
 
ACESSO E INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR 

PARA MAIORES DE 23 ANOS 

 

PROVA ESPECÍFICA DE BIOLOGIA  

CURSO PREPARATÓRIO DE LONGA DURAÇÃO 

No final do Curso, os estudantes que obtiverem aproveitamento, estarão isentos da realização da prova 

específica de Biologia para Acesso e Ingresso no Ensino Superior para Maiores de 23 no Instituto Politécnico 

do Porto. 

 
OBJECTIVOS 

• Facilitar a futura integração dos candidatos num curso do ensino superior. 

• Criar uma alternativa à realização da prova específica de acesso em momento único. 

• Colmatar défices de conhecimentos básicos na área da Biologia. 

 
DESTINATÁRIOS 

• Candidatos aos cursos do IPP com prova específica de Biologia. 

• Alunos do ensino superior com défices de formação de base na área da Biologia. 

 
CALENDÁRIO E HORÁRIO 

INÍCIO: 16 de dezembro de 2017 

TÉRMINO: 28 abril de 2018 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 horas 

HORÁRIO PREVISTO: Sábado – 9:00h-13:00h; (antecedendo os momentos de avaliação poderão ocorrer aulas das 

14-17h). 

*O horário proposto funcionará desde que reúna 15 candidatos. 

LOCAL: Escola Superior de Saúde (ESS). Politécnico do Porto. 

 

PRÉ-INSCRIÇÃO 

Até 6 dezembro de 2017 

Os candidatos deverão fazer a sua pré-inscrição: 

• Presencialmente, na Área de Apoio ao Estudante – Serviços Académicos da ESS; 

• Através do correio electrónico: sacademicos@ess.ipp.pt 

• Será necessário o preenchimento e entrega do formulário de pré-inscrição (disponível em www.ess.ipp.pt). 

 
INSCRIÇÃO E PROPINAS 

Os candidatos deverão fazer a sua inscrição, on line, após a receção das respetivas credenciais de acesso, com 

o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de €15,00 + o valor correspondente à 1ª prestação da propina, 

ou valor total da mesma. 

Propinas: €500. 

Pagamento de 50% da propina no momento da inscrição e 50% até 31 janeiro de 2018. Após este dia são 

aplicadas as taxas de incumprimento em vigor. 

Os estudantes que optem pelo pagamento total da propina no momento da inscrição, têm direito a um 

desconto de 5%. 

NOTA - Em caso de anulação de inscrição ou desistência do curso, aplica-se o disposto no Despacho ESTSP/P-

07/2015 (disponível no site da ESS: ESS; Documentação/Legislação; Regulamentos/Despachos; Despacho 

ESTSP/P-07-2015). 
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PROGRAMA E AVALIAÇÃO 

 
Conteúdo programático correspondente ao programa da prova específica de Biologia. 

 

1. A célula 

1.1. Estrutura e função 

1.2. Divisão celular e hereditariedade 

2. Tecidos  

2.1. Tecidos epiteliais 

2.2. Tecidos conjuntivos 

2.3. Tecido muscular 

2.4. Tecido nervoso 

3. Órgãos e sistemas 

3.1. Sistema nervoso 

3.2. Sistema endócrino 

3.3. Sistema circulatório 

3.4. Sistema linfático 

3.5. Sistema digestivo 

3.6. Sistema excretor 

3.7. Sistema respiratório 

3.8. Sistema reprodutor 

3.9. Desenvolvimento embrionário 

 

Avaliação ao longo do curso em 2 momentos: 

• 1.ª prova de avaliação 10 de Fevereiro 2018. 

• 2.ª prova de avaliação 28 de Abril 2018. 

 

A aprovação no curso depende da obtenção da classificação média final mínima de 9,5 valores. A classificação 
final do curso é a média aritmética ponderada das classificações obtidas em cada uma das provas parciais de 
avaliação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escola Superior de Saúde  
Rua Dr. Bernardino de Almeida, 400  
4200-072 Porto 
tel. 222 061 050   fax. 222 061 001 

+info: Serviços Académicos 
 
e-mail: sacademicos@ess.ipp.pt 
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