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NOTAS 
Utilização de caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.  
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas não serão consideradas. 
A prova é realizada na folha do enunciado, não sendo permitido qualquer outro material, nomeadamente folhas, 
dicionário, corrector e telemóveis ou outros equipamentos de comunicação. 
A saída da sala é vedada até aos últimos 15 minutos do tempo regulamentar, 90 minutos. 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Nomes próprios 
 
Apelidos 
 
Data de Nascimento Documento de identificação nº 
 

 
1ª PARTE - RELAÇÃO ALUNO/UMUM 

Leia com atenção as questões que lhe são colocadas, reflicta sobre o assunto em destaque e, antes de tomar 
conhecimento das alternativas oferecidas para escolher uma resposta, medite e formule as suas próprias ideias. No caso 
de questões de escolha múltipla, assinale com ☒ a resposta que considera mais adequada. No caso de questões abertas, 
responda de forma sucinta e objectiva. 

A- Qual a Missão da UMUM? 

A UMUM propõe-se promover a formação do Homem moçambicano, dotado de conhecimentos, valores ético-
morais e de cidadania que o habilitem a participar de forma activa e criadora nos desafios da transformação 
social, cultural e económica do país, consequência da Globalização, empenhando-se na Sociedade do 
Conhecimento e da Aprendizagem.  

1. Abrir a formação a nível internacional. ☐ 
2. Transformação do país, através da formação holística do cidadão moçambicano, no tempo actual e no contexto mundial. ☐ 
3. Transformação do contexto em que se insere. ☐ 

B- Que Visão orienta a UMUM? 

A UMUM visa oferecer oportunidades de educação e formação aos cidadãos nacionais, constituindo-se como uma 
inovação no panorama educativo nacional, tanto no ensino público, como no privado, procurando a excelência, 
através de um sistema continuado de controle de qualidade dos serviços prestados e através da capitalização das 
valências da Igreja Metodista Unida de Moçambique (IMUM) no domínio das Ciências Sociais e Humanidades. 
Pretende ainda contribuir para o esforço global de combate à pobreza promovendo uma política de equidade social 
no acesso ao ensino e formação.  

1. A qualidade do ensino e da investigação a nível mundial. ☐ 
2. A promoção da igualdade social na área da educação, disponibilizando formação de qualidade, sustentada nos valores 

da IMUM. ☐ 
3. A educação e formação do cidadão nacional tendo por base os valores da IMUM ☐ 

C- Como interpreta os princípios da UMUM? 
1. Inclusão – UMUM é uma instituição aberta a todos os cidadãos nacionais, sem discriminações fundadas na religião, sexo, 

raça e região de origem. 
a. A UMUM defende a cidadania nacional. ☐ 
b. A UMUM organiza-se de acordo com a origem dos seus estudantes. ☐ 
c. A UMUM cria condições de acordo com a religião dos seus estudantes. ☐ 

2. Integração – UMUM assume-se como parte do Sistema Nacional de Educação e, nessa base, a sua actuação observa as 
metas e funções definidas pelo Governo para as Instituições do Ensino Superior. 
a. Sendo uma universidade, a UMUM não integra o Sistema Nacional de Educação. ☐ 
b. A constituição da UMUM rege-se pelas directrizes do Governo. ☐ 
c. As funções assumidas pela UMUM caracterizam-se pela sua autonomia. ☐ 

3. Complementaridade – a determinação dos cursos e especialidades oferecidos pela Universidade, fundamenta-se nas 
necessidades das transformações sociais, económicas e culturais em curso no país e visam complementar os esforços 
desenvolvidos por instituições congéneres. 
a. A UMUM criou os seus cursos de acordo com as áreas dos elementos da sua Comissão Instaladora. ☐ 
b. Os cursos da UMUM vão ao encontro das necessidades do país, complementando a oferta existente a nível nacional. ☐ 
c. A UMUM tem por objectivo promover transformações específicas. ☐ 
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4. Parceria – no seu funcionamento, a UMUM desenvolve parcerias estratégicas com o tecido produtivo nacional, com a 
comunidade académica a nível nacional, regional e internacional. 

