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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

ENSINO SECUNDÁRIO 

 

BIOLOGIA 

PROVA 302 / 2020 

 

1. Introdução  

Com esta informação pretende-se dar a conhecer, as aprendizagens que serão objeto de avaliação, 

assim como a estrutura, os tipos de itens, a cotação, o material a utilizar e a duração da prova.  

 

2. Objeto de Avaliação  

A prova é de Biologia avalia o conjunto de aprendizagens e de competências desenvolvidas na 

disciplina de Biologia do 12.º ano. 

 

3. Caracterização da Prova  

A prova apresenta-se estruturada em cinco grupos de caracter obrigatório, que possuem um número 

variável de itens cada um. A prova escrita é cotada de 0 a 200 pontos, com ponderação de 70%. A 

prova prática envolve a planificação e realização de uma atividade. É também cotada de 0 a 200 

pontos com ponderação de 30%. 

Essa atividade consistirá numa investigação (trabalho experimental) relacionada com um dos temas 

da prova teórica. O aluno, com base em material disponibilizado, construirá e executará um 

protocolo experimental que terá como objetivo uma investigação. 

Elaborará um relatório sintético do respetivo trabalho atendendo a parâmetros como: 

- apresentação; 

- estrutura; 

- redação; 

- planeamento experimental; 

- registo de resultados; 

- interpretação de resultados/conclusão.  

 

4. Tipologia das questões  

Os grupos compreendem: 

- Questões de resposta curta e restrita;  

- Questões de correspondência;  

- Questões de verdadeiro/falso;  

- Questões de escolha múltipla; 

- Textos para interpretar; 

- Gráficos para interpretar; 

- Figuras para legendar. 
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5. Critérios de classificação 

 A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos 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. 

 A ausência de indicação inequívoca da versão da prova (Versão 1 ou Versão 2) implica a 

classificação com zero pontos das respostas aos itens de seleção. 

 

Itens de seleção 

 

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; 

– mais do que uma opção. 

 Não há lugar a classificações intermédias. 

 

ASSOCIAÇÃO / CORRESPONDÊNCIA 

 Considera-se incorreta qualquer associação / correspondência que relacione um elemento 

de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

 

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 omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

 Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção 

 

RESPOSTA CURTA 

 

 A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. 

 

RESPOSTA RESTRITA 

 

 Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 
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 A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor 

científico dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas no texto 

elaborado. 

 Nos itens com cotação de 20 pontos (3 tópicos), a classificação a atribuir traduz a avaliação 

simultânea das competências específicas da disciplina e das competências de comunicação 

escrita em língua portuguesa. 

 

 

Prova prática 

 

As classificações a atribuir à componente prática, têm em conta: 

 Estrutura correta da atividade experimental. 

 Seleção e utilização correta do material necessário. 

 Organização e apresentação de resultados. 

 Rigor científico, clareza e objetividade na elaboração do relatório. 

 

6. Material a utilizar  

O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis, lapiseira ou corretor.  

Para a prova prática é necessário bata. 

 

 

7. Valorização relativa dos conteúdos 

 

CONTEÚDOS OBJECTIVOS VALORIZAÇÃO 

Reprodução humana 

- Gametogénese e 

fecundação 

- Controlo hormonal 

- Desenvolvimento 

embrionário e gestação 

- Interpretar aspetos relativos à morfologia e à fisiologia dos 

sistemas reprodutores. 

- Revelar conhecimentos relativos a processos de divisão celular e 

gametogénese. 

- Observar e interpretar imagens microscópicas relativas à 

histologia das gónadas e à estrutura dos gâmetas. 

30 a 35 pontos 

Património genético 

- Transmissão de 

caraterísticas 

hereditárias 

- Organização e 

regulação do material 

genético 

 

- Compreender os princípios gerais da genética mendeliana. 

- Interpretar resultados de cruzamentos que envolvem genes 

autossómicos e genes heterossómicos. 

- Interpretar árvores genealógicas. 

- Conhecer globalmente a diversidade de processos que podem 

explicar o aparecimento de mutações. 

- Conhecer os diferentes mecanismos de regulação da expressão 

do gene. 

30 a 35 pontos 

Imunidade e controlo de 

doenças 

- Defesas específicas e 

não específicas 

- Conhecer os processos e as estruturas biológicas que asseguram 

os mecanismos de defesa específica e não específica do 

organismo. 

25 a 30 pontos 
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- Desequilíbrios e 

doenças 

- Compreender os acontecimentos biológicos que caracterizam os 

processos de defesa do organismo. 

- Conhecer alguns desequilíbrios e doenças do sistema imunitário. 

Microrganismos e 

indústria alimentar 

- Fermentação e 

atividade enzimática 

- Conservação, 

melhoramento e 

produção de novos 

alimentos 

- Compreender a importância biológica das enzimas enquanto 

biocatalizadores. 

- Compreender os fundamentos biológicos associados aos fatores 

que afetam a atividade das enzimas. 

30 a 35 pontos 

Exploração das 

potencialidades da 

biosfera e produção de 

alimentos 

- Cultivo de plantas e 

criação de animais 

- Controlo de pragas 

- Conhecer as potencialidades das técnicas de cultura de tecidos 

vegetais. 

- Avaliar benefícios/ prejuízos associados ao uso de hormonas e 

reguladores de crescimento no controlo do desenvolvimento e 

fertilidade de plantas e animais. 

- Compreender a problemática do uso de biocidas e de métodos 

alternativos no controlo de pragas.  

30 a 35 pontos 

Poluição e degradação 

de recursos 

- Contaminantes da 

atmosfera, solo e água 

- Tratamento de 

resíduos 

- Conhecer os contaminantes da atmosfera, solo e água e os seus 

impactos no ambiente. 

- Conhecer os processos de tratamento de resíduos. 

- Identificar os principais contaminantes ambientais, as suas fontes, 

e avaliar os seus riscos para a saúde. 

30 a 35 pontos 

 

 

8. Duração 

A prova escrita tem a duração de 30 minutos e a prova pratica tem a duração de 30 minutos. Na 

prova prática há uma tolerância de 30 minutos  


