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12  º ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de Julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 
secundário da disciplina de Biologia, a realizar em 2018, nele consta: 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Material 
• Duração 
• Critérios gerais de classificação 

Objeto de avaliação 

A prova tem como referência o programa da disciplina e permite avaliar a aprendizagem passível de 
avaliação numa prova escrita e prática de duração limitada.  

 

Caracterização da prova 

A prova apresenta duas partes: uma parte escrita e uma parte prática. A prova escrita está 
organizada por grupos de itens. Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, 
como, por exemplo, textos, tabelas de dados, gráficos, fotografias e esquemas. A sequência 
dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do programa ou à sequência dos 
seus conteúdos. Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais 
do que uma das unidades do programa. A cotação total da prova escrita é de 200 pontos.  

A valorização dos temas/unidades apresenta-se no Quadro 1 e a tipologia dos itens no 
Quadro 2. 

                        Quadro 1 — Valorização dos temas/unidades 
 

TEMAS 
COTAÇÃO 
(pontos) 

Unidade 1 – Reprodução Humana e Manipulação da Fertilidade 50 a 60 
Unidade 2 – Património Genético 60 a 70 
Unidade 3 – Imunidade e Controlo de Doenças 40 a 50 
Unidade 4 – Produção de Alimentos e Sustentabilidade 30 a 40 
Unidade 5 – Preservar e Recuperar o Ambiente 10 a 20 
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                             Quadro  2 – Tipologia de itens  

 Tipologia de itens 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 
Correspondência/Associação 
Ordenação 
Verdadeiro/Falso 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
Resposta curta 
Resposta restrita 

 
 

A prova prática é constituída por um trabalho de natureza laboratorial relativo aos conteúdos 
programáticos selecionados e um relatório da atividade laboratorial realizada. 
 
A prova prática é constituída por duas partes:  
-Um trabalho de natureza laboratorial de acordo com o programa da disciplina e com as 
disponibilidades da escola, que tem a cotação de 100 pontos. 
-Um relatório sobre atividade laboratorial realizada com cotação de 100 pontos. 
 
 A cotação total da prova prática é de 200 pontos. 
 
Nesta disciplina, a classificação do exame é a média ponderada das classificações atribuídas à 
prova escrita e à prova prática (70% e 30%, respetivamente). 
 

Material 

Para a prova escrita o examinando deve ser portador de caneta ou esferográfica de tinta azul ou 
preta. Não é permitido o uso de corretor.                                                                                                          
Para a prova prática o examinando deve ser portador de bata, de caneta ou esferográfica de tinta 
azul ou preta e de lápis e borracha.                                                                                                                      
Quer para a prova escrita  quer para a prova prática as respostas são registadas em folha própria 
fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

Duração 

Prova Escrita   Duração – 90 minutos  

Prova Prática    Duração – 90 minutos (+ 30 minutos de tolerância) 
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Critérios gerais 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.  
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos.  
 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

A cotação total do item só 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/Falso (V/F) 

Nos itens de verdadeiro/falso serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções como 
verdadeiras ou como falsas. A cada item errado será atribuído 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. 
 
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 qualquer 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. Se as respostas curtas apresentarem elementos contraditórios 
entre si têm a cotação de zero pontos. 
Não há lugar a classificações intermédias. 
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Resposta restrita 

Os critérios de classificação dos 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 aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, 
tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.     
As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao solicitado, 
podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios 
específicos de classificação, desde que a linguagem usada em alternativa seja adequada e 
rigorosa. Caso a resposta contenha elementos contraditórios, são considerados para efeito de 
classificação apenas os tópicos que não apresentem esses elementos. 

Na prova prática a avaliação distribui-se por duas partes: a atividade laboratorial (com grelha de 
observação), itens sobre a atividade / resultados obtidos e o relatório.  

 
Na avaliação da atividade laboratorial ter-se-á em conta o seguinte: 

- Planificação da atividade laboratorial;  
- Elaboração do protocolo laboratorial; 
- Seleção e manipulação correta do material laboratorial; 
- Cumprimento das regras de segurança laboratorial; 
- Execução do protocolo laboratorial. 
 
Na avaliação do relatório ter-se-á em conta o seguinte: 

- Registo de materiais utilizados;  
- Procedimento;  
- Registo de resultados e tratamento de dados; 
- Discussão /Conclusão. 

 


