INFORMAÇÃO-PROVA

DISCIPLINA BIOLOGIA

2022

Prova 302

12º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino
secundário da disciplina de Biologia, da formação específica, dos Cursos Científico Humanísticos, a
realizar em 2022, nomeadamente:
 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios Gerais de Classificação
 Material
 Duração

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 e permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação numa prova numa prova escrita e numa prova prática de duração limitada de duração
limitada. Os domínios a avaliar são os que se apresentam nas Aprendizagens Essenciais, a saber:
- Reprodução e manipulação da fertilidade
- Património genético
- Imunidade e controlo de doenças
Dado o carácter vertical e transversal dos conteúdos e competências a serem avaliados, poderão ser
solicitados conhecimentos básicos de Biologia lecionados em anos anteriores (Biologia e Geologia do
10º e 11º Anos de Escolaridade).

Caracterização da prova
A prova de exame tem duas componentes: teórica (ponderação de 70 %) e prática
(ponderação de 30%). A classificação a atribuir na prova é de 200 pontos.

Prova escrita
A prova tem apenas uma versão.
A prova apresenta itens organizados por grupos.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, gráficos,
mapas, fotografias e esquemas.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios das Aprendizagens Essenciais.
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As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do
que um dos domínios das Aprendizagens Essenciais.
A prova é cotada para 200 pontos, sendo a classificação expressa na escala de 0 a 20 valores,
arredondada às unidades.

Tipologia dos itens
Escolha múltipla
Itens de seleção
Ordenação
Associação
Verdadeiro/Falso
Itens de construção

Resposta curta
Resposta restrita

Prova Prática
A prova apresenta itens, que contemplam problemas teórico-práticos e/ou componente laboratorial.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, gráficos,
mapas, fotografias e esquemas.
A prova incluirá itens de construção, podendo também apresentar itens de seleção. A sequência dos
itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos domínios das Aprendizagens Essenciais.
A prova é cotada para 200 pontos.

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.
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir
em primeiro lugar.
Nos Itens de seleção a classificação é atribuída do seguinte modo:
Escolha múltipla
A resposta só admite uma opção correta.
Caso sejam apresentas duas ou mais opções como elementos de resposta, o item terá cotação de zero
pontos, mesmo que contenha a opção correta.
Não há lugar a classificações intermédias.
Ordenação
A cotação correspondente só será atribuída caso a resposta esteja integralmente correta.
Não há lugar a classificações intermédias.
Associação/correspondência
A avaliação do item será realizada segundo o nível de desempenho. Por exemplo:
Níveis
1
2
3
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Número de correspondências assinaladas corretamente
4 ou 5
2 ou 3
0 ou 1

Pontuação
8
4
0
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Verdadeiro/Falso
Todas as afirmações deverão ser classificadas como verdadeiras (V) ou falsas (F) perante uma situação
suportada ou não por um ou mais documentos de apoio.
Serão anuladas as respostas que contenham todas as afirmações classificadas como verdadeiras (V) ou
como falsas (F).
A avaliação do item será realizada segundo o nível de desempenho. Por exemplo:
Níveis
1
2
3

Número de correspondências assinaladas corretamente
5 ou 6
3 ou 4
0 ou 1 ou 2

Pontuação
8
4
0

Itens de construção
Resposta curta
Nos itens de resposta curta, são atribuídas cotações às respostas total ou parcialmente corretas, de
acordo com os critérios específicos.
Resposta restrita
Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de
desempenho corresponde uma dada pontuação.
A classificação das respostas tem em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem
científica adequada.

Material
Prova escrita
Os examinandos deverão apresentar-se a exame munidos de esferográfica preta ou azul indelével.
Não é autorizado o uso de corretor ou de calculadora.
Prova prática
Os examinandos deverão apresentar-se a exame munidos de bata branca, esferográfica azul ou preta
indelével, lápis e borracha.
Não é autorizado o uso de corretor ou de calculadora.
A prova será realizada no dia da realização da prova escrita, após o términus da mesma.

Duração
A prova tem a seguinte duração:
- Prova escrita - 90 minutos;
- Prova prática - 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
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