a. A UMUM tem como princípio criar os seus próprios modelos, sustentados nos conhecimentos científicos das áreas dos 
cursos. ☐ 

b. A UMUM tem por objectivo implementar o seu desenvolvimento sustentado em parcerias com universidades a nível 
internacional. ☐ 

c. Em termos produtivos, a UMUM aposta na interacção com o contexto envolvente e, em termos académicos, com 
instituições nacionais e internacionais. ☐ 

D- Considerações, reflexões sobre a UMUM. 
1. A inovação e o Empreendedorismo constituem a resposta aos desafios da transformação social, cultural e económica de 

Moçambique e são, sem dúvida, os catalisadores que permitirão alcançar o desenvolvimento sustentável que se 
pretende. 
a. Com a promoção da inovação e do empreendedorismo, a UMUM pretende promover desenvolvimento sustentável 

através do crescimento económico, cultural e social. ☐ 
b. A UMUM promove o aumento do emprego através do crescimento económico e da competitividade. ☐ 
c. O Empreendedorismo é uma aposta da UMUM como via para o aumento da riqueza do país. ☐ 

2. A Educação tem um papel fundamental na formação de competências, atitudes e cultura. A formação em 
Empreendedorismo é, por isso mesmo, crucial para a dinamização que se pretende do espírito e cultura de cidadãos 
empreendedores, envolvidos na sociedade e comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 
a. A Educação da UMUM promove o aumento do conhecimento, de acordo com uma visão única de transformação. ☐ 
b. A UMUM preocupa-se em desenvolver uma atitude crítica, activa, promotora dos valores ético-morais de cidadania 

tendo em vista o desenvolvimento sustentável. ☐ 
c. O desenvolvimento sustentável é promovido pela UMUM através do seu contributo para o crescimento económico. ☐ 

3. Por uma educação intercultural ... 
“(...) the wide diffusion of culture and the education of humanity for justice and liberty and peace (...) the means 
of communication between their peoples and to employ these means for the purposes of mutual understanding and 
a truer and more perfect knowledge of each other’s lives.”                                                         UNESCO, 2014 

Comente os princípios da UMUM à luz deste desígnio traçado pela UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E- Reflexão: O que espera da UMUM 

Em duas ou três frases, diga o que pensa e o que espera da UMUM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2ª PARTE - O CURSO ESCOLHIDO 

Indique o curso de acordo com a sua 1ª opção [x] e responda às questões de escolha múltipla, assinalando a que 
considerar ser a que se adequa às suas expectativas ☒. No caso de questões abertas, desenvolva o tema pedido. 

A- Ciências de Gestão e Administração [  ] 

O Curso de Gestão e Administração visa proporcionar ao seu titular, capacidades de trabalhar em diferentes 
organizações, públicas ou privadas, com o objectivo de maximizar os seus recursos, tendo em vista o seu 
desenvolvimento. 

1. A realização deste curso permite-me desenvolver as minhas competências na área de gestão e administração, de forma 
a assumir uma função executiva. ☐ 

2. A opção por este curso permite-me desenvolver actividades administrativas numa empresa industrial. ☐ 
3. Esta licenciatura em Gestão e Administração possibilitará assumir funções operacionais em qualquer tipo de entidade. ☐ 
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B- Ciências da Educação [  ] 

O termo ‘educação’ pode referir-se a uma instituição, a uma acção, a um produto, a um conteúdo do 
conhecimento, à forma como cada sujeito evolui. Por isso mesmo as ciências da educação constroem-se como a 
representação da educação e apontam para a diversidade dos modos de produzir os diferentes saberes que dela 
fazem parte. Enquanto ciências humanas e sociais, a diversidade paradigmática das ciências da educação 
corresponde a métodos, campos de análise, projecções sobre a realidade, e reflecte uma diversidade de percursos 
e de estatutos. A cientificidade da educação contempla a produção do conhecimento, a preparação de acções que 
possam trazer respostas aos desafios, com que o ser humano se confronta, acções que possam encontrar soluções, 
para os problemas que continuamente se erguem no dia-a-dia. 

