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Conteúdos Competências Específicas 
Estrutura da Prova 
(tipo de questão) 

Cotação 
Critérios de 

Classificação 
Material 

 

 Marcos de 
crescimento dos 0 
aos 3 anos 

 

 Controlo de 
esfíncteres e 
personalidade 

 

 Fatores que afetam o 
desenvolvimento 

 

 Sinais de alarme nas 
diferentes fases do 
desenvolvimento 

 

 Diversificação 
alimentar no primeiro 
ano de vida 
 

 

 

 

 

- Reconhecer os marcos de 

desenvolvimento normal na criança dos 0 

aos 3 anos. 

 

- Detetar desvios no desenvolvimento 

harmonioso. 

 

- Testar reflexos e estimular a 

comunicação verbal. 

- Reconhecer as necessidades 

nutricionais e cuidados essenciais 

(segurança, higiene…) com particular 

incidência no primeiro ano de vida 

 

 

 
Itens de seleção 
 
-escolha múltipla 
 
-associação  
/correspondência 
 
-Ordenação 
 
 
Itens de construção 
 
-Resposta curta 
 
-Resposta restrita 

 
 
200 pontos 

 
 
* 

.Caneta ou 

esferográfica 

de tinta 

indelével, azul 

ou preta. 

.Não é 

permitido o 

uso de 

corretor. Em 

caso de 

engano, deve 

riscar de forma 

inequívoca 

aquilo que 

pretende que 

não seja 

classificado. 

 



* CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Itens de seleção 

Escolha múltipla -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 classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione 

um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto.  

Ordenação 

A cotação total do item é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Itens de construção 

Resposta curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a 

classificações intermédias. 

Se a resposta contiver elementos contraditórios ou que excedam o solicitado, deve ser classificada com zero pontos. 

Resposta restrita 

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio 

específico da disciplina. 

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta a organização dos conteúdos e 

a utilização de terminologia científica adequada. 

As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao solicitado, podem não apresentar exatamente os termos 

e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de classificação desde que a linguagem em alternativa seja adequada e rigorosa. 


