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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Grupos/ 

Questões 
Tipo de Itens Competências Cotações 

MÓDULO A5 – Evolução e Classificação 

 

1. Unicelularidade e multicelularidade 

 

2. Mecanismos de evolução 

 

3. Classificação de seres vivos 

I Da prova constam itens 

diversificados, nomeadamente: 

• Itens de seleção:  

- escolha múltipla; 

- associação/correspondência; 

 - ordenação;  

• Itens de construção: 

- resposta curta; 

- resposta restrita. 

• Distinguir seres procariontes de eucariontes, coloniais de 

pluricelulares, enfatizando aspetos relacionados com o respetivo 

grau de complexidade. 

• Relacionar o conceito de diferenciação celular com o de 

pluricelularidade. 

• Interpretar dados de natureza diversa relativos ao evolucionismo, 

distinguindo Lamarckismo de Darwinismo e Neodarwinismo. 

• Relacionar a capacidade adaptativa de uma população com a sua 

variabilidade. 

• Identificar critérios subjacentes a diferentes sistemas de 

classificação e discutir respetivas vantagens e desvantagens. 

• Utilizar chaves dicotómicas e conhecer regras básicas de 

nomenclatura. 
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• Duração da prova: 90 minutos 
 

• Estrutura da prova: 3 grupos. 
 

• Modalidade da prova: teórica 

Critérios gerais de correção: 

1. Na correção da prova serão valorizados os seguintes aspetos:  

 - Utilização adequada da terminologia científica;  

 - Utilização de uma escrita clara e rigorosa;  

 - Legibilidade de letras e/ou números; 

 - Coerência de argumentos na interpretação e explicação de conceitos e/ou factos.  

2. Todas as respostas devem estar claramente identificadas. 

3. Às respostas de conteúdo ambíguo ou contraditório não será atribuída qualquer cotação.  

4. Nas questões de escolha múltipla ou de associação/correspondência em que se solicita apenas uma opção, e de verdadeiro/falso, as 

respostas que contenham mais do que uma alternativa serão anuladas, ainda que uma delas seja a correta.  

5. As questões de escolha múltipla e de associação/correspondência serão classificadas de acordo com o nível de desempenho, a definir 

nos critérios específicos de correção.  

6. Nas questões de ordenação, só é atribuída cotação se a sequência estiver integralmente correta e completa. 

7. A classificação das respostas a itens de construção de resposta curta ou resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, tendo em 

conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. Caso as respostas contenham elementos 

contraditórios, são considerados para efeito de classificação apenas os tópicos que não apresentem esses elementos. 

8. Os itens de resposta restrita são classificados tendo em conta dois parâmetros:  

• Conteúdo;  

• Discurso e rigor científico. 


