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                                                                    Critérios Gerais de Classificação 
 

A classificação da prova deve respeitar integralmente os critérios gerais e os critérios específicos a 
seguir apresentados. 

 

• A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 
classificação apresentados para cada item. 
 

• As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 
 

• O aluno deve responder utilizando corretamente a linguagem científica adequada. 
 

• Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) 
que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 
 

• Na classificação das respostas, não devem ser tomados em consideração erros: 
– linguísticos, a não ser que sejam impeditivos da compreensão da resposta; 

 

Critérios Específicos de Classificação 
 

Escolha múltipla (com uma  única opção correta) 

• A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 

• São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção 

• Não há lugar a classificações intermédias. 

Associação / Correspondência 

• A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

associação/correspondência integralmente correta e completa; 

• Será atribuído 50% da cotação total se o número de respostas (associação/correspondência) corretas for no 

mínimo 50% do total ; 

• Se o número de respostas erradas for superior a 50% serão atribuídos zero pontos. 

Ordenação 

• A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente 

correta e completa. 

• São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido qualquer elemento da sequência solicitada. 
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• Não há lugar a classificações intermédias. 

• Cálculo de problemas 

• Nos itens em que se exige que o aluno apresente cálculos ou mostre como chegou à resposta, a apresentação 

apenas do resultado final é classificada com zero pontos. 

 

 

Critérios Específicos de Classificação 
 

 

Grupo I .................................................................................................................................. 17 pontos 

1......................................................................................................................…………. 3 pontos  

        1.1      A classificação deve ser atribuída de acordo com as seguintes designações: 

                    Próximo de rios ou em ribeiros, pouco profundos e de fundo rochoso ou 

                   Margens de rios ou ribeiros  ..................................................  2 pontos 

         1.2    Carnívoro  .............................................................................. 1 ponto 

2. ................................................................................................................................ 3 pontos 

         2.1  A classificação deve ser atribuída de acordo os seguintes níveis de desempenho: 

                  Asas que funcionam como remos ou Patas  curtas ………………..... 1 ponto 

                 Plumagem impermeável ou penas impermeáveis ....................... 1 ponto 

 

         2.2  A classificação deve ser atribuída de acordo os seguintes níveis de desempenho: 

Esterno em forma de quilha / ossos ocos / ossos leves / membros superiores transformados 

 em asas... .................................................................................. 1 ponto 

3............................................................................................................................... 4 pontos 

 

          3.1 Sim ...........................................................................................  1 ponto 

  Machos ligeiramente mais pesados e com asas um pouco mais compridas do 
 que as fêmeas............................................................................. 1 ponto 
   

           3.2  Interna .................................................................................... 1 ponto 

           3.3 Ovíparo .................................................................................... 1 ponto 

   



Critérios de Classificação de Prova de Equivalência à Frequência Página 4 de 9 

4. .............................................................................................................................. 4,5 pontos 

4.1     Metamorfoses  .................................................................... 1 ponto 

4.2     C -A -B  ................................................................................ 1,5 pontos  

4.3    ovíparo ; indireto  ………………………………………………………………..  2 ponto 

5. ............................................................................................................................ 2,5 pontos 

a) estivam........................................................................................ 0,5 ponto 

 b) pequenas ……............................................................................... 0,5 ponto 

       c) longo       ...................................................................................... 0,5 ponto 

        d) morfológica    .............................................................................  0,5 ponto 

       e) baixa ………………………………………………………………………………………… 0,5 ponto 

 

Grupo II ................................................................................................................................. 12,5 pontos 

1. ................................................................................................................................. 6 pontos  

  1.1. …………………………………………………………………………………………… …………… 4 pontos 

             1 – núcleo ................................................................................1 ponto 

             2 – parede celular .................................................................... 1 ponto 

             3 – membrana celular .............................................................. 1 ponto 

              4-  citoplasma ………………………………………………………………………  1 ponto 

1.2.  têm parede celular  …………………………………………………………………………… 2 pontos 

2. ............................................................................................................................ 3,5 pontos 

         2.1.………………………………………………………………………………………………….   3,5 pontos 

               2.1.1. pluricelular  …….............................................................. 1 ponto  

