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Conteúdos 
Competências 

Específicas 
Estrutura da Prova 
(tipo de questão) 

Cotação Critérios de Classificação Material 

Educação para a Saúde: 
Hidratação: 
A importância da 
hidratação. 
Como é que o corpo 
desidrata. 
Principais sinais de 
desidratação. 
Como fazer uma 
hidratação eficaz. 
Alimentos ricos em água. 
 
Alimentação: 
A nova roda dos 
alimentos. 
7 grupos alimentares. 
Princípios para uma 
alimentação saudável. 
Conceito de alimento e de 
nutriente. 
As funções dos nutrientes. 
Os principais nutrientes 
de cada grupo alimentar.  

Promover a formação de 
hábitos, atitudes e estilos de 
vida saudáveis. 

Grupo I 
16 itens de verdadeiro e 
falso 
 
Grupo II 
5 itens de resposta curta.  

Grupo I = 146 pontos 
1 – 10 pontos 
2 – 10 pontos 
3 - 10 pontos 
4 – 10 pontos 
5 – 15 pontos 
6 – 5 pontos 
7 – 5 pontos 
8. 1. – 10 pontos 
8.2. - 10 pontos 
8.3.- 10 pontos 
8.4.- 10 pontos 
8.5. – 10 pontos 
8.6. – 10 pontos 
8.7. – 10 pontos 
8.8. – 10 pontos 
8.9. – 10 pontos 
 
Grupo II – 54 pontos 
1 – 12 pontos 
2 - 15 pontos 
3 – 9 pontos 
4 – 9 pontos 
5 – 9 pontos 

As respostas ilegíveis ou que não 
possam ser claramente identificadas 
são classificadas com zero pontos. 
 
Para responderes aos itens de 
verdadeiro e falso, escreve, no 
enunciado, à frente de cada 
afirmação se esta é verdadeira ou 
falsa. Se apresentares mais do que 
uma resposta a um mesmo item, só a 
primeira será classificada. 
 
Nos itens de resposta curta, são 
atribuídas pontuações às respostas 
total ou parcialmente corretas, de 
acordo com os critérios específicos. 

Uso de caneta ou 
esferográfica de tinta 
indelével, azul ou 
preta. 
Não é permitido o uso 
de corretor. Sempre 
que for preciso alterar 
ou  anular uma 
resposta, risca, de 
forma clara, o que 
pretendes que fique 
sem efeito. 

 


