AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DE FRADES

EXAME – ENSINO PROFISSIONAL
Técnico de Manutenção Industrial
Disciplina: Organização Industrial

Módulo: 2- A Empresa

Tipo de Prova: Escrita

Duração: 90 minutos

Ano letivo: 2012/2013

Introdução: O exame do módulo A Empresa da disciplina de Organização Industrial destina-se a alunos que não obtiveram aproveitamento neste 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

1. Comportamento organizacional, interação entre indivíduos,
influências internas e externas à empresa
1.1. Motivação e comunicação
1.2. Liderança
2. Noção de empresa, inputs e outputs
3. Classificação de empresas
3.1. Forma jurídica
3.2. Distribuição geográfica
3.3. Sectores de atividades
3.4. Propriedade e dimensão
4. Organigrama
4.1. Os departamentos: Comercial, produção, financeira,
manutenção, recursos humanos e qualidade;
4.2. Dependência hierárquica e funcional dos vários
departamentos
5. Teorias administrativas: Taylor e seguintes
6. Produtividade e organização
7. Implantação dos meios de produção

Objectivos

- Reconhecer a importância do fator
humano na organização;
- Interpretar teorias de motivação;
- Reconhecer a importância da
comunicação;
- Definir empresa e classificá-la;
- Distinguir as várias funções;
- Interpretar organigramas;
- Planear trabalhos;
- Manipular tabelas de tempos prédeterminados;
- Definir produtividade;
- Implantar meios de produção
segundo critérios.

Estrutura da prova

Cotações

A prova é constituída por três
grupos de questões.

A prova está cotada em 200
pontos.

O primeiro grupo é constituído
por 6 questões de reposta
extensa.

Grupo I
85 Pontos

O segundo grupo é constituído
por 5 questões de escolha
múltipla.

Grupo II
25 Pontos

O terceiro grupo é constituído
por 5 questões, com alíneas, de
resposta curta e resposta
extensa.

Grupo III
90 Pontos

TOTAL

Material a utilizar:

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Não é permitido o uso de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

200 pontos




O examinando deve, ainda, ser portador de folha de teste.
Não é permitido a troca ou empréstimo de material no decorrer da prova.

Critérios gerais de correcção:

- Utilização adequada de conteúdos

- Capacidade de análise e interpretação da informação proposta

- Utilização de terminologia adequada quer de natureza específica da disciplina quer no domínio da expressão escrita em Língua Portuguesa

- Objetividade e capacidade de síntese bem como clareza da resposta, tendo em atenção a coerência das ideias e /ou argumentos.

- Todas as questões que não estiverem devidamente identificadas terão a cotação zero
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