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INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA
Duração da prova: 
Material autorizado: 


90 minutos (+ 30 minutos de tolerância).
Documento de identificação pessoal (Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade ou
Passaporte);
Esferográfica/caneta preta ou azul de tinta indelével.

Material não autorizado: 


Não é autorizado o uso de outro material, para além do material autorizado;
ATENÇÃO: Qualquer telemóvel ou outro meio de comunicação móvel que
seja detetado na posse do candidato, quer esteja ligado ou desligado,
determina a anulação da prova.

Estrutura da prova: 

A prova é constituída por duas partes (correspondentes a duas questões de
desenvolvimento). Cada parte vale 200 pontos. A nota final será a média aritmética
da pontuação das duas partes;
Apresente as respostas em folhas separadas. Em cada uma, para além da folha de
rosto, o texto produzido não deverá exceder duas páginas;
ATENÇÃO: Se não assinar as folhas de resposta a prova será anulada.



Parâmetros de avaliação: 





Correção: 



Adequação da resposta à questão formulada;
Conhecimentos;
Articulação de ideias;
Relevância das referências utilizadas;
Espírito crítico;
Correção formal.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser
considerada.
Considera-se correta a grafia prevista em ambas as versões do Acordo Ortográfico.
A utilização das duas grafias numa mesma prova será objeto de penalização.
ATENÇÃO: Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra
ilegível.

Parte I
"Portugal registou em 2016 a quarta taxa de abandono escolar mais elevada da União Europeia,
com 14% dos jovens entre os 18 e 24 anos a deixarem prematuramente a educação e a formação,
revelam dados hoje publicados pelo Eurostat" (Diário de Notícias de 26 de abril de 2017). Comente
a afirmação tendo por base a bibliografia de referência

Parte II
A educação é um processo amplo e difuso, que ocorre em todos os tempos e espaços de vida
(Canário, 1999). Comente a afirmação tendo por base a bibliografia de referência.