1. Este curso abre-me hipóteses de vir a ser professor, isto é, um profissional no contexto escolar. ☐ 
2. A opção por este curso tem a ver com o meu desejo de vir a ser um técnico superior útil para a organização e gestão 

escolar. ☐ 
3. Espero que este curso me prepare para eu contribuir para o desenvolvimento do ser humano. ☐ 

C- Ciências Sociais e Humanas [  ] 

O Curso de Ciências Sociais e Humanas permite um melhor entendimento do funcionamento das relações sociais 
que se estabelecem na vida em sociedade, assim como, dos conflitos e problemas sociais. O titular deste curso 
poderá intervir junto das diferentes organizações e da comunidade no sentido de desenvolver políticas sociais 
promotoras do desenvolvimento individual e colectivo e num maior envolvimento da comunidade na resposta às 
necessidades apresentadas. 

1. Seleccionei este curso porque sei que tenho respostas para melhorar o funcionamento da sociedade. ☐ 
2. Este curso é ideal para colocar em prática os sonhos que idealizamos para a vida na sociedade. ☐ 
3. Seleccionei este curso porque quero intervir numa sociedade que promova a autonomia e a participação da população 

na satisfação dos seus desejos e necessidades. ☐ 

D- Engenharia Informática e Tecnologias [  ] 

O curso em Engenharia Informática e Tecnologias forma profissionais que possam responder eficazmente aos 
desafios emergentes do mundo das tecnologias de informação, desenvolvendo competências sólidas na análise de 
requisitos, no desenho e desenvolvimento de soluções informáticas, na integração de sistemas, e claro, no 
planeamento de projectos e gestão de equipas. Neste sentido abre oportunidades de carreira em organizações dos 
sectores económicos, em áreas diversificadas: especialista em desenvolvimento baseado nos diversos paradigmas 
de produção de equipamentos e software informático e de programação (aplicações para ambiente Web, 
programação visual orientada a objectos); oferece oportunidades também para a análise de sistemas 
transaccionais, de suporte à decisão, especialista no levantamento e redefinição de processos organizacionais a 
serem informatizados, operação e manutenção de sistemas informáticos. 

Tendo em conta as oportunidades que o curso abre, eu identifico-me mais com a que 

1. me permitirá participar na produção de equipamentos e software informático de programação. ☐ 
2. me oferece conhecimentos para a análise de sistemas transaccionais, de suporte à decisão, isto é, construir uma carreira 

de especialista na área. ☐ 
3. me tornará apto para a informatização de processos organizacionais, na operação e manutenção de sistemas 

informáticos. ☐ 

E- Teologia [  ] 

O curso de Teologia é ministrado em ambos os ciclos. O primeiro ciclo pretende oferecer um tronco comum, com 
três variantes de (i) Teologia, (ii) Eclesiologia – a dimensão histórica da Igreja e (iii) Ética, Cidadania e Educação 
Moral, abrindo vias para cursos de 2º ciclo que aprofundam os conhecimentos científicos em cada 
uma das vertentes, atendendo à sua especificidade, objectivando os estudos.  Ao terminar o 1º Ciclo, o estudante 
deverá estar apto a desempenhar funções que o trabalho técnico exigido pela coordenação em estruturas e 
projectos para uma intervenção com base na interpretação bíblica, com vista no desenvolvimento da fé cristã. 
Esse trabalho visa o diálogo com denominações cristãs de diversas origens, o conhecimento das suas estruturas 
doutrinárias, a prática eclesial e missionária. O alvo é o de poder actuar para a renovação e transformação da 
sociedade, sustentadas na fidelidade ao reino de Deus. 

