontos

génese e as instituições que lhe dão corpo
Tema 6.1 – o Trabalho, a sua Evolução e Estatuto no Ocidente


Define o conceito de trabalho e a sua evolução histórica



Conhece formas e modelos de organização do trabalho: Taylorismo e Fordismo.



Compreende a interdependência dos modelos de organização

apresentados no enunciado.

interpretação

de

Clareza e correção da linguagem

intervenção.



e

60 pontos

Tema 7.3. O Papel das Organizações Internacionais

Reconhece o papel crescente das organizações internacionais
como uma das características do processo de globalização.

Aplicação dos conhecimentos adquiridos
Análise

Identifica organizações internacionais e as suas áreas de

A prova é constituída por três grupos, com itens de resposta

Conhece a história, estrutura e o papel da Organização das aberta, em que todas as questões são introduzidas por documentos
Nações Unidas (ONU) no mundo actual.

Material autorizado: Caneta de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis nem de corrector.

de

conhecimentos

Internacionais

das sociedades.



compreensão

Grupo III - Tema 7.3. O Papel das Organizações

do trabalho com as condições sociais, económicas e culturais



e

textos

