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Tipo de Prova: Escrita

Duração: 90 minutos

Introdução:
O exame do módulo A Organização Institucional do Turismo da disciplina de Turismo e Técnicas de Gestão 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. Organismos internacionais
com intervenção turística
2. Papel do Estado no
desenvolvimento do turismo
3. Estrutura e organismos do
sector público e do sector privado

Objectivos
- Enumerar os organismos internacionais com
intervenção turística;
- Compreender a Organização Mundial do Turismo,
seus órgãos, sócios, objectivos e actividades;
-Compreender os objectivos e actividades das
Organizações Nacionais de Turismo;
- Identificar os diferentes órgãos públicos e privados de
turismo;
- Identificar as suas atribuições e áreas de actuação.
- Compreender a importância da União Europeia, do
Estado e dos organismos regionais e locais no
desenvolvimento do sector do turismo.

Estrutura da prova
A prova é constituída por duas partes.

1ª Parte
100 Pontos

A segunda parte é constituída por 4 questões de
resposta extensa.

2ª Parte
100 Pontos

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
 - Objectividade 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

A professora responsável:
____________________________________

A prova está cotada em
200 pontos.

A primeira parte é constituída por 7 questões.
Estão incluídas questões de resposta curta e
directa e questões de resposta semi-extensa.

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