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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova escrita de 

equivalência à frequência do ensino secundário, da disciplina de Biologia do 12º 

ano, a realizar no presente ano letivo, pelos alunos que se encontram abrangidos 

pelos planos de estudo instituídos pela legislação em vigor. 

 

 As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação em vigor, do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

(PASEO), de julho de 2017 e das Aprendizagens Essenciais (AE) de Biologia do 12.º 

ano (AE), de agosto de 2018. 

  

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

  • Objeto de avaliação; 

  • Características e estrutura; 

  • Critérios de classificação; 

  • Material; 

  • Duração.  

 

ESTRUTURA E CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

A prova é constituída por duas componentes: a componente escrita (CE) e a 

componente prática (CP). 

 

I- Componente escrita (CE) 

 

1. Objeto de Avaliação 

 

 A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas 

competências enunciados no PASEO e nas AE de Biologia do 12.º ano.   

 As competências a avaliar estão relacionadas com o conhecimento científico 

e, tal como o PASEO e as AE referem, exigem um desenvolvimento paralelo de 

competências transversais.  

 

 As dimensões de competências desenvolvem-se nos três domínios temáticos 

que configuram as AE:  

  

 Domínio 1 – Reprodução e manipulação da fertilidade. 

 Domínio 2 – Património genético. 

 Domínio 3 – Imunidade e controlo de doenças. 
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A valorização relativa dos temas referentes aos domínios apresenta-se no Quadro 

1. 

 
 Quadro 1 – Valorização relativa dos temas 

 

Grupos/Temas 
Cotação 

(em pontos) 

Grupo I – Reprodução e manipulação da fertilidade 65 

Grupo II – Património genético 70 

Grupo III – Imunidade e controlo de doenças 65 

 

 

2. Características e estrutura 

 

 À componente escrita será atribuída uma ponderação de 70% da prova de 

equivalência à frequência. 

 As questões/itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como 

textos, figuras, esquemas, tabelas, gráficos, mapas, fotografias, etc.  

A prova pode incluir itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla, 

ordenação, verdadeiro/falso, legendagem e associação /correspondência) e itens de 

construção (por exemplo, resposta curta e resposta restrita). 

 

 

3. Critérios de Classificação 

 

Critérios gerais de classificação da prova  
 

A cotação da prova é expressa numa escala de 0 a 200 pontos, 

correspondentes a uma escala de 0 a 20 valores. 

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

gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um 

número inteiro.  

Todas as respostas devem estar legíveis e devidamente referenciadas de 

uma forma que permita a sua identificação inequívoca. Quando se verificar um 

engano, deve ser riscado e corrigido à frente. Caso contrário, é atribuída a cotação 

de zero pontos à(s) resposta(s) em causa. Em caso de omissão ou de engano na 

identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar 

inequivocamente o item a que diz respeito.  
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Se responder ao mesmo item mais do que uma vez, deve eliminar, clara e 

inequivocamente, a(s) resposta(s) que considerar incorreta(s). No caso de tal não 

acontecer, é cotada a resposta que surge em primeiro lugar. 

Os termos científicos que contenham erros ortográficos serão penalizados, 

não sendo o mesmo erro penalizado mais do que uma vez ao longo da prova. 

 

 

Itens de seleção 

 

As respostas aos itens de seleção podem ser classificadas de forma 

dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo com os critérios específicos. 

No primeiro caso, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas e completas, sendo todas as outras respostas classificadas com zero 

pontos. No caso da classificação por níveis de desempenho, a cada nível 

corresponde uma dada pontuação, de acordo com os critérios específicos.  

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida 

é considerada equivalente à indicação da letra ou do número correspondente.  

 

 

Itens de construção 

 

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

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  

As respostas que contenham elementos contraditórios são classificadas com 

zero pontos.  

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação estão organizados 

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

pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo 

nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que 

não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.  

Os itens de resposta restrita são classificados tendo em conta o conteúdo e o 

rigor científico.  

São consideradas falhas no rigor científico a utilização inadequada ou 

imprecisa de termos, de conceitos ou de processos. 

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões 

constantes nos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade 

de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja 

cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos 

curriculares de referência. 
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4. Material 

 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta azul ou preta, aconselhando-se o uso de caneta de tinta preta. 

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

ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
 

 

II-  Componente prática (CP) 
 

1. Objeto de Avaliação 

 

 A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas 

competências enunciados no PASEO e nas AE de Biologia do 12.º ano.   

 As competências a avaliar estão relacionadas com o conhecimento científico 

e, tal como o PASEO e as AE referem, exigem um desenvolvimento paralelo de 

competências transversais.  

 

 As dimensões de competências desenvolvem-se nos três domínios temáticos 

que configuram as AE:  

 Domínio 1 – Reprodução e manipulação da fertilidade. 

 Domínio 2 – Património genético. 

 Domínio 3 – Imunidade e controlo de doenças. 

 

2. Características e estrutura.  

 

 À componente prática será atribuída uma ponderação de 30% da prova de 

equivalência à frequência. 

 A prova prática é composta por dois grupos sendo objeto de avaliação o 

desempenho laboratorial e o produto final. 

O desempenho laboratorial será avaliado através do registo em grelha de 

observação de desempenho. 

Ao desempenho laboratorial são atribuídos 60 pontos:  

• execução de atividades laboratoriais - 20 pontos;  
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• manipulação com correção e respeito por normas de segurança de materiais 

e equipamentos de laboratório - 40 pontos.  

 

O produto final corresponde ao registo de observações, interpretação dos 

resultados e resolução de questões sobre as atividades. 

  Ao produto final são atribuídos 140 pontos:  

• Grupo I - 70 pontos;  

• Grupo II – 70 pontos. 

 

3. Critérios de Classificação 

 

A cotação da prova é expressa numa escala de 0 a 200 pontos, correspondentes 

a uma escala de 0 a 20 valores. 

A classificação a atribuir a cada resposta correspondente ao produto final resulta 

da aplicação dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e 

é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação. 

Todas as respostas devem estar legíveis e devidamente referenciadas de uma 

forma que permita a sua identificação inequívoca. Quando se verificar um engano, 

deve ser riscado e corrigido à frente. Caso contrário, é atribuída a cotação de zero 

pontos à(s) resposta(s) em causa. 

Os termos científicos que contenham erros ortográficos serão penalizados, não 

sendo o mesmo erro penalizado mais do que uma vez ao longo da prova. 

 

4. Material 

 

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

ou preta (aconselhando-se o uso de caneta de tinta preta), lápis de carvão e de cor 

e borracha. 

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

ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5.  Duração 

 

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

 

 
  


