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Disciplina: BIOLOGIA  2021 

 Código da Prova: 302     Tipo de Prova: Prova Escrita e Prova Prática  

12 º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 10-A/2021)

 

 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 

ensino secundário da disciplina de Biologia, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Biologia do 12° ano e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita e numa prova prática, ambas de duração limitada, 

nomeadamente:  

 

1.1. Prova escrita 

- Conhecer, compreender e ser capaz de utilizar conceitos da Biologia para interpretar 

cientificamente aspetos do funcionamento do corpo humano, fenómenos naturais e situações 

resultantes da interação do Homem com o ambiente; 

- Analisar, organizar e avaliar criticamente informação obtida em fontes diversas; 

- Aplicar estratégias pessoais na resolução de situações problemáticas, o que inclui a formulação 

de hipóteses, o planeamento de atividades de natureza investigativa, a sistematização e a análise 

de resultados, assim como a discussão dessas estratégias e dos resultados obtidos; 

- Ponderar argumentos de natureza diversa, sendo capaz de diferenciar pontos de vista e de 

distinguir explicações científicas de explicações não científicas, com vista a posicionar-se face a 

controvérsias sociais que envolvam conceitos de Biologia ou de Biotecnologia; 

- Reconhecer que a construção de conhecimentos de Biologia e de Biotecnologia envolve 

abordagens pluridisciplinares e interdisciplinares; 
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- Compreender que os processos de investigação em Biologia e em Biotecnologia são influenciados 

pelos problemas que afetam as sociedades em cada momento histórico, assim como pelos seus 

interesses de natureza política, económica e/ou axiológica; 

- Analisar implicações do desenvolvimento da Biologia e das suas aplicações tecnológicas na 

qualidade de vida dos seres humanos. 

 

1.2. Prova prática 

- Conhecer, compreender e ser capaz de utilizar conceitos da Biologia para interpretar situações-

problema; 

- Problematizar a partir de dados fornecidos; 

- Formular hipóteses; 

- Planear procedimentos experimentais; 

- Executar planeamentos experimentais; 

- Registar dados experimentais; 

- Interpretar dados fornecidos ou obtidos em atividades experimentais; 

- Redigir memórias descritivas e interpretativas de trabalhos experimentais. 

 

2. Características e estrutura 

• A prova de equivalência à frequência é constituída por duas provas: uma prova escrita e uma 

prova prática. 

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

de dados, gráficos, mapas, esquemas e figuras. 

• A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou à sequência das 

unidades letivas dos programas ou à sequência dos seus conteúdos. 

• Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

temas/unidades letivas dos programas. 

• A prova prática consistirá no desenvolvimento de uma atividade experimental de natureza 

investigativa, a partir de uma situação-problema apresentada. 

• Serão observados e tidos em conta os desempenhos que cumpram com as normas de segurança 

no laboratório e em que se observe a correta utilização dos instrumentos laboratoriais. 

• Cada prova é cotada para 200 pontos. 

• A prova escrita tem um peso de 70% e a prova prática tem um peso de 30% na classificação 

final. 
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• A valorização relativa dos conteúdos, é a que se apresenta nos quadros seguintes: 

 

2.1.  Prova escrita 

Distribuição da cotação 

Temas/unidades 
 

Valorização 

Unidade 1 - REPRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DA FERTILIDADE 30 a 50 pontos 

Unidade 2 - PATRIMÓNIO GENÉTICO 30 a 50 pontos 

Unidade 3 - IMUNIDADE E CONTROLO DE DOENÇAS 30 a 50 pontos 

Unidade 4 - PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E SUSTENTABILIDADE 30 a 50 pontos 

Unidade 5 - PRESERVAR E RECUPERAR O MEIO AMBIENTE 30 a 50 pontos 

 200 pontos 

2.2.  Prova prática 

Distribuição da cotação 

 

Conteúdos 

 

Valorização 

Conhecimento conceptual referente às unidades programáticas; 30 a 50 pontos 

Conceção e execução de trabalho experimental a partir de uma situação-problema. 150 a 170 pontos 

 200 pontos 

3. Critérios Gerais de Classificação 

Nesta prova, a prova escrita tem um peso de 70% e a prova prática tem um peso de 30%. 

As classificações a atribuir a cada item são obrigatoriamente: 

- um número inteiro de pontos; 

- um dos valores apresentados nos respetivos critérios específicos de classificação. 

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

pontos. 

ltens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de associação, a classificação a atribuir tem em conta o nível de desempenho revelado 

na resposta. Considera-se incorreta qualquer correspondência de mais do que um elemento da 

chave a uma afirmação/estrutura e serão cotadas com zero pontos as respostas em que todas as 

afirmações sejam avaliadas como verdadeiras ou como falsas. 
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Nos itens de ordenação, só é atribuída cotação se a sequência estiver integralmente correta. 

ltens de construção 

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

corretas, de acordo com os critérios específicos. Caso a resposta contenha elementos que 

excedam o solicitado, só são considerados para efeito da classificação os elementos que 

satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta. 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis 

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

Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a 

organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

Na prova prática serão adicionalmente observados, e tidos em conta, os desempenhos 

evidenciados durante a atividade laboratorial. Assim, serão objeto de avaliação os parâmetros 

relativos ao cumprimento de regras de segurança e higiene no laboratório, conhecimento do 

material de laboratório, execução do protocolo laboratorial e construção de tabelas/registo de 

dados. 

 

4. Material 

O aluno deve fazer-se acompanhar de caneta de tinta indelével azul ou preta, lápis de carvão, 

borracha e régua de 15 ou 20 cm. Não é permitido o uso de corretor. Deve também trazer bata 

branca ou equivalente. 

 

5. Duração 

A prova escrita tem a duração de noventa minutos e a prova prática tem a mesma duração a que 

acresce uma tolerância de trinta minutos. 


