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Matriz da Prova de Exame de Recuperação Modular 

Curso: Técnico de Ótica Ocular 

Biologia – Módulo 4   

TIPO DE PROVA: Prova Escrita  

DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos  

DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA: Durante o mês de dezembro 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

Conteúdos do Módulo 4 

 Ácidos nucleicos e informação genética 

 DNA e RNA 

 A síntese das proteínas 

 A divisão celular 

 Mitose / Citocinese 

 O ciclo celular 

 Diferenciação celular e totipotência 

Caraterização da prova 
A prova de exame incidirá sobre os conteúdos do respetivo módulo em atraso, assinalado na 
tabela anterior, e será constituída por vários grupos de questões que permitem a sua 
avaliação. 
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, 
tabelas de dados, gráficos, mapas, esquemas e figuras. 
A prova de exame terá uma cotação de 200 pontos. 

Tipologia de itens: Itens de seleção (Escolha múltipla, Ordenação e Associação) e Itens de 

construção (Resposta curta e Resposta restrita) 

Critérios gerais de classificação 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 
zero pontos. 

Itens de seleção 
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem 
de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero 
pontos. 
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Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência 
esteja integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero 
pontos. 
Nos itens de associação, são atribuídas pontuações às respostas, total ou parcialmente, 
corretas. 
Nos itens de resposta curta, a cotação do item é atribuída às respostas totalmente corretas. 
Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os 
critérios específicos. 
Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a 
organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

Material 
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 
indelével, azul ou preta. 
 
Penafiel, 6 de dezembro 2016 
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