
Prova Integradora

Juliana Lopes de Almeida Souza

2016 -2



Atividade avaliativa multidisciplinar

Prova única p/todas as disciplinas de cada módulo.

Valor: 20 pontos (TIDIR não participa)

Duração: 3 horas



4 itens (múltipla escolha) Formação Geral/ Atualidades.

4 itens (múltipla escolha) conteúdos específicos de 40h.

6 itens (múltipla escolha) conteúdos específicos de 80h.

Formato



Matriz de referência



Alguns termos

Matriz 

curricular

Grade curricular ou conjunto de disciplinas obrigatórias

Competência Mobilizar saberes – SABER USAR OS SABERES

Habilidades Estar habilitado – SABERES

Exemplos de saberes: solucionar, distinguir, resolver, 

executar

Descritor Verbo de ação que leva a exemplo (Conteúdo + ação)

Ex: avaliar medidas de tempo x temperatura para garantir 

o controle de qualidade

Matriz de 

referência

Conjunto de descritores





Estrutura

▲ Instrução. 

▲ Suporte (Textos, desenhos, 

figuras etc.)

▲ Enunciado da situação problema 

e comando da resposta. 

▲ Alternativas de respostas 

(distratores e resposta correta)

Tipos de questões

1) Resposta única;        

2) Afirmação incompleta; 

3) Resposta múltipla; 

4) Asserção ou razão; 

5) Interpretação. 





Estrutura de questões de Múltipla Escolha

Texto base
Texto, gráfico, tabela, figura, esquema, estudo de caso 

Enunciado
Comando – explicitação do desafio proposto para evidenciar o 

desenvolvimento da competência 

Alternativas 
Gabarito – opção correta (concretização do desafio proposto) 

Distratores – opções incorretas 



1) Questão de resposta única

De todas as violências e ilegalidades postas em prática pela quartelada de 1º de abril, a mais repugnante (...) é a

oficialização e a santificação da delação (...). Delatar um colega de trabalho apontá-lo aos algozes de hoje porque ele

pensa diferente de nós – não é um ato digno de um homem, e muito menos de um democrata. A oficialização da

delação é a arma predileta e inseparável dos regimes de força. Quem melhor se utilizou dela foram nomes recentes

para o nosso repúdio: Hitler, Mussolini e Stálin.

(CONY, Carlos Heitor. Judas, o dedo-duro, Jornal Correio da Manhã, 14/5/1964) 

Para esse jornalista, o governo militar de 1964 se assemelhava a qual regime político? 

A) Absolutismo.   

B) Anarquismo. 

C) Democracia. 

D) Liberalismo.

E) Totalitarismo.

Texto base

Enunciado

Alternativas

Distratores 
(opções incorretas)

Opção correta



2) Questão de afirmação incompleta

As novas relações de trabalho no campo introduzidas pelo capital agroindustrial.

A indústria de suco de laranja exporta US$ 1 bilhão por ano, paga R$0,16, em média, pela caixa da fruta colhida, não

remunera o dia de trabalho de quem fica doente, faz contratação de forma irregular e expõe o empregado a

agrotóxicos. Quem reclama é demitido. Essa é a situação vivida pelos colhedores de laranja da região de Araraquara-

SP, responsável por 12 da produção paulista de laranja, segundo o Instituto de Economia Agrícola.

(Folha de São Paulo. Dinheiro. p. B8, 22/09/02.) 

Nas novas relações de trabalho no campo, a indústria de suco

A) privilegia a técnica de cultivo em detrimento do trabalhador.

B) expõe a saúde do trabalhador rural, pois ele lida com agrotóxicos.

C) submete o trabalhador à superexploração econômica no período do plantio.

D) submete o trabalhador temporário a boas condições de trabalho e de vida.

E) privilegia e expõe o trabalhador no período da silvicultura.

