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Introdução: O exame destina-se a alunos que não tiveram aproveitamento positivo a este módulo.
Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, a estrutura e características da prova, o material a utilizar e a duração da mesma.
Conteúdos

Objectivos

2.3. A pessoa, sociedade e o mundo.
*A construção da democracia.
*O homem como animal social e político.
*Modelos de organização política.
*A construção dos regimes democráticos
e as caraterísticas da democracia.
*O problema da democracia: liberdades
e direitos.
*A democracia em Portugal.
* Os direitos humanos nas sociedades
atuais.

*Reconhecer o homem como animal político.
*Compreender a sociedade humana como constituída por
grupos politicamente organizados.
*Identificar os principais momentos da construção da
democracia e as suas crises.
*Perceber a importância da revolução Francesa e os seus
valores: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
*Conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a
sua génese e as instituições que lhe dão corpo.

6.3. As organizações do trabalho.
*Os direitos dos trabalhadores.
*A OIT: principais convenções.
*Segurança, higiene e saúde no
trabalho. Cultura de prevenção.

*Conhecer as principais organizações do trabalho.
*Conhecer os principais direitos dos trabalhadores.
*Compreender o papel da OIT e as principais convenções.
*Compreender a importância da cultura de prevenção.
*Reconhecer a importância da Higiene, segurança e saúde
no trabalho.

7.1.Cultura global ou globalização de
culturas?
*O papel das tecnologias de informação
e comunicação no fenómeno da
globalização.
*Globalização cultural e globalização
financeira.
*Globalização e riscos.

*Perceber o conceito de globalização.
*Compreender as modificações introduzidas no mundo pelas
tecnologias da informação e comunicação, que contribuíram
para o fenómeno da globalização.
*Conhecer diferentes perspetivas sobre o sentido da
globalização.
*Identificar aspetos da globalização que correspondam a
modificações socioculturais na sociedade atual.

Estrutura da prova

Cotações

A prova é constituída por seis questões
referente ao módulo em avaliação e
organizada em três partes (questões de
resposta obrigatória):
Grupo I: duas questões (tema 2.3)

2 X 30 (pontos)

Grupo II: Duas questões (tema 6.3)

2 X 30 (pontos)

Grupo III: Duas questões (tema 7.1)

2X 35 (pontos
200 pontos

Material a utilizar:
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria.
Não é permitido o uso de corretor.
Critérios gerais de correção:
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Nos itens de resposta curta ou extensa, o afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.

Oliveira de Frades, 30 de Maio de 2013
O professor responsável:
____________________________________

O Coordenador de Departamento:
____________________________________

