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                           Ministério da Educação 

                                      Ano letivo de 2020/2021 

 

IN F O R M A Ç Ã O  –  EX A M E  D E  EQ U IV A L Ê N C I A  À  FRE Q U Ê N C I A  

CICLO ENSINO SECUNDÁRIO 

CÓDIGO - DISCIPLINA 302 - BIOLOGIA 

ANO DE ESCOLARIDADE 12º ANO 

TIPO DE PROVA TEÓRICA E PRÁTICA 

DURAÇÃO DA PROVA TEÓRICA/PROVA PRÁTICA 90 MINUTOS + 90 MINUTOS 

TOLERÂNCIA DA PROVA PRÁTICA 30 MINUTOS 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Esta prova é constituída por uma componente escrita e uma componente prática. Cada uma destas 

provas terá uma cotação de duzentos pontos (200). A classificação final é a média, ponderada e 

arredondada às unidades, das classificações obtidas nas duas componentes: componente escrita 70% 

e componente prática 30%. 

As componentes da prova desta disciplina estão balizadas pelo Programa. O grau de exigência 

decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de 

classificação estão em adequação ao nível de ensino a que o exame diz respeito.  

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A prova de equivalência à frequência tem por referência o Programa de Biologia de 12.º ano o qual 

pretende que os jovens fiquem preparados para enfrentar com confiança as questões científico-

tecnológicas que a sociedade lhes coloca e dar um contributo válido para a formação científica dos 

alunos. A prova avalia um conjunto de aprendizagens essenciais, que decorrem dos conteúdos 

enunciados no Programa, passíveis de avaliação em prova escrita e prática de duração limitada, a 

saber: 

A) Aprendizagens essenciais 

• Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, para construir novos 

conhecimentos. 

• Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do conhecimento 

científico. 

• Interpretar estudos experimentais com dispositivos controlo e variáveis controladas, dependentes e 

independentes. 

• Realizar atividades em ambientes exteriores à sala de aula articuladas com outras atividades 

práticas. 

• Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 

• Articular conhecimentos de diferentes disciplinas para aprofundar tópicos de Biologia. 
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B) Conteúdos 

Unidade 1 - Reprodução e Manipulação da Fertilidade  

Unidade 2 - Património Genético 

Unidade 3 - Imunidade e Controlo de Doenças 

 

3. CARATERIZAÇÃO DA PROVA 
 

Componente teórica 

 

A componente teórica da prova está organizada por grupos, e com uma cotação total de 200 pontos. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo: textos, tabelas, 

gráficos, mapas, fotografias e esquemas. 

A componente teórica pode incluir itens de seleção (verdadeiro/falso, escolha múltipla, associação 

/correspondência e ordenação) e itens de construção (resposta curta e resposta restrita). 

Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do 

que uma das unidades do Programa. 

 

Quadro 1 – Valorização das unidades /conteúdos 

 

Unidades /conteúdos Cotação (pontos) 

Reprodução e manipulação da 
fertilidade 

• Reprodução humana 
• Manipulação da fertilidade 

60-80 

Património genético 
• Património genético 
• Alterações do material genético 

60-80 

Imunidade e controlo de 
doenças 

• Sistema imunitário 
• Biotecnologia no diagnóstico e 
terapêutica de doenças 

60-80 

 

 

Componente prática 

 

A componente prática da prova tem uma cotação de 200 pontos. 

A prova prática é constituída por questões/observações do tipo: 

- Análise/interpretação de atividades experimentais. 

- Realização de atividades práticas/experimentais. 

- Interpretação de observações durante/após a execução prática. 

A valorização das duas componentes da prova prática será conforme a seguir indicado: 

 

Análise/interpretação de atividades práticas; realização de uma atividade 
prática. 

80-120 pontos 

Análise/interpretação de dados relativos à genética/manipulação do 
material genético. 

80-120 pontos 
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4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios de classificação 

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta 

que surgir em primeiro lugar. 

A ausência de indicação inequívoca da versão (Versão 1 ou Versão 2) implica a classificação com zero 

pontos das respostas aos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência, verdadeiro/falso 

e de ordenação. 

Itens de seleção 

• Verdadeiro /Falso 

- São anuladas as respostas que indiquem todas as opções como verdadeiras ou como falsas. 

 

• Escolha múltipla 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção 

incorreta ou mais do que uma opção. 

 

Itens de ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente 

correta e completa. São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– Seja apresentada uma sequência incorreta; 

– Seja omisso, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

 

Itens de construção 

A correção das questões de resposta curta e de resposta restrita terá em conta os seguintes fatores: 

utilização do vocabulário específico da disciplina, clareza e objetividade das respostas, expressão 

escrita sem incorreções de Língua Portuguesa. 

• Resposta curta 

Nos itens de resposta curta são atribuídas cotações às respostas, total ou parcialmente, corretas, 

de acordo com os critérios específicos. 

Em alguns itens de resposta restrita, os critérios de classificação podem estar organizados por 

níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

As respostas que contenham elementos contraditórios são classificadas com zero pontos. 

• Resposta restrita 

Os itens de resposta restrita são classificados tendo em conta o conteúdo e o rigor científico. 

São consideradas falhas no rigor científico a utilização inadequada ou imprecisa de termos, de 

conceitos ou de processos, assim como o incumprimento das normas de nomenclatura binominal. 

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes nos critérios 

específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os 

apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e 

enquadrado pelos documentos curriculares de referência. 
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Itens do procedimento experimental 

• Protocolo experimental 

São considerados os seguintes aspetos: 

- Seleção de um procedimento exequível face ao problema proposto; 

- Indicação de todo o material utilizado; 

- Indicação das etapas do procedimento com uma sequência lógica. 

• Registo de fenómenos/observações 

São considerados os seguintes aspetos; 

- Uso de linguagem científica correta; 

- Registo de observações de forma adequada. 

• Interpretação de resultados 

São considerados os seguintes aspetos; 

- Uso de terminologia científica correta; 

- Uso de um discurso com sequência lógica; 

- Interpretação adequada dos resultados obtidos. 

 
 

 

5. MATERIAL 
 
O examinando apenas pode usar como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 
indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 
oficial).  

Não é permitido o uso de corretor nem de máquina calculadora. 

Na componente prática só é permitido material de escrita, lápis, borracha, compasso e lápis de cor 
e é exigido o uso de bata. 
 
 

 

6. DURAÇÃO 
 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos sem tolerância. 

A prova prática tem a duração de 90 minutos com 30 minutos de tolerância.  

 

 

 

 