                        É formado por várias células que formam um tecido……….. 1 ponto 

 
                2.1.2  ampliação = 10 x 15 = 150 x .......................................... 1,5 pontos 

 

  3. ………................................................................................................................... 3  pontos 

1 – tecido ……………………………………………………………………………. 1 ponto 

2 – órgão …………………………………………………………………………….. 1 ponto 

3 – sistema …….…………………………………………......................…… 1 ponto 
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Grupo III.............................................................................................................................. 10 pontos 

1. .............................................................................................................................. 4 pontos  

A    -    glândulas gástricas ………..................................……………………….. 0,5 ponto 

 B   -      saliva………….............………………………………………....................... 0,5 ponto 

 C    -     boca ............................ ............................................................ 0,5 ponto 

 D  -      pâncreas………………..........…………………………..……….………………... 0,5 ponto 

 E  -      suco intestinal ………………..........……………………….…...................... 0,5 ponto 

 F  -      intestino delgado ……………..........…………………….…..………………….. 0,5 ponto 

G  -      bílis ………………..........…………………………..……..……..……………………. 0,5 ponto 

H  -      intestino delgado ………………..........……………..……………………………. 0,5 ponto 

 

2. .............................................................................................................................. 3 pontos 

         2.1.  B ; C ; A  ………….................................................................. 3 pontos 

3. “Transformar os alimentos para que possam ser aproveitados pelo organismo” 

 ................................................................................................................................. 1,5 pontos 

4. .............................................................................................................................. 1,5 pontos 

   4.1 “Essas paredes são formadas por numerosas glândulas que 

 fabricam o suco gástrico, o qual vai alterar os alimentos.” ................. 1,5 pontos 

 

Grupo IV..............................................................................................................................  8 pontos 

1. ................................................................................................................................. 8 pontos  

        1.1. ............................................................................................ 5 pontos  

1 – oxigénio [ou nutrientes] 

2 – nutrientes [ou oxigénio] 

3 – dióxido de carbono [ou vapor de água, ou outros produtos tóxicos] 

4 - vapor de água [ou dióxido de carbono ou outros produtos tóxicos] 

5 – Energia  

NOTA: A cada resposta, que se enquadre nas sugestões referidas, desde que não haja repetição dos termos entre 1 e 2 
ou entre 3; 4 e 5 deve ser atribuída, por legenda, a cotação de 1 ponto. 
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  1.2. .................................................................................................... 3 pontos 

        Sistemas: digestivo, circulatório e respiratório.  

         NOTA: Por cada sistema certo, atribuir 1 ponto. 

Grupo V ............................................................................................................................. 12 pontos 

1. ................................................................................................................................ 5 pontos  

     1.1. Puberdade.................................................................................. 2 pontos  

     1.2. ................................................................................................... 3 pontos 

      1.2.1  a) D,F/ D,G /F,G...................................................................1 pontos 

     1.2.1  b) A e E................................................................................ 1 pontos 

     1.2.1  c) B e C................................................................................. 1 ponto 

     Nota: A cada caracter correto atribuir 0,5 ponto no máximo 1 por alínea. 

2. ................................................................................................................................ 3 pontos 

       2.1   F - D - A - E - C - B ...................................................................... 3 pontos 

 

3.  A e E....................................................................................................................... 2 pontos 

Nota: A cada afirmação correta atribuir 1 ponto.  

          Por cada afirmação errada descontar 0,50 ponto, num desconto máximo de 1 ponto. 

4. ...............................................................................................................................  2 pontos 

        4.1  ............................................................................................... 2 pontos 

                  O leite materno é o alimento mais completo e equilibrado para o bebé; 

                 O leite materno possui anticorpos que aumentam a resistência a algumas doenças; 

                 Amamentar transmite ao bebé a sensação de carinho e aconchego. 

Nota: A cada motivo correto atribuir 1 ponto, num valor máximo de 2 pontos.         

