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1. INTRODUÇÃO 

Esta informação-exame visa dar a conhecer aos candidatos a exame os objetivos, os 
conteúdos, a estrutura, os itens, a cotação e material a usar na Prova de Ingresso para 
Avaliação de Capacidade para Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 Anos, 
na Componente Específica de Biologia para o Ingresso no curso de Licenciatura em 
Tecnologia e Segurança Alimentar e no TeSP em Segurança e Higiene Alimentar. 
 
 

2. OBJETIVOS E CONTEÚDOS 
Os objetivos e conteúdos a avaliar pela componente específica da prova de ingresso são 
os que constam no Regulamento da Universidade do Algarve para as Provas de Exame 
de Avaliação de Capacidade para Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 anos 
disponível no site da Universidade. 
 

 
3. ESTRUTURA E ITENS  

A componente específica de Biologia apresenta cinco partes: A, B, C, D e E. Todas as 
partes são constituídas por itens com respostas de escolha múltipla, respostas do tipo  
Falso ou  Verdadeiro  e  por  itens  com  respostas abertas  de  composição  curta  e  
objetiva, visando  avaliar  a  capacidade  do examinando de relacionar e integrar temas 
ou analisar diferentes aspectos do mesmo tema. 
 

 
4. COTAÇÃO DA COMPONENTE ESPECÍFICA DA PROVA 

A Componente Específica é classificada numa escala de zero a vinte valores, e tem uma 
ponderação de 80% na classificação final, sendo os restantes 20% reservados para a 
Componente de Língua Portuguesa. Os vinte valores da Componente Específica 
distribuem-se do seguinte modo:  
 
 



 

2 | 2 
 

Parte A 
4 valores 
Parte B 
4 valores 
Parte C 
4 valores 
Parte D 
4 valores 
Parte E 

     4 valores 
 
 

5. MATERIAL A UTILIZAR 
O examinando apenas pode usar na componente específica da prova, como material de 
escrita, caneta ou esferográfica de cor azul ou preta.  
Não é permitido o uso de lápis, lapiseira ou corretor. 
Não é permitido trazer dicionário nem calculadora para a realização da componente 
específica da prova. 

 
 

6. INDICAÇÕES ESPECÍFICAS 
            Os candidatos deverão preparar-se tendo em conta os seguintes conteúdos: 

 
Parte A – Diversidade Celular 
 Sistemas de classificação de seres vivos 

            Caracterização das células procariotas 
 Caracterização das células eucariotas 
 

            Parte B – Património Genético 
            Organização e regulação do material genético 
            Alterações do material genético 

 Fundamentos de Engenharia Genética 
 
 Parte C – Imunidade e Controlo de Doenças 
 Defesas específicas e não específicas 
 Desequilíbrios e doenças 

            Biotecnologia no diagnóstico e na terapêutica de doenças    
 
 Parte D – Produção de Alimentos e Sustentabilidade 
 Microrganismos e Indústria Alimentar 
 Fermentação e actividade enzimática 
 Conservação, melhoramento e produção de novos alimentos 
 Controlo de pragas 
 Cultivo de plantas e criação de animais 
 
 Parte E – Preservação e Recuperação do Meio Ambiente 
 Poluição e degradação de recursos 
 Tratamento de resíduos 
 Crescimento da população humana e sustentabilidade 
 Contaminantes da atmosfera, solo e água e seus efeitos fisiológicos 
 


