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O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 12º ano 
da disciplina de BIOLOGIA, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

OBJETO DA AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o referencial “Aprendizagens Essenciais (AE)” referentes ao Ensino 
Secundário homologadas pelo Despacho n.º 8476-A/2018 , de 31 de agosto, cuja componente 
expressa a tríade de elementos — conhecimentos, capacidades e atitude, assim como, o 
programa da disciplina. 
 
A Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de Biologia do 12º ano de escolaridade 
contemplará três dos cinco Domínios propostos no referencial “Aprendizagens Essenciais”, a saber:  
  
Domínio 1: Reprodução e manipulação da fertilidade  
 
Domínio 2: Património genético  
 
Domínio 3: Imunidade e controlo de doenças  
 
A concretização das Aprendizagens Essenciais (AE) da disciplina exige integração das dimensões 
teórica e prático-experimental do ensino da Biologia assim como, a integração das áreas de 
competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
A prova permite avaliar as aprendizagens passíveis de avaliação numa prova teórico-prática de 
duração limitada, assim, a prova permite avaliar as seguintes aprendizagens essenciais gerais:  
 

1-Compreensão e expressão  

• Selecionar, organizar, analisar, avaliar criticamente informação e sistematizar a informação 
pertinente;  

• Mobilizar discurso oral e escrito de natureza argumentativa (expressar uma posição, apresentar 
argumentos e contra-argumentos); 

• Comunicar unidirecionalmente;  

• Apresentar ideias, questões e respostas, com clareza. 
 
2-Aplicação de Leis/ Teorias/ Princípios  

• Interpretar e associar conceitos, leis, teorias e princípios; 

• Identificar e compreender factos, conceitos e modelos; 
 

 
3-Raciocínio e Resolução de problemas 

• Aplicar conhecimentos na resolução de problemas; 

• Problematizar situações reais; 

• Formular hipóteses e predições; 
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• Elaborar opiniões fundamentadas em factos ou dados (por exemplo textos com diferentes pontos 
de vista) de natureza disciplinar e interdisciplinar; 

• Aplicar conhecimentos a novas situações. 
 
4-Investigação / Experimentação 

• Investigar, prever, determinar, relacionar e concluir experimentalmente; 

• Recolher, organizar, tratar, analisar criticamente dados de fontes diversas; 

• Formular e comunicar opiniões críticas cientificamente fundamentadas sobre questões de cariz 
ciência- tecnologia sociedade. 

 
  
CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 
A prova inclui duas componentes:  
 

Componente Duração Percentagem a atribuir 
 

I – Escrita (ce) 90 minutos 70% 
 

II – Prática (cp) 
 

90 minutos + 30 minutos de 
tolerância 

30% 

 
Em ambas as componentes, os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por 
exemplo, textos, tabelas de dados, gráficos, mapas, esquemas e figuras.   
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do referencial. 
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios 
propostos.  A prova é cotada para 200 pontos. 
 
COMPONENTE ESCRITA: 
 

Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação  

Tipologia de itens Número de itens  
 

Cotação por item  
(em pontos)  

 

ITENS DE SELEÇÃO  
▪ Escolha múltipla  
▪ Associação/ Correspondência  
▪ Ordenação  
▪ Verdadeiro/Falso 
 

 

20 a 25 

 
 
 

 5 a 8 

ITENS DE CONSTRUÇÃO  
▪ Resposta curta  
▪ Resposta restrita  

 
 

4 a 8 
6 

10 a 15 

 
COMPONENTE PRÀTICA: 
 

Quadro 2 – Tabela de conteúdos e cotação da componente prática da prova 

CONTEÚDOS  COTAÇÃO (em pontos) 

Desempenho do aluno na execução da atividade 
laboratorial 
 

100 

Interpretação de resultados/Respostas às 
questões relativas à atividade laboratorial 

100 
 

Total 200 
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A componente prática consta de uma atividade laboratorial/experimental cuja fundamentação/ 
contextualização teórica é abordada/avaliada.  
A componente prática avaliará as seguintes capacidades / competências:  
- Manipular corretamente e com segurança material e equipamento de laboratório;  

- Registar corretamente as observações efetuadas e os resultados obtidos.  
 
A componente prática é avaliada tendo em conta o desempenho do examinando nos tópicos 
seguintes:  
- correção na execução das diversas etapas do protocolo experimental;  

- capacidade de analisar e interpretar os resultados obtidos;  

- capacidade de concluir a partir dos resultados obtidos;  

- capacidade de prever resultados em situação similar/alternativa.  
 
NOTA 1 – estes tópicos constam de uma grelha estruturada de observação do desempenho e são 
explicitados de acordo com a atividade proposta nesta componente.  
 
NOTA 2 – não será pedida a elaboração do relatório da atividade proposta. 
 
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

• Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação de zero pontos às respostas em que os 

examinandos apresentem: 

– mais do que uma opção (ainda que nelas esteja incluída a opção correta);  

– o número do item e/ou a letra da alternativa ilegíveis.  

- Nestes itens, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação da 

letra ou do número correspondente. 

  

• Nos itens de verdadeiro/falso: Não são classificadas as afirmações:  

– consideradas simultaneamente verdadeiras e falsas (ou sim e não);  

– com o número do item, a letra da afirmação e/ou a sua classificação (V/F) ilegíveis.  

  

• Nos itens de ordenamento, só é atribuída classificação se a sequência estiver integralmente 

correta.  

• Nos itens de 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. 
 

Níveis Número de correspondências assinaladas corretamente 

2 4 ou 5 

1 2 ou 3  

  

• Nos itens de resposta aberta, os critérios de classificação estão organizados por níveis de 

desempenho. O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla 

aspetos relativos aos conteúdos, à organização lógico-temática e à utilização de linguagem científica, 

expressos nos critérios específicos, de acordo com a tabele seguinte: 
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Organização lógico-temática e utilização de terminologia científica 

Nível 3 
Redação coerente no plano lógico-temático (encadeamento lógico do discurso, de 

acordo com o solicitado no item). 
Utilização de terminologia científica adequada e correta.  

Nível 2 
Redação coerente no plano lógico-temático (encadeamento lógico do discurso, de 

acordo com o solicitado no item). 
Utilização, ocasional, de terminologia científica não adequada e/ou com incorreções.  

Nível 1 
Redação com falhas no plano lógico-temático, mesmo que com correta utilização de 

terminologia científica. 
 

Neste tipo de itens, se a resposta incluir tópicos excedentes relativamente aos pedidos, deve ser 

atribuída a classificação prevista, desde que o examinando aborde os tópicos estipulados e os 

excedentes não os contrariem.  

No caso de a resposta apresentar tópicos contraditórios, estes serão classificados com zero pontos.  

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 

 

MATERIAL 
 
Componente escrita 
 

Só é permitido material de escrita (caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta). Não é permitido a 

utilização de corretor e/ou lápis.  

  

Componente prática  
 
Material de laboratório necessário à realização da atividade laboratorial/experimental proposta e 
disponibilizado pela escola. O aluno terá de se fazer acompanhar da bata.  
Material de escrita, de acordo com o que está referido para a componente escrita. 
Nesta componente é permitido o uso do lápis no caso de ser solicitado a elaboração de 
esquemas/representações. 
 

 

DURAÇÃO 
 
Duração da prova escrita: 90 minutos  

  

Duração da prova prática: 90 minutos + 30 minutos de tolerância. 

 
 
 

 