Texto base

Enunciado

Alternativas



3) Questão de resposta múltipla

Na região de Aimorés, Minas Gerais, está sendo construída uma grande hidrelétrica para obtenção de energia. A

localidade de Itueta será totalmente inundada para a formação da represa. Essa prática pode trazer alguns problemas

ambientais como:

I. Alteração na diversidade das espécies de peixes.

II. Diminuição das áreas de terras para agricultura.

III. Empobrecimento geral do solo da região.

IV. Expansão de habitats de vetores de doenças.

Os problemas que realmente podem ocorrer são:

A) I, II e III.

B) I, II e IV.

C) I, III e IV.

D) II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

Texto base

Enunciado

Alternativas



4) Questão de asserção e razão

Leia e analise as proposições abaixo.

O movimento migratório ilegal mantém redes ilegais no mundo todo.

Porque

A ilegalidade é combatida com leis rígidas nos países desenvolvidos.

Sobre essas duas afirmativas, é CORRETO afirmar que

A) As duas são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

B) Tanto a primeira quanto à segunda proposição é falsa.

C) A primeira é uma proposição verdadeira e a segunda é falsa.

D) A primeira é uma proposição falsa e a segunda verdadeira.

E) As duas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.

Texto base

Enunciado

Alternativas



5) Questão de interpretação

O esquema, abaixo, mostra as mudanças de estados físicos a que é submetida uma amostra de água, sem que ocorra 

variação da pressão externa. 

Em relação a essas mudanças de estados físicos, a quantidade de energia 

A) absorvida em 3 é igual à quantidade liberada em 4. 

B) absorvida em 4 é igual à quantidade absorvida em 2. 

C) liberada em 1 é igual à quantidade liberada em 3. 

D) liberada em 1 é igual à quantidade absorvida em 2.

E) absorvida e liberada em 1 e 2 devido a evaporação em 4.

Texto base

Enunciado

Alternativas



Questão Dissertativa Discursiva

As vendas de automóveis de passeio e de veículos comerciais leves alcançaram 340 706 unidades em junho de 2012, 

alta de 18,75%, em relação a junho de 2011, e de 24,18%, em relação a maio de 2012, segundo informou, nesta terça-

feira, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Segundo a entidade, este é o 

melhor mês de junho da história do setor automobilístico. 

Disponível em: <http://br.financas.yahoo.com>. Acesso em: 3 jul. 2012 (adaptado).

O governo brasileiro, diante da crise econômica mundial, decidiu estimular a venda de automóveis e, para tal, reduziu o 

imposto sobre produtos industrializados (IPI). Há, no entanto, paralelamente a essa decisão, a preocupação constante 

com o desenvolvimento sustentável, por meio do qual se busca a promoção de crescimento econômico capaz de 

incorporar as dimensões socioambientais.

Considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo sobre sistema de 

transporte urbano sustentável, contemplando os seguintes aspectos:

a) conceito de desenvolvimento sustentável; 

b) conflito entre o estímulo à compra de veículos automotores e a promoção da sustentabilidade;

c) ações de fomento ao transporte urbano sustentável no Brasil.

Texto base

Enunciados



Orientações gerais

 Use as normas da ABNT.

 Coloque fonte/referências no texto-base.

 Seja simples, claro e direto.

 Evite tornar falsa uma afirmação simplesmente pela inclusão da palavra “não” na frase. 

 Evite os termos “somente”, “apenas”, “nunca”, “jamais”, “raramente”, “exclusivamente”, 

“unicamente”, “sempre”, “totalmente”, “todo”, “pode ser”, “tudo”, “ninguém”, “nenhum”, 

“nada”, “algum”, “pode acontecer”, “pode haver”, “pouco”, “às vezes”, “qualquer”, entre 

outros.

 Não usar, no enunciado, termos negativos como: é falso, não é correto.

 Não utilizar, nas respostas, as alternativas: “Nenhuma das Respostas Anteriores” nem “Todas 

as Respostas Anteriores”.



... na prática, recomendo começar com 

um texto/artigo/capítulo de livro e ir 

fazendo questões mais específicas. Acho 

que é mais fácil dessa forma.

“
Juliana Lopes



SUPERAR BARREIRAS

AGORA É PRATICAR




