Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora
Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância
Informação Prova da Disciplina de Saúde Infantil - Módulo: 6 –

Crescimento e Desenvolvimento na 2ªInfância(3 a 6 anos)
Modalidade da Prova: Escrita
Conteúdos

Identificar

marcos

Competências Específicas

de

crescimento estuo-ponderal
e psicomotor, com especial
incidência no período pré-

Interpretação de dados fornecidos em diversos suportes;
Mobilização e utilização de dados, conceitos, modelos e
teorias;
Explicação de conceitos com base em critérios fornecidos;

escolar ;
Fatores
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que

afetam

o

desenvolvimento:
personalidade,

Estabelecimento de relações entre conceitos;
Previsão e avaliação de resultados de investigações;

empatia,

desajustamento

e

Interpretação de fontes de informação diversas;

vulnerabilidade

Exposição de ideias, defesa e argumentação;

A criança no seio de divórcio

Estruturação lógica de textos.

parental:

reações

implicações

e
no

desenvolvimento.
Necessidades

A prova apresenta itens,
organizados por 2 grupos.

nutricionais

Cotação

Grupo I
40 a 80
pontos;

Cada grupo pode incluir itens de
diferentes tipos.
Os itens podem ter como suporte
um ou mais documentos, como, por
exemplo, textos, tabelas, gráficos,
mapas, fotografias e esquemas.
A prova inclui itens de seleção e
itens de construção.
Os itens de construção podem ser
de resposta curta ou restrita.
A sequência dos itens pode não
corresponder à sequência de
apresentação dos temas/unidades
no Programa.
A prova é cotada para 200 pontos.

específicas à idade préescolar (Grupo II)

Estrutura da Prova
(tipo de questão)

Grupo II
20 a 40
pontos;

Grupo III
40 a 80
pontos;
Grupo IV
30 a 80
pontos;

Critérios de
Classificação
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.
As respostas ilegíveis são
classificadas com zero pontos.
Itens de seleção - 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. Nas
respostas aos itens de seleção,
a transcrição do texto da opção
escolhida
é
considerada
equivalente à indicação da letra
ou do número correspondente.
Itens de construção - nos itens
de resposta curta, são
atribuídas
cotações
às
respostas total ou parcialmente
corretas, de acordo com os
critérios específicos.

Material
Caneta ou
esferográfica de
tinta indelével,
azul ou preta.
As respostas
são registadas
em folha
própria,
fornecida pelo
estabelecimento
de ensino
(modelo oficial).
Não é permitido
o uso de
corretor.

