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Ano le
etivo 2019
9/2020

nto divulga-se os cont eúdos prog
gramáticos provas
p
espeecialmente adequadass
No presentte documen
à avaliação
o da capacidade para a frequênccia dos curssos da Esco
ola Superiorr de Saúde Egas Monizz
(ESSEM), d
dos maiores de 23 anoss.

PROVA ES
SPECÍFICA
Os conteú
údos exigid
dos na pro
ova específfica destina
ada a avaliar se o candidato dispõe de
e
conhecime
entos indisp
pensáveis para
p
o ing resso e prrogressão no(s) curso((s) escolhid
do(s) estão
o
contempla
ados nos prrogramas oficiais de B
Biologia e Geologia do
d Ensino SSecundário português,
pelo que a bibliograffia pode se
er qualquerr manual do
d 10º e 11º ano da rreferida dissciplina. Ass
temáticas consideradas de espec
cial relevân
ncia são as seguintes:
s
1. Organiz
zação bioló
ógica
- Célula prrocariótica e eucariótic
ca
- Estrutura
a e funções dos diverso
os organitoss
- Noção de
e tecidos, órgãos e sisttemas
2. Obtenção de maté
éria
- Obtenção
o de matériia pelos serres heterotrróficos e au
utotróficos
- Estrutura
a e funções da membra
ana celular
3. Transfo
ormação e utilização
u
de
d energia pelos sere
es vivos
- Fermenta
ação
- Respiraçã
ão anaeróbiia e aeróbia
a
4. Mecanissmos genétticos básico
os
- Composiçção básica e estrutura dos ácidos nucleicos (DNA
(
e RNA
A)
- Replicaçã
ão
- Transcriçção
- Tradução
o
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ENTREVIS
STA
Na entrevista serão avaliados os seguintes p
parâmetross relativos ao
a candidatto:
o académicca e experiê
ência profisssional, tendo como ba
ase a docum
mentação apresentada
a
- Formação
pelo candidato;
- Atitude e capacidad
de de expressão;
- Motivação, disponib
bilidade e se
entido de re
esponsabilid
dade.

OUTRAS IINFORMAÇ
ÇÕES
Os candida
atos ao Con
ncurso Especial de ace
esso e ingre
esso na Esco
ola Superiorr de Saúde Egas Monizz
(ESSEM) do
os maiores de 23 anoss são aconse
elhados a consultar
c
o Regulamennto que esttabelece ass
normas pa
ara a realizzação das provas
p
espe
ecialmente adequadass à avaliaçãão da sua capacidade
c
e
para a frequência do
os cursos da
a ESSEM. A prova espe
ecífica é esscrita, podeendo ser ac
crescida de
e
uma prova
a oral, de accordo com o estipuladoo no Regula
amento acim
ma referidoo.
A prova esscrita é constituída por dois gru
upos, um de
e questões de escolhaa múltipla e outro de
e
questões de respostta aberta. A compon
nente oral,, quando aplicável,
a
o mesmoss
abordará os
conteúdos da prova escrita.
e
A prova esscrita tem a duração de 60 min utos e a prova oral tem uma duuração máx
xima de 30
0
minutos.

A DIR
REÇÃO DA ESSEM
E
Profª Douutora Catarina Be
ernardes

22 /fevereiro/2019
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