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Conteúdos Aprendizagens essenciais 
Estrutura da Prova 
(tipo de questão) 

Cotação 
(200 pontos) Critérios de Classificação Material 

 
SISTEMA 

DIGESTIVO 
 
 

 
 
 
 

 
 
SISTEMA 

CIRCULATÓRIO 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

▪ Caracterizar os tipos de nutrientes orgânicos quanto à 

sua função. 
▪ Distinguir genericamente os lípidos polinsaturados e 

saturados, proteínas animais e vegetais, hidratos de 

carbono de cadeia lenta e rápida, identificando as 
respetivas fontes alimentares. 

▪ Referir as funções do aparelho digestivo, identificando 
os órgãos do tubo digestivo, os órgãos anexos e suas 

funções gerais. 
 
▪ Referir as funções do aparelho circulatório. 

▪ Distinguir grande circulação de pequena circulação. 
▪ Descrever genericamente as fases do ciclo cardíaco. 
▪ Relacionar a frequência cardíaca, o volume sistólico e o 

débito cardíaco. 
▪ Explicar as adaptações cardíacas ao esforço físico, 

conhecendo os conceitos de bradicardia e taquicardia. 

▪ Definir o conceito de pulso, explicando o seu significado 
funcional e os locais de determinação. 

▪ Definir o conceito de retorno venoso, referindo os 

fatores que o facilitam, bem como o efeito que sofrem 
durante a atividade física. 

▪ Enunciar o conceito de pressão arterial, distinguindo a 
pressão arterial sistólica e diastólica. 

▪ Explicar a variação da pressão arterial em função das 
alterações do débito cardíaco e da resistência periférica. 

▪ Enumerar os diferentes componentes do sangue, 

enunciando as respetivas funções.  
▪ Explicar a redistribuição do fluxo sanguíneo durante o 

esforço físico. 

 
 

 
ITENS DE SELEÇÃO 

▪ Escolha múltipla 
▪ Associação/correspondência 
▪ Ordenação 

 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 
▪ Resposta curta 
▪ Resposta restrita 

 

 
150 

 
 
 

 
50 

 
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 
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 
Considera-se incorreta qualquer 

associação/correspondência que relacione um 
elemento de um dado conjunto com mais do 
que um elemento do outro conjunto.  

 
Esferográfica 

preta ou azul 



SISTEMA 
RESPIRATÓRIO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
SISTEMA NERVOSO 
E SISTEMA 

ENDÓCRINO 
 
 

 
 
 
 

 
 
REGULAÇÃO 

TÉRMICA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
REGULAÇÃO DO 

EQUILÍBRIO 
HÍDRICO E 
ELETROLÍTICO 

 

▪ Enunciar as funções do aparelho respiratório, 
relacionando-as com as do aparelho circulatório e a 

atividade muscular. 
▪ Descrever as fases da respiração e as suas 

características. 
▪ Definir os parâmetros respiratórios: frequência 

respiratória, volume corrente, ventilação por minuto. 
▪ Distinguir a participação muscular na respiração 

eupneica e na respiração forçada. 

▪ Distinguir a ventilação pulmonar e a alveolar.  
▪ Explicar as alterações respiratórias durante o esforço 

físico. 

 
▪ Distinguir genericamente as funções e forma de 

intervenção do Sistema Nervoso e do Sistema Endócrino 

no equilíbrio interno. 
▪ Identificar os efetores onde atua o Sistema Nervoso 

Autónomo.  

▪ Distinguir genericamente as funções e forma de 
intervenção das divisões do Sistema Nervoso 
Autónomo.  

▪ Relacionar os conceitos de glândula endócrina, 

hormona e órgão alvo. 
 
▪ Distinguir a temperatura central da periférica. 

▪ Identificar a circulação sanguínea como principal veículo 
de transferência de calor do interior do corpo para a 
periferia. 

▪ Identificar a condução e a evaporação como formas 
▪ de transferência de calor entre a superfície corporal e o 

envolvimento.  

▪ Caracterizar o modelo funcional de regulação da 
temperatura corporal. 

▪ Descrever as principais formas de regulação da 
temperatura em situação de hipotermia e de 

hipertermia. 
 
▪ Caracterizar o modelo funcional de regulação do 

equilíbrio hídrico e eletrolítico. 
▪ Distinguir entre recetores de volume e recetores da 
osmolaridade. 

▪ Explicar o mecanismo da sede. 
▪ Descrever as principais formas de regulação do 

equilíbrio hídrico em situação de diminuição de volume 
de líquidos corporais e/ou aumento da osmolaridade. 

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. 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. 

 