1. Ao escolher este curso, tenho em mente o trabalho que pretendo desenvolver no âmbito da educação, promovendo um 
relacionamento ético. ☐ 

2. Reconheço neste curso, uma visão de grande responsabilidade perante a sociedade, sustentada nos ensinamentos 
cristãos que a Bíblia nos oferece. ☐ 

3. Como aspecto mais importante, saliento renovação e transformação da sociedade, sustentadas na fidelidade ao reino 
de Deus. ☐ 
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F- Redacção: O que espera do curso por que opta 

Identifique o curso a que se candidata e faça uma reflexão (150 a 200 palavras); refira as motivações que o levam 
a escolher este curso e ponha em destaque os seus objectivos relativamente à área temática contemplada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3ª PARTE – AS DISCIPLINAS TRANSVERSAIS A TODOS OS CURSOS 

A- A natureza: um texto sobre a Seca 
Leia o texto com atenção.  

A seca é um desastre natural com propriedades bem características. De uma maneira geral, é entendida como 
uma condição física transitória caracterizada pela escassez de água que está associada a períodos extremos de 
precipitação reduzida mais ou menos longos, com repercussões negativas nos ecossistemas e nas actividades 
socioeconómicas. 

A seca distingue-se das restantes catástrofes, porque se desencadeia de forma mais imperceptível, se desenvolve 
de forma muito lenta, ocorre por um período de tempo maior e pode atingir extensões superficiais de proporções 
muito maiores que as outras catástrofes. Contrariamente a uma catástrofe de curta duração, pode causar roturas 
económicas de longo termo. A recuperação de um período de seca processa-se de um modo muito lento. 

Não existe um conceito de seca rigoroso e universal, pois esta calamidade é interpretada de modo diferente em 
regiões com características distintas. A definição de seca depende da inter-relação entre os sistemas naturais, 
sujeitos a variações climáticas, e os sistemas construídos pelos homens, com exigências e vulnerabilidades 
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próprias. Assim, existem secas meteorológicas (climáticas e hidrológicas), secas agrícolas e secas urbanas. A 
definição de seca também depende do seu impacto inerente. Por exemplo, em regiões de clima húmido, um 
período relativamente curto sem precipitação pode ser considerado uma seca; em regiões áridas, uma época 
prolongada sem precipitação considera-se normal. Quando a redução da quantidade de chuva se estende até níveis 
em que o abastecimento de água potável ou a produção industrial e o funcionamento das instituições é seriamente 
afectado diz-se que se está perante uma seca socioeconómica ou calamidade. 

Em Moçambique, a seca é um fenómeno historicamente frequente e com grande impacto na vida das populações. 
A vulnerabilidade da seca é alta nas Regiões Sudoeste (oeste da província de Gaza) e Central (oeste da província 
de Tete). Esta vulnerabilidade deve-se, em parte, a precipitações irregulares e imprevisíveis. Frequentemente, a 
estação chuvosa não inicia conforme as previsões. Quando ocorre, concentra-se em períodos bastante curtos, o 
que causa a degradação física dos solos. As secas intensas têm ocorrido em intervalo de 7 a 11 anos, sendo as 
secas de menor intensidade as que ocorrem mais regularmente. A seca de 1991-92, que afectou a maior parte da 
região Austral de África, foi a pior da memória. 

Ano  Descrição 

2002 43 distritos afectados nas províncias do Sul e o Centro de Moçambique. 
1999 1 000 000 pessoas afectadas. 
1994-95 Sul e Centro de Moçambique. 1,5 milhões de pessoas afectadas. Escassez de água potável e aparecimento de surto 

de cólera. 
1991- 93  Todo o país afectado. 1.32 milhões de pessoas afectadas; grande fracasso agrícola, escassez de água potável. 
1997 Inhambane - 8 000 pessoas afectadas. 
1983-84 Maior parte do país afectado. Epidemia de cólera. Muitas pessoas morrem devido á seca. 
1981-83  Cerca de 2,46 milhões de pessoas afectadas a Sul e Centro de Moçambique. 
1980 60 000 pessoas afectadas no Centro e Sul de Moçambique. 

