
 

 

 

 

INFORMAÇÃO-PROVA 

 

ENSINO VOCACIONAL 2016/2017  

RISCOS E ACIDENTES DE TRABALHO 

Prova Escrita 

MÓDULO II (902) Perguntas de Carácter de desenvolvimento 

 

 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 
 

O documento transmite informação relativa à prova de exame modular do ensino 

vocacional da disciplina de, RISCOS E ACIDENTES DE TRABALHO a realizar em 2016, 

nomeadamente: 

 Caraterização da prova; 

 Material; 

 Duração da prova; 

 Critérios gerais de classificação. 

As provas têm por referência as Orientações Programáticas de Riscos e Acidentes de 

Trabalho e outros documentos orientadores, com destaque para o Quadro Europeu Comum 

de Referência para os cursos vocacionais, seguindo as normas da Agência Nacional para 

Qualificação de 2006 e, permitem avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

teórica de duração limitada. Nas provas, são objeto de avaliação os domínios da: 

• O direito à integridade física e psicológica do indivíduo exerce-se igualmente no trabalho 
e desde o início da aprendizagem de uma profissão; 
• O reconhecimento da saúde e da segurança no trabalho como valores fundamentais 
permite aumentar a dimensão social do fenómeno que se convencionou chamar de 
globalização; 
• A incidência humana e económica dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais 
é particularmente elevada entre os trabalhadores e trabalhadoras jovens; 
• A capacidade de enfrentar os riscos profissionais depende muito da educação recebida 
em matéria de prevenção; 
• A necessidade de uma melhor adequação entre as realidades do mundo do trabalho e as 
condições da aprendizagem de uma profissão é geralmente reconhecida. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 
PROVA TEÓRICA:  
 Os itens da prova podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um 
dos temas do programa.  
A prova é cotada para 100 pontos.  
A distribuição dos temas por objetivos e conteúdos na prova apresenta-se no Quadro 1. 



 

 

 

 
 

Quadro 1 – Distribuição dos temas 

 
     

Tema: Riscos e Acidentes de Trabalho 
 

Objetivos 

 

 
Conteúdos 

 Analisar e compreender os 
riscos no ambiente de 
trabalho; 

 Definir o ruído; 

 Identificar as 
responsabilidades entre 
empregados; 

 Identificar os sinais de 
perigo de obrigatoriedade 

Estatísticas de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais em Portugal: 

 O trabalho e a saúde; 

 Acidentes de trabalho; 

 Ruído; causas; efeitos e 
prevenção; 

 Identificação de perigos; 

 Proteção coletiva; 

 Proteção individual; 

 Sinalização de Segurança; 

 Obrigações e direitos de 
empregador face à prevenção 

 
 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.  

 
                                          Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

 

Grupo Questão/Estrutura da prova Cota
ções 

 
 
 
 
 

Grupo 1 

1ª Questão 
de carácter de desenvolvimento 

7,5 

2ª Questão 
De escolha múltipla 

 

7,5 

3ª Questão 
De caracter de desenvolvimento 

7,5 

 
Grupo 2 

 

4 Questões 
De carácter de desenvolvimento 

 

7,5 
10 
10 
7,5 

 
 

Grupo 3 

5 Questões 
De caracter de 

desenvolvimento 

7,5 
7,5 
7,5 
10 
10 

      Total                                                      100 

 



 

 

 
MATERIAL 
____________________________________________________________________________________________________________ 
   
 
As respostas são registadas em folhas próprias fornecidas pelo estabelecimento de ensino 
(modelo oficial). No cabeçalho das folhas de resposta, deverá estar identificada a disciplina 
— RISCOS E ACIDENTES DE TRABALHO  
Para o preenchimento do cabeçalho, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de 
tinta azul ou preta.  
Não é permitido o uso de corretor.  

 
 

 

DURAÇÃO 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
As provas têm a duração de 60 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.  

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  
 

 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 
com zero pontos.  
Os critérios de classificação das respostas depende a que elas sejam claras, sucintas e 
legíveis, caso não o sejam, são classificadas com zero (0) pontos. 
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta 

que surgir em primeiro lugar. 

A classificação das respostas resulta da soma das pontuações atribuídas a cada uma 
delas.  

 
 
 
 

 
      
     O professor responsável:                                   O Coordenador de Departamento                                                                                             

       _________________________________                                           ___________________________________________ 
                
 


