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Conteúdos 
Competências 

Específicas 
Estrutura da Prova 
(tipo de questão) 

Cotação 
Critérios de  

Classificação 
Material 

Atrasos de 
desenvolvimento 
e de 
aprendizagem: 

-Dislexia; 
-Defeitos de 
atenção; 
- Hiperatividade 
-Criança 
sobredotada. 

 

 

-A criança com 
incapacidades 
cognitivas:  

- Autismo; 
- Trissomia 21  
-Paralisia cerebral 
 

-Métodos de 
convivência com  
o deficiente: 

-Auditivo 

-Visual  

-Motor 

- Identificar sinais de atraso 
no desenvolvimento. 

 

-Reconhecer os principais 
distúrbios físicos e  
emocionais, as suas 
características, 
incapacidades e 
necessidades. 

 

 

-Saber lidar com as 
necessidades especiais da 
criança com distúrbios. 

 

 

-Identificar crianças com 
necessidades especiais de 
aprendizagem 

 

 

 
 
 
 
 
ITENS DE SELEÇÃO: 
 
. Associação/ 

Correspondência. 

. Verdadeiro/falso; 

. Escolha múltipla; 

.Resposta de 

completamento 

 
 
 
 
 
ITENS DE 
CONSTRUÇÃO: 
 
. Resposta restrita. 
 
 

 

 
Total- 
200 pontos 
 
 
101 pontos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 pontos 

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, previsto na grelha de classificação. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente 
identificadas são classificadas com zero pontos. No entanto, 
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 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. 
 
ITENS DE SELEÇÃO 
Associação/correspondência 
A classificação é atribuída de acordo com o nível de 
desempenho.  
 
Itens de escolha múltipla  
A resposta é selecionada entre um conjunto de opções 
fornecidas 
 
Itens de verdadeiro/falso 
A  resposta implica a atribuição de um valor lógico 
(verdadeiro ou  
falso) a cada uma das proposições de um dado conjunto. Na 
classificação das respostas a estes itens, pode ser atribuída 

Material de 
escrita: 
caneta ou 
esferográfica de 
tinta indelével, 
 azul ou preta. 
 
As respostas são 
registadas em 
folha própria, 
fornecida pelo 
estabelecimento 
de ensino.  
 
 
 
Não é permitido o 
uso de corretor. 
 



 

 

 

 

pontuação a respostas parcialmente corretas.  
 
Itens de completamento  
A resposta implica o preenchimento de espaços em branco 
numa frase, num texto, ou noutro suporte, com, por 
exemplo, palavras ou expressões.  
Na classificação das respostas a estes itens, pode estar 
prevista pontuação para respostas parcialmente corretas 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 
. 
Resposta restrita 
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 linguagem 
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 usada em alternativa seja adequada e 
rigorosa. Nestes casos, os elementos de resposta 
cientificamente válidos devem ser classificados de acordo 
com os descritores apresentados. 
Caso a resposta contenha elementos contraditórios, são 
considerados para efeito de classificação apenas os tópicos 
que não apresentem esses elementos. 
 
 

 


