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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

Biologia 12º ano                                         2018 

Prova 302                                                                                           1ª e 2ª Fases 
                                                            

A Prova de Equivalência à Frequência de Biologia compreende uma componente escrita e uma 
componente prática. 

A Prova de Equivalência a Frequência incide sobre as aprendizagens definidas para a disciplina de Biologia, 

de acordo com o programa homologado, em cumprimento do Decreto-Lei nº 17/2016, de 4 de abril e 

tendo em consideração o Despacho Normativo n.º 4-A/2018, de 14 de fevereiro, que aprova o 

Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico 

e Secundário. 

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

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

PROVA ESCRITA 

 

Objeto de avaliação 

A Prova Escrita tem por referência o programa de Biologia do 12º ano, do curso de Ciências e Tecnologias,  

e permite avaliar, nomeadamente: 

— conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias;  

— interpretação de dados de natureza diversa;  

— aplicação dos conhecimentos adquiridos em novos contextos e a novos problemas;  

— explicação de contextos em análise, com base em critérios fornecidos;  

— estabelecimento de relações entre conceitos/articulação entre conteúdos;  

— estabelecimento de relações causa-efeito;  

— interpretação/alteração de procedimentos experimentais fornecidos;  

— interpretação dos resultados de uma investigação científica;  

— comunicação escrita/linguagem científica adequada. 

 



Informação - Prova de Equivalência à Frequência de Biologia – Ensino Secundário                                                                       2 
 

Caracterização da prova 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de dados, 

gráficos, esquemas e figuras.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou à sequência das unidades letivas 

dos programas ou à sequência dos seus conteúdos.  

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

letivas do programa.  

A prova é cotada para 200 pontos.  

 

As unidades temáticas, os respetivos conteúdos que podem constituir o objeto de avaliação e a valorização 

são os que se apresentam no quadro 1.  

Quadro 1 – Unidades temáticas e conteúdos 

Unidade temática / Conteúdo 
Cotação 

(em pontos) 

Reprodução e manipulação da fertilidade 

 Reprodução humana 

 Manipulação da fertilidade 

20 - 30 

Património genético 

 Património genético 

 Alterações do material genético 

50 - 70 

Imunidade e controlo de doenças 

 Sistema imunitário 

 Biotecnologia no diagnóstico e terapêutica de doenças 

30 – 50 

Produção de alimentos e sustentabilidade 

 Microrganismos e indústria alimentar 

 Exploração das potencialidades da Biosfera 

30 – 40 

Preservar e recuperar o meio ambiente 

 Poluição e degradação de recursos 
15 - 20 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item (em 

pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

16 a 19 

8 

Ordenação 

Associação 
10 

Itens de 

construção 

Resposta curta 
4 a 8 

5 

Resposta restrita 10 ou 15 

 

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. 
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As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Se o aluno responder ao 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 a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

 

Itens de seleção  

Nos itens de escolha múltipla, de ordenação e de associação, a cotação do item só é atribuída às respostas 

integralmente corretas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  

Itens de construção  

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos.  

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a organização 

dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.  

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. As 

respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

Após a realização da prova escrita, haverá um intervalo de 30 minutos. Posteriormente, terá início a 

prova prática.  

 

PROVA PRÁTICA 

 

Objeto de avaliação 

A prova prática tem por referência o programa de Biologia do 12º ano do curso de Ciências e Tecnologias e 

permite avaliar, nomeadamente: 

 conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 

 mobilização e utilização de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 

 estabelecimento de relações entre conceitos/articulação entre conteúdos;  

 executar com correção o protocolo experimental; 

 manipular com correção e respeito por normas de segurança material e equipamento  

 reconhecimento da função da observação na investigação científica;  
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 identificação/formulação de problemas/hipóteses explicativas de processos naturais;  

 interpretação dos resultados da atividade laboratorial desenvolvida;  

 previsão de resultados/estabelecimento de conclusões; 

 

A atividade laboratorial a desenvolver insere-se em uma das unidades temáticas referidas na Informação - 

Prova Escrita. 

 

 Caracterização da prova 

A prova prática consiste na execução de uma atividade experimental seguindo um protocolo fornecido, na 

recolha e tratamento dos resultados e na elaboração de um relatório orientado. 

A prova é cotada para 200 pontos.  

A valorização das diferentes etapas da prova prática apresenta-se no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Valorização das diferentes etapas da prova prática  

Estrutura da prova Cotação (em pontos) 

Execução de uma atividade laboratorial de acordo 

com protocolo experimental             

70 

Registo dos resultados obtidos     30 

Interpretação dos resultados  60 

Estabelecimento de conclusões        40 

 

Critérios de classificação 

Na classificação da componente prática é tido em conta o desempenho do examinando nos indicadores 

seguintes: 

 cumprimento e rigor da execução das diversas etapas do protocolo experimental;* 

 cumprimento das regras de segurança e manuseamento do material de laboratório;* 

 rigor científico e clareza do registo dos resultados; 

 correção científica da interpretação dos resultados; 

 correção científica das conclusões apresentadas. 
 

* Estes indicadores constam de uma grelha de observação de desempenho e são registados durante a 

realização da atividade laboratorial. 

 

Material 

Bata – o uso da bata é obrigatório. 

Material de escrita, lápis, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

Material de laboratório necessário à realização da atividade experimental, proposto e disponibilizado pela 

escola. 

 

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

 

NOTA: A classificação da Prova de Equivalência à Frequência de Biologia é obtida pela média ponderada e 

arredondada às unidades das classificações da prova escrita e da prova prática, com uma valorização de 

70% e 30%, respetivamente. 

 


