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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à

frequência do ensino secundário da disciplina de Biologia a realizar em 2022,

nomeadamente:

• Objeto de avaliação

• Características e estrutura da prova

• Critérios gerais de classificação

• Material

• Duração

1. Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e

as Aprendizagens Essenciais de Biologia do 12.º ano - organizadas em cinco

unidades: Reprodução e manipulação da fertilidade, Património Genético, Imunidade e

controlo de doenças, Produção de alimentos e sustentabilidade e Preservar e

recuperar o meio ambiente. A resolução da prova pode implicar a mobilização de

aprendizagens não expressas nesta informação.

Na prova prática serão avaliadas um conjunto de capacidades, nomeadamente:

● Reconhecimento da função da observação na investigação científica;

● Identificação/formulação de problemas/hipóteses explicativas de processos

naturais;

● Identificação de argumentos a favor ou contra determinadas

hipóteses/conclusões;

● Interpretação/alteração de procedimentos experimentais fornecidos;

● Interpretação dos resultados de uma investigação científica;

● Previsão de resultados/estabelecimento de conclusões.



Os temas organizadores que constituem objeto de avaliação da componente prática

são uma das duas unidades que se apresentam no quadro 1.

Quadro 1 – Temas organizadores

Unidade 2 – Património Genético Unidade 4 – Produção de alimentos e
sustentabilidade

1. Património Genético;
Organização e regulação
do material genético.

2. Alterações do material genético;
Fundamentos de engenharia
genética.

1. Microrganismos e indústria
Alimentar:

1.1. Fermentação e actividade
enzimática.

1.2. Conservação, melhoramento e
produção de novos alimentos.

2. Características e estrutura da prova
A prova está organizada por 2 grupos de itens.

A prova pode refletir uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos

programáticos da disciplina.

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

temas e a mais do que uma das unidades acima referidas.

A prova é cotada para 200 pontos.

A prova inclui itens de construção. Nos itens de construção incluem-se a elaboração

de um protocolo experimental, a interpretação de resultados obtidos numa atividade

experimental e as conclusões emergentes da interpretação efetuada.

Será ainda atribuída cotação de 20 pontos à execução do trabalho experimental,

segundo critérios de observação direta da atividade efetuada pelo aluno.

1. 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 e é expressa

por um número inteiro.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são

classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na
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identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar

inequivocamente o item a que diz respeito. Se o aluno 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.

Na classificação do trabalho prático/laboratorial serão utilizados como critérios de

avaliação os relativos ao domínio procedimental (manipulação do material) e atitudinal

(resolução de problemas, cumprimento das regras de segurança,

organização/limpeza).

Nos itens de construção, as respostas podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra,

a uma expressão, a uma frase ou a um número (itens de resposta curta), ou podem

envolver a apresentação, por exemplo, de uma explicação, de uma relação, de uma

previsão, de uma justificação e/ou de uma conclusão (itens de resposta restrita).

● 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.

● 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.

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.

Caso as respostas contenham elementos contraditórios, são considerados para efeito

de classificação apenas os tópicos que não apresentem esses elementos.

4. Material
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de

ensino (modelo oficial).
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O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta

indelével, azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor.

É obrigatório o uso de bata.

2. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
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