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Introdução 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova prática 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, do Programa 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.  

 

1. Objeto de Avaliação 

 

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

competências enunciados no PASEO, no Programa 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. 
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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;  

• 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. 

 

 


