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1. INTRODUÇÃO 

O exame de equivalência à frequência da disciplina de GPPD do Módulo A8 – 

Arquivo destina-se a alunos que não tiveram aproveitamento neste módulo em 

anos letivos anteriores. 

Esta informação visa dar a conhecer as aprendizagens e as competências que são 

objeto de avaliação, a estrutura e as características da prova, o material a utilizar e 

a duração da mesma. 

 

2. ESTRUTURA E DURAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 

A prova referente ao Módulo 8 de GPPD "Arquivo: Organização e Manutenção" é 

realizada em folha de prova e é constituída por três grupos de questões. A prova 

tem a duração de 90 minutos e uma classificação de 200 pontos. 

 

3. OBJETIVOS E CONTEÚDOS DA PROVA 

Competências/Objetivos Conteúdos Programáticos Cotação 

 
 

- O aluno deverá conhecer a 

definição de arquivo, as suas funções 

e como se organizam os documentos 

ao longo do tempo.  

 

 

 

- O aluno deverá entender no que 

consiste a gestão documental e suas 

vantagens. 

 

 

 

- Conceitos Fundamentais de Arquivo; 

- Definição e funções de um arquivo e o 

ciclo de vida dos documentos;  

- Sistemas de Classificação e Ordenação de 

Documentos; 

- As várias Classificações dos Arquivos: 

Forma de Organização, frequência de 

Consulta, posição dos Documentos e 

Localização; 

. Prazos de Conservação de Documentos; 

- Gestão Documental: O que é e quais as 

suas vantagens; 

- Arquivo como sistema de informação; 

- Métodos de arquivo mais utilizados; 

- Fichas e Ficheiros.  

 

200 

pontos 

 

 
 
        Escola Secundária Alves Redol – Vila Franca de Xira 
 

Ano Letivo 

2016/2017 

MATRIZ DO EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

Módulo 8 – Arquivo: Organização e Manutenção                                                                                  

G.P.P.D.  
Curso Profissional 
De Apoio à Gestão 

Desportiva 

 



  

 

Matriz do Módulo 8 de G.P.P.D.                                                                                                                            Página 2 de 2 
 

4. MATERIAL A UTILIZAR 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta de 

tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. 

Os examinandos respondem a todos os itens em folhas de resposta, distribuídas 

pelos professores vigilantes. 

 

 