In Língua Portuguesa 
Carla Ataíde Macie & Angelina Paulino Comé (Plural Editores) 

Para responder a cada item, seleccione a opção que permite obter uma afirmação adequada ao sentido do texto e 
assinale-a com ☒. No caso de questões abertas, responda de forma sucinta e objectiva. 

1. Classifique o texto quanto à tipologia.    2. Qual é a função da linguagem predominante.   
a. Narração ☐ a. Apelativa/conotativa ☐ 
b. Descrição ☐ b. Informativa/denotativa ☐ 
c. Dissertação ☐ c. Metalinguística ☐ 
d. Exposição ☐ d. Emotiva/expressiva ☐ 

3. Que regiões de Moçambique são mais vulneráveis à seca? 4. Como caracteriza a seca? 
a. Norte e Centro ☐ a. Precipitação reduzida ☐ 
b. Centro e sul ☐ b. Escassez de água ☐ 
c. Norte e Sul ☐ c. Causadora de roturas económicas de longo termo ☐ 

5. Que outros desastres naturais conhece? Refira 2, caracterizando-os. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Qual o significado de cada uma das seguintes palavras: 
a. Rotura 

 
b. Vulnerabilidade 

 
c. Fragilidade 

 
d. Inerente  

 
e. Repercussão 

 
7. Explique o sentido desta afirmação: “Não existe um conceito de seca rigoroso e universal.”  
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8. “Em Moçambique, a seca é um fenómeno historicamente frequente e com grande impacto na vida das populações.” 
a. Classifique morfologicamente as palavras seguintes:  

historicamente  
 
com  
 
frequente  
 
impacto  
 

b. Analise sintaticamente as seguintes expressões:  
em Moçambique  
 
um fenómeno  
 
frequente e com grande impacto  
 

9. De forma objectiva e sucinta diga como se pode formar a comunidade de modo a prevenir o impacto da seca.  
a. A nível económico 

 
b. A social 

 
c. A nível ambiental  

 
 

B- Everyday life: News about health worries 

In the case of open questions, respond in a succinct and objective manner. For the rest, tick ☒ the answer you think is 
most appropriate. 

1. Your position about this subject. 
a. Do you do physical exercise every day? 

 
2. What is your favorite sport?  

 
3. How important is physical activity to you?  

 
 

4. Why is nutrition related to physical activity? 
 
 
 
 
 

Read the text with attention 

Regular physical activity substantially reduces the risk for many diseases and high blood pressure. It also helps to 
control weight, contributes to healthy bones, muscles, and joints. Moreover, physical activity need not be hard to 
be beneficial; people of all ages benefit from moderate physical activity, such as 30 minutes of walking five or 
more times a week. 

Despite the proven benefits of physical activity, more than 60% of adults do not get enough physical activity to 
provide health benefits. More than 25% are not active at all in their leisure time. But, insufficient physical activity 
is not limited to adults. More than a third of young people do not regularly engage in vigorous physical activity. 

We now know that good nutrition lowers the risk for many chronic diseases. Slowly we must adopt healthier diets. 
Poor eating habits are often established during childhood. More than 60% of young people eat too much fat, and 
less than 20% eat the recommended fruits and vegetables each day. 

1. Are these statements true or false?  Correct the false one using statements from the text. 
a. Chronic diseases prevent the quality of life. True ☐ False ☐ 
b. Physical exercise should be done by everyone. True ☐ False ☐ 
c. Physical activity contributes to heart attacks. True ☐ False ☐ 
d. Young people generally have a poor diet. True ☐ False ☐ 

2. Correction of the false one: 
 
 

3. Answer the following questions according do the text. 
a. Physical activity and good nutrition are the basis of a good health. Explain this statement. 
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b. Why is it so beneficial to do physical exercise?  
 
 
 

c. When do most unsatisfactory eating habits usually begin? 
 
