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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

BIOLOGIA                                                                           2022 

Prova 302                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 7–A/2022, de 24 de março) 

 
 

Introdução 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à frequência 

da disciplina de Biologia de 12º ano, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios 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 12.º ano de escolaridade e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente: 
 

• Conhecimento/compreensão de conceitos de Biologia incluídos nas Aprendizagens Essenciais da 

disciplina; 

• Compreensão das relações existentes entre aqueles conceitos; 

• Interpretação de dados de natureza diversa; 

• Aplicação dos conhecimentos adquiridos em novos contextos e a novos problemas; 

• Seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação apresentada sob a forma de textos, 

gráficos, tabelas, etc., sobre situações concretas, de natureza diversa, nomeadamente, relativa a 

atividades experimentais; 

• Interpretação dos resultados de uma investigação científica; 

• Comunicação escrita/linguagem científica adequada. 

 

A prova é constituída por duas componentes, uma teórica, com a ponderação de 70% e uma prática, com 

a ponderação de 30%. 
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Caracterização da prova 

 

 

Componente teórica 

 

A prova está organizada por grupos de itens. Os grupos de itens e/ou alguns dos itens podem ter 

como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, figuras, tabelas e gráficos. 

Os itens poderão ser dos seguintes tipos: itens de resposta restrita, itens de resposta curta, itens de 

escolha múltipla, itens de associação e itens de ordenação. 

Importa referir que a avaliação não separa os temas a abordar em função da componente em que se 

inserem, podendo por isso alguns dos itens/grupos de itens poder envolver a mobilização de 

aprendizagens relativas a mais do que um dos temas das Aprendizagens Essenciais. 

Cada grupo pode incluir itens de diferentes tipos. 

A valorização dos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 –Valorização dos domínios 

Domínios TÓPICOS COTAÇÃO 
(em 
pontos) 

UNIDADE 1 
Reprodução e 
manipulação da 
fertilidade 

- Interpretação da morfofisiologia dos sistemas reprodutores, masculino 
e feminino. - Integração de conhecimentos relativos aos processos 
celulares de gametogénese e fecundação. - Análise e interpretação de 
dados diversos relativos à regulação hormonal da reprodução humana. - 
Interpretação de dados sobre as funções dos anexos embrionários 
durante o desenvolvimento embrionário. - Interpretação de informação 
relativa a métodos contracetivos, causas de infertilidade e técnicas de 
reprodução assistida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
120 
Pontos 
 

UNIDADE 2 
Património 
genético 

- Resolução de exercícios sobre a transmissão hereditária de caracteres – 
Hereditariedade mendeliana e Genética. - Construção e interpretação 
de árvores genealógicas. - Interpretação de processos de regulação da 
expressão génica e sua relação com a diferenciação celular. - Análise de 
casos de mutações, com vista à compreensão da diversidade de 
processos envolvidos na sua origem. - Interpretação de procedimentos 
laboratoriais de manipulação de ADN em processos de Engenharia 
Genética. - Avaliação das implicações biológicas, sociais e ambientais 
decorrentes do uso de organismos geneticamente modificados. 

UNIDADE 3 
Imunidade e 
controlo de 
doenças 

- Análise e interpretação de dados laboratoriais relacionados com o 
sistema imunitário. 
 - Distinção de processos de imunidade humoral e imunidade mediada 
por células. 
 - Interpretação de factos imunitários envolvidos na hipersensibilidade e 
dano tecidular 
 – alergias e doenças autoimunes.  
- Análise de situações causadoras de imunodeficiências e suas 
consequências.  
- Reconhecimento do potencial da biotecnologia no diagnóstico e 
terapêutica de doenças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 Pontos 

UNIDADE 4 
Produção de 
alimentos e 
sustentabilidade 

Interpretação de dados sobre a utilização de microrganismos na 
produção de alimentos  
– fermentação láctica e alcoólica.  
- Reconhecimento da importância biológica da acção das enzimas 
enquanto biocatalizadores. 
 - Interpretação de aplicações biotecnológicas na indústria alimentar, 
como enzimas, aditivos e novas fontes de nutrientes. 

UNIDADE 5 
Preservar e 
recuperar o 
ambiente 

- Avaliação dos riscos para a saúde devidos à ação dos principais 
contaminantes ambientais.  
- Discussão das consequências da poluição dos ecossistemas  
– eutrofização, bioampliação e sinergismo.  
- Reconhecimento da importância da redução, reciclagem e reutilização, 
como modo de evitar o esgotamento de recursos.  
- Interpretação de dados (gráficos, tabelas, etc.) relativos à evolução da 
população ao longo do tempo. 
 - Discussão das causas e das consequências da explosão demográfica – 
efeitos ambientais e sociais. 
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Critérios gerais de classificação 

 

Componente teórica 

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. 

Itens de selecção. 

 

Escolha múltipla 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 

correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção incorreta ou mais do 

que uma opção. Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Associação 

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

acordo com os critérios específicos. 

 

Ordenação 

Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 

integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

 

Itens de construção 

Resposta curta 

As respostas são classificadas de acordo com os elementos solicitados e apresentados. 

 

Resposta restrita 

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 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

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

 

 

Duração 

Componente teórica: 90 minutos 

Componente prática: 90 minutos (+ 30 m. de tolerância) 
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