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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de Gestão e Marketing Módulo 08 Professora  
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 11º 

 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências de Avaliação Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

Equipa de trabalho: conceito 

e princípios de organização 

❖ Grupo vs equipa de 

trabalho 

❖ Fases de 

desenvolvimento, estrutura e 

evolução 

❖ Formas de 

organização: cooperação e 

colaboração 

 

Organização das equipas nas 

diversas áreas de intervenção 

do turismo 

❖ Restauração 

❖ Hotelaria 

❖ Turismo 

 

Fenómenos de dinâmica de 

grupo 

❖ Influência social e 

papel social 

❖ Normas sociais 

● Identificar os conceitos e princípios do 

trabalho em equipa; 

● Reconhecer as especificidades do trabalho 

em equipa em contexto de turismo; 

● Distinguir os comportamentos facilitadores e 

dificultadores do trabalho em equipa; 

● Reconhecer os principais fenómenos de 

dinâmica de grupos; 

● Reconhecer a importância da flexibilidade e 

capacidade de adaptação a situações para os 

indivíduos  e as organizações. 

Grupo I  - 

Questões de 

escolha múltipla 

 

Grupo II - Itens 

de construção 

 180 pontos 

 

 

 

 

20 pontos 

Na correção das respostas serão avaliados os 

seguintes aspetos: 

 

 Escolha múltipla 

 - A cotação total do item só é atribuída às 

respostas que apresentem de forma inequívoca a 

única opção correta. São classificadas com zero 

pontos as respostas em que seja assinalada:  

–– uma opção incorreta; 

 –– mais do que uma opção.  

Não há lugar a classificações intermédias. 

 Itens de Construção 

 - Coerência e relevância das respostas dadas;  

- Objetividade e capacidade de síntese; 

- Correta aplicação do vocabulário específico da 

disciplina. 

 - Quando o examinando responder ao mesmo 

item mais do que uma vez, deve eliminar 

inequivocamente a(s) resposta(s) que não deve(m) 

ser classificada(s). No caso de tal não acontecer, 

será classificada a resposta que surge em primeiro 

lugar. 

 



❖ Atitudes e 

comportamentos facilitadores e 

dificultadores 

❖ Gestão de conflitos 

 

A importância da comunicação 

no trabalho das equipas 

Fluxos de comunicação 

Comunicação vertical e 

horizontal 

 

Papel do líder na condução das 

equipas de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO:  

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

É interdito o uso de “esferográfica-lápis” e de corretor; 

 