 
 

4. Match the words on the left with the correct equivalent or explanation on the right. 
a. disease •  • big difference 
b. inactivity •  • keep interest 
c. reduces •  • using a lot of energy and determination 
d. strenuous •  • illness 
e. engage •  • makes smaller 
f. vigorous •  • needing great effort 
g. gap •  • the fact that someone is not doing anything 
h. servings •  • an amount of food that is enough for one person 

C- A actualidade: as TIC 

Na questão 1, faça uma reflexão de forma sucinta e objectiva. Nas restantes, assinale com ☒ a resposta que considera 

mais adequada. 

1. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) desempenham um papel cada vez mais importante em todos no dia 
a dia dos cidadãos. Descreve uma situação em que as TIC tenham alterado o modo como fazemos as coisas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Para aceder à Internet é necessário um programa para navegar (browser).  Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
3. O Sistema Operativo tem como função o processamento de textos.  Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
4. Um megabyte (MB ou Mbytes) são 1024 kilobytes. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
5. Um computador pode ter 4GB de memória RAM. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
6. Um computador pode ter 320KB de disco duro. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
7. Um Terabyte são, aproximadamente, 1000MB. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
8. Hardware é o conjunto de componentes físicos do computador. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
9. O teclado serve apenas para escrever textos no computador. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
10. O Sistema Operativo é essencial para o funcionamento do computador. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
11. Um byte é um conjunto de 7 bits. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
12. O Windows é um programa específico para cálculos. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
13. Um CD serve para armazenar dados. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
14. Num processador de texto podem-se inserir figuras no meio do texto. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
15. Os textos efectuados no Processador de texto não podem ser gravados. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
16. Normalmente os endereços de uma página começam por XXX. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
17. Este site é moçambicano (não se questiona a Marca): http://www.toyota.co.mz/ Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
18. É possível obter e utilizar um endereço de correio electrónico (e-mail) gratuito. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
19. O correio electrónico pode transportar vírus informáticos. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
20. Os sistemas operativos, bem como os web browsers e os programas de correio  

electrónico (e-mail) possuem aplicações de segurança que convém actualizar. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
21. Numa célula de uma folha de cálculo só podes escrever números. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
22. Numa folha de cálculo não existe uma função que some automaticamente  

valores numéricos. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
23. O rato permite dar instruções ao Sistema operativo. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
24. Os Computadores Pessoais (PCs) são construídos tendo como base a arquitectura de Von Neumann, apresentada de 

forma simplificada abaixo. Quais os dispositivos e componentes utilizados em PCs para implementar a Memória. 

 

a. Memória Principal e Disco Rígido. ☐ 
b. Disco Rígido e Rato (mouse). ☐ 
c. Memória Cache e Teclado. ☐ 
d. Disco Rígido e Teclado. ☐ 

25. Considerando a imagem ao lado de uma folha de cálculo, qual o resultado da fórmula =A1+A2/B1*B2? 

 

a. 8 ☐ 
b. 1,5 ☐ 
c. 0 ☐ 
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26. Qual dos seguintes caracteres consta nos endereços de correio electrónico (e-mail)? 
a. % ☐ b. # ☐ c. @ ☐ d. $ ☐ 

27. Identifica quais dos seguintes são navegadores de Web (browsers) 
a. Windows ☐ b. Google ☐ c. Sapo ☐ d. Internet Explorer ☐ 

28. A expressão WWW é uma abreviatura de 
a. World Wide Web ☐ b. World Wild Watch ☐ c. Wolverine World Wide ☐ 

29. É exemplo de um Sistema Operativo: 
a. Paint ☐ b. Placa de rede ☐ c. Windows ☐ 

30. É exemplo de software de aplicação:  
a. Linux ☐ b. Microsoft Excel ☐ c. Motherboard (placa mãe de um PC) ☐ 

31. Numa folha de cálculo qual a fórmula correcta, a ser introduzida na célula A9, para somar os valores da célula A1 até 
a célula A8, inclusive: 
a. =A1+A3+A4+A7+A8 ☐ b. =SOMA(A1:A8) ☐ c. =SOMA(A1 até A8) ☐ 

32. Numa folha de cálculo, uma das formas de calcular a média entre duas células, por exemplo A1 e A2, é: 
a. =MÉDIA(A1/A2) ☐ b. =MÉDIA(A1*A2) ☐ c. =MÉDIA(A1;A2) ☐ 

D- Disciplinas transversais 

Leia os textos referentes ao conteúdo de cada disciplina e assinale com ☒ a resposta que considera mais adequada. 

