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INFORMAÇÃO—PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

BIOLOGIA  Ano letivo 2021/2022 
 

Prova Código: 302 

TIPO DE PROVA:  ESCRITA COM COMPONENTE PRÁTICA       

 

Curso Científico – Humanísticos 
__________________________________________________________________________________ 

Ensino Secundário – 12º Ano (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de Julho) 

 
INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 12º ano 

da disciplina de Biologia, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

•  

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de Biologia do 12º ano tem por referência o Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e permite avaliar as Aprendizagens Essenciais e os 

conteúdos enunciados no programa da disciplina que são passíveis de avaliação numa prova escrita e 

prática de duração limitada. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 

disciplina. 

 A prova é composta por uma componente escrita e por uma componente prática. A percentagem a 

atribuir à componente escrita é de 70% e à componente prática é de 30%. 
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 A componente escrita está organizada por três grupos. 

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

gráficos, mapas, fotografias, esquemas. 

 A componente escrita inclui itens de seleção (predominantemente de escolha múltipla) e itens de 

construção, de acordo com o quadro 2. 

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

que um dos temas/unidades do Programa. 

 A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos temas/unidades no 

Programa. 

A componente prática consiste na execução de um protocolo experimental e na posterior descrição, 

discussão e conclusão dos resultados obtidos, de acordo com o quadro 3. 

Os alunos não respondem no enunciado. As respostas são registadas em folha própria. 

Todas as questões são de resposta obrigatória. 

Cada prova é cotada para 200 pontos. 

A valorização dos domínios/temas na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 — Valorização dos domínios/temas 

Domínios/ Temas 

Cotação 

(em 

pontos) 

Unidade 1 - Reprodução e manipulação da fertilidade 

1. Reprodução Humana 

 1.1 Gametogénese e fecundação 

 1.2 Controlo Hormonal 

 1.3. Desenvolvimento embrionário e gestação 

2. Manipulação da fertilidade 

50 a 60  

Unidade 2 - Património genético 

1. Património Genético 

 1.1. Transmissão de características hereditárias 

2. Alterações do material genético 

 2.1. Mutações 

 2.2. Fundamentos de engenharia genética 

70 a 80  

Unidade 3 - Imunidade e controlo de doenças 

1. Sistema imunitário 

 1.1. Defesas específicas e não específicas 

 1.2. Desequilíbrios e doenças 

2. Biotecnologia no diagnóstico e terapêutica de doenças 

50 a 60 
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por classe de itens apresentam-se no Quadro 2. 

 

 

Quadro 2 - Tipologia, número de itens e cotação da componente escrita 

 

Tipologia de itens 
Número de itens 

Cotação por classe de 

itens (em pontos) 

 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla  

 

16 a 20 

 

 

130 a 140 

 

Associação/correspondência 

Ordenação 

Verdadeiro/Falso 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 
Resposta curta 

 

6 a 8 

 

60 a 70 

Resposta restrita 

 

Quadro 3 - Estrutura e cotação da componente prática. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

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

específicos de classificação estabelecidos 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.   

 

ITENS DE SELEÇÃO 

ESCOLHA MÚLTIPLA  

Estrutura 

 

Cotação por item 

(em pontos) 

EXECUÇÃO EXPERIMENTAL 80 

REGISTO DE RESULTADOS 40 

ITENS DE CONSTRUÇÃO  80 
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 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.  

 

VERDADEIRO E FALSO 

As respostas são classificadas segundo o nível de desempenho. 

Número de afirmações assinaladas corretamente Classificação (pontos) 

7 ou 8 10 

5 ou 6 7 

3 ou 4 3  

0 ou 1 ou 2 0 

 

As respostas em que todas as afirmações sejam identificadas como verdadeiras ou como falsas são 

classificadas com zero pontos. 

 

ASSOCIAÇÃO / CORRESPONDÊNCIA  

 A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 

associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um 

elemento do outro conjunto. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

 

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 

 As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

 Se a resposta contiver elementos contraditórios ou que excedam o solicitado será classificada com 
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zero pontos. 

 

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. 

 É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no 

domínio específico da disciplina. 

 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. 

 A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar 

a classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta 

valorização corresponde a cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de 

desempenho a seguir descritos. 

 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é 

classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

EXECUÇÃO EXPERIMENTAL 

Na componente prática, a realização do trabalho laboratorial proposto é avaliado tendo em conta o 

cumprimento das normas de segurança, a seleção/manipulação adequada do material de laboratório, 

as técnicas/procedimentos de laboratório que o examinando utilizar, o registo das observações e as 

respostas aos itens de avaliação que sejam colocados. 

MATERIAL 

O aluno pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta.  

Na componente prática é obrigatório o uso de bata. 

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

oficial). 

Não é permitida a utilização de corretor e lapiseira-lápis. 
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DURAÇÃO 

Componente escrita- 90 minutos  

Componente prática- 90 minutos + 30 minutos de tolerância. 

 

Júri: Luísa Alves 

Salete Rento 

Teresa Santos 