Grupo VI.............................................................................................................................. 17,5 pontos 

1. ................................................................................................................................ 5,5 pontos  

        1.1. ............................................................................................ 5,5 pontos 

       a- Fotossíntese  

 b - Seiva Bruta 

 c- Dióxido de carbono  

 d- Seiva elaborada 
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              e- Oxigénio  

 f- Luz 

  g- Folhas 

  h- Clorofila 

  i- Órgãos de reserva  

  J- Caule 

  L- Sementes 

Nota: A cada termo correto atribuir 0,5 pontos. 

2. ................................................................................................................................ 7 pontos 

         2.1  ............................................................................................. 3 pontos 

    1- Antera.................................................................... 0,,5 ponto 

   2- filete ……………………………......................................... 0,5 ponto 

                 3- Estigma ……………………………………………………………….. 0,5 ponto 

                 4- Estilete ………………………………………………………………… 0,5 ponto 

                 5- Ovário …………………………………………………………………. 0,5 ponto 

                 6- Sépala ……………………………………………………………………  0,5 ponto 

         2.2  Ovário ou Carpelo.................................................................. 1 ponto 

         2.3  .............................................................................................. 2 pontos 

 Autopolinização/Polinização Direta ..............................................1 ponto 

Flor hermafrodita/Bissexual com o estame posicionado acima do carpelo ou  

flor produtora de células sexuais masculinas e femininas com o  

 estame posicionado acima do carpelo .......................................... 1 ponto 

     2.4 Proteger o ovário ou os órgãos reprodutores  ...........................1 ponto 

3.   E ; A ; C; B ; D. ……………………………………………………………………………………………………… 2,5 pontos 

4. ................................................................................................................................ 2,5 pontos 

 4.1 Xerófitas………………........................................................... 1 ponto 

 4.2 ......................................................................................... 1,5 pontos 

 Caules carnudos, Folhas reduzidas a espinhos, Raízes superficiais. 

Nota: Por cada resposta correta atribuir 0,5 ponto.    

          Se indicar as opções: “Folhas reduzidas a espinhos, folhas de limbo largo, caules carnudos” 
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ou “Folhas reduzidas a espinhos, folhas de limbo largo, raízes superficiais” ou “Folhas reduzidas a espinhos, folhas de 
limbo largo, raízes superficiais, caules carnudos” atribuir apenas 1 ponto. 

Grupo VII............................................................................................................................... 17 pontos 

1. .............................................................................................................................. 2 pontos  

        1.1. .............................................................................................  2 pontos 

 A- Oxigénio ;   B – Nitrogénio/Azoto 

Nota: Por cada resposta correta atribuir 1 ponto. 

2. ............................................................................................................................. 4,5 pontos 

 1- B, E, F   ............................................................................. 1,5 ponto 

 2- C, E, F  .............................................................................. 1,5 ponto 

 3- D,E, F  ............................................................................... 1,5 ponto 

Nota: Por cada resposta correta atribuir 0,5 ponto.    

Por cada opção incorreta  descontar  0,25 ponto, num valor máximo de 1 ponto.         

3. ........................................................................................................................... 6,5 pontos 

         3.1  ........................................................................................... 1,5 pontos 

             Proteção contra os raios solares nocivos, como os raios ultravioleta.     

         3.2  ..........................................................................................  2 pontos 

                Ozono.  

         3.3 ………………………………………………………………………………………….. 3 pontos 

          3.3.1. Troposfera.---------------------------------------------------1,5 ponto 

          3.3.2. Termosfera. --------------------------------------------------1,5 ponto 

4. ........................................................................................................................... 4  pontos 

4.1-  C  

4.2 -B  

4.3- D  

4.4 - A  

4.5- B 

 4.6- C  

4.7- E  

4.8- C 
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Nota: Por cada resposta correta atribuir 0,5 ponto. 

 

Grupo VIII............................................................................................................................ 6 pontos 

1. .......................................................................................................................... 6 pontos  

            a– Doença ........................................................................... 1 ponto 

            b – Prevenção....................................................................... 1 ponto 

            c – Toxicodependentes ......................................................... 1 ponto 

            d – Injetáveis  ....................................................................... 1 ponto 

            e – Nicotina .......................................................................... 1 ponto 

            f – Infeciosa .......................................................................... 1 ponto 

 

                                                                                                                                                              ____________ 

                                                                                                   TOTAL......................................... 100 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