1. Diálogo Paz e Desenvolvimento [DPD] – O que espera aprender com DPD? 
Promover conhecimentos teórico-práticos respeitantes à problemática dos conflitos, a transversalidade do conflito 
na existência humana, bem como a relação entre conflito e desenvolvimento. Dotar os participantes de 
conhecimentos teórico-práticos de análise, gestão, resolução e transformação de conflitos. Desenvolver 
capacidades, competências e habilidades que permitam detectar, prevenir e resolver situações de disputas e 
conflitos em contextos diversificados usando métodos colaborativos e cooperativos. Introduzir o conceito de 
planeamento sensível a conflitos em várias esferas do saber. 

a. Espero ficar a conhecer e diferenciar os conceitos de ‘diálogo’, ´paz´ e ‘desenvolvimento’. ☐ 
b. Espero aprender a utilizar o diálogo na construção de relações pacíficas, contribuindo assim não só para o meu 

desenvolvimento, mas também para o desenvolvimento de grupos, de comunidades, da sociedade. ☐ 
c. Espero desenvolver competências para construir a paz à minha volta. ☐ 

 

2. Técnicas de Expressão Oral e Escrita [TEOE] – O que espera aprender com TEOE? 
Dominar técnicas de comunicação e expressão oral. Dominar técnicas de comunicação e expressão escrita. 
Dominar técnicas comunicativas e expressivas adequadas a diferentes contextos e intencionalidades 
comunicativas. Utilizar a língua portuguesa de forma autónoma e independente. Adaptar-se, em termos 
comunicativos, a novas realidades. Argumentar de forma consistente, coerente e fundamentada. Reconhecer a 
língua como veículo de intervenção social. 

a. Espero ficar a conhecer as regras gramaticais da língua portuguesa. ☐ 
b. Espero ficar com conhecimentos da comunicação oral. ☐ 
c. Espero desenvolver competências de comunicação oral e escrita, adequando-me às diferentes situações em que me 

vier a situar. ☐ 
 

3. Tecnologias da Informação e Comunicação [TIC] – O que espera aprender com TIC? 
Utilizar as aplicações que constituem o Office (Word, Excel, PowerPoint). Conhecer as potencialidades destas 
aplicações, nomeadamente ao nível das ferramentas que integram o Office e da capacidade de produção de 
documentos. Conhecer as ferramentas mais comuns de navegação na Internet, como o Netscape e o Internet 
Explorer. Dominar técnicas de pesquisa de Informações na Internet. Conhecer aplicações de correio electrónico, 
bem como as evoluções tecnológicas ao nível de informática aplicada.  

a. Espero ficar a conhecer diferentes softwares de informática. ☐ 
b. Espero vir a utilizar diferentes softwares de informática com eficácia. ☐ 
c. Espero desenvolver competências para utilizar ferramentas de navegação na Internet. ☐ 

 

4. Inglês [ING] – O que espera aprender com ING? 
Esta disciplina contempla conhecimentos que levem ao desenvolvimento de competências comunicativas de língua 
inglesa, que permitam interagir e aceder ao trabalho de peritos mundiais nas suas áreas de estudo. Disponibiliza 
instrumentos de apresentação do trabalho, numa perspectiva além-fronteiras. 

a. Espero desenvolver competências que reforcem a minha investigação. ☐ 
b. Espero ficar a conhecer as regras gramaticais da língua inglesa. ☐ 
c. Espero poder compreender os conteúdos de uma palestra mesmo quando o conferencista fale em inglês. ☐ 

 
FIM 


