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MATRIZ DE PROVA DE RECUPERAÇÃO 

CURSO PROFISSIONAL Técnico Auxiliar de Saúde  

DISCIPLINA: Técnica 1 

MÓDULO 6567 – Noções gerais sobre os sistemas gastrointestinal, urinário e genitoreprodutor 

DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos TIPO DE PROVA: Escrita 

 

CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 

 
Objetivos/ Competências 

 
ESTRUTURA 

COTAÇÃO 
 

(pontos) 

 

 

1. Sistema 

Gastrointestinal  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sistema Urinário e 

Genitoreprodutor 
 

 

 Identificar as estruturas do sistema gastrointestinal e suas funções; 

 Compreender a fisiologia da digestão; 

 Reconhecer os sucos digestivos e as suas funções; 

 Analisar a importância da digestão para a absorção de nutrientes e 

funcionamento do organismo; 

 Relacionar a estrutura intestinal com a eficiência do processo de 

absorção; 

 Compreender a mecânica e eliminação intestinal; 

 Descrever a importância do microbiota humano; 

 Reconhecer sintomas e sinais de aleta de alterações gastrointestinais;  

 

 Identificar as estruturas que constituem o sistema urinário e suas 

funções; 

 Compreender o papel do sistema urinário na regulação do organismo; 

 Resumir o processo de formação de urina;  

 Identificar as características físicas e químicas da urina; 

 Reconhecer cuidados a ter resultantes de alterações no sistema 

urinário; 

 

Os itens podem ser do tipo: 

 Escolha múltipla 

 Correspondência/ Associação/ 
Verdadeiro-Falso 

 Legendagem e interpretação 
de esquemas 

 Ordenamento 

 Resposta curta 
 

Os itens podem ter como suporte um 
ou mais documentos, como textos, 
tabelas, gráficos, esquemas e 
figuras. 

 

 

 

 

60 a 70 

 
 
 
 
 
 
 
 

130 a 140 
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  Caracterizar as estruturas e as funções dos órgãos reprodutores 

humanos;  

 Distinguir as células reprodutoras humanas, a nível morfológico e a nível 

fisiológico; 

 Compreender as principais etapas da reprodução.  

 Mencionar medidas que visem contribuir para o bom funcionamento do 

sistema genitoreprodutor.  

 


