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12 de novembro de 2020 

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DOMÍNIO ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

Caracterizar o organismo humano como 
sistema aberto, identificando os seus 
níveis de organização biológica, as 

direções anatómicas e as cavidades, 
discutindo o contributo da ciência e da 
tecnologia para esse conhecimento. 

Relacionar os elementos químicos mais 
abundantes no corpo humano com as 

funções desempenhadas. 
 

Distinguir alimento de nutriente e nutriente 
orgânico de inorgânico, indicando as suas 

funções no organismo e identificando 
alguns nutrientes em alimentos. 

Relacionar a insuficiência de elementos 
traço (ferro, flúor, iodo) com os seus 

efeitos no organismo. 
Explicar o modo como alguns distúrbios 
alimentares (anorexia nervosa, bulimia 
nervosa e compulsão alimentar) podem 

afetar o organismo humano. 
Relacionar a alimentação saudável com a 

prevenção de doenças da 
contemporaneidade, reconhecendo a 
importância da dieta mediterrânica na 

promoção da saúde. 
 

Caracterizar as etapas da nutrição, 
explicitando a função do sistema digestivo 

e a sua relação com o metabolismo 
celular. 

Relacionar os órgãos do sistema digestivo 
e as respetivas glândulas anexas com as 
funções desempenhadas, explicitando as 

transformações físicas e químicas da 
digestão (boca, esófago e estômago). 

Conhecimento 
e Capacidades (Procedimental): 

 
Viver melhor na Terra 

 
Domínio Conhecimento: 

 
 

GRUPO I  
Estes grupos poderão 

conter 
 

Itens de seleção: 
Escolha múltipla 

Ordenação 
Associação  

 
Itens de construção: 

Resposta curta 
Resposta restrita 

 
  
 
 
 

Domínio Capacidades 
(Procedimental): 

 
 

GRUPO II 
Este grupo poderá conter 

 
Itens de seleção: 
Escolha múltipla 

Ordenação 
Associação  

 
Itens de construção: 

Resposta curta 
Resposta restrita 

 
 
 

Domínio 
Conhecimento –  

100p 
 
 
 
 
 

Domínio 
Capacidades 

(Procedimental) 
–  

100p 
 

A classificação a atribuir a cada 
resposta resulta da aplicação dos 

critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação 

apresentados para cada item e é 
expressa por um número inteiro. 

 
A ausência de indicação inequívoca da 
versão da prova implica a classificação 

com zero pontos das respostas aos 
itens de seleção. 

 
As respostas ilegíveis ou que não 

possam ser claramente identificadas 
são classificadas com zero pontos. 

 
Em caso de omissão ou de engano na 

identificação de uma resposta, esta 
pode ser classificada se for possível 

identificar inequivocamente o item a que 
diz respeito. 

 
Se for apresentada mais do que uma 

resposta ao mesmo item, só é 
classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 
 

Nos itens de seleção, a cotação do item 
só é atribuída às respostas 

integralmente corretas e completas. 
Todas as outras respostas são 
classificadas com zero pontos. 

 
Nos itens de resposta curta, a cotação 

do item só é atribuída às respostas 
totalmente corretas. 

 
Nos itens de resposta restrita, os 

critérios de classificação apresentam-se 
organizados por níveis de desempenho. 

A cada nível de desempenho 
corresponde uma dada pontuação. 

 
Nos itens que envolvam a produção de 
um texto, a classificação das respostas 

tem em conta a organização dos 
conteúdos e a utilização de linguagem 

científica adequada. 

 

MATERIAL A UTILIZAR Folha de Prova; caneta azul ou preta. 

OBSERVAÇÕES - 
 


