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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

BIOLOGIA 

12º Ano de Escolaridade 

 

(Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 91/2013, 

de 10 de julho, n.º 176/2014, de 12 de dezembro e n.º 17/2016, de 4 de abril, e em regulamentação aplicável, no 

Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e pelo Decreto- Lei n.º 14 – G/2020) 

 

 

Prova 302/2020                  1.ª/2.ª Fase 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de equivalência à frequência do 

ensino secundário da disciplina de Biologia, a realizar em 2020 pelos alunos do 12º ano de 

escolaridade, que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei 

n.º139/2012, de 5 de julho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 91/2013, de 10 de 

julho, nº 176/2014, de 12 de dezembro e n.º 17/2016, de 4 de abril e em regulamentação aplicável, 

no Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e pelo Decreto- Lei n.º 14 – G/2020. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: objeto de avaliação, 

características e estrutura, critérios de classificação, material e duração. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o programa do 12º ano de Biologia. 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita com componente 

prática de duração limitada, a saber: 
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Conteúdos Conhecimentos e capacidades 

Unidade 1 – Reprodução e 

Manipulação da Fertilidade 

 

1. Reprodução Humana: 

1.1 Gametogénese e 

fecundação; 

1.2 Controlo hormonal; 

1.3 Desenvolvimento 

embrionário e gestação. 

2. Manipulação da 

fertilidade. 

 

 Conhecimento da morfofisiologia dos sistemas reprodutores. 

 Integração de conhecimentos relativos a processos de divisão celular e 

gametogénese. 

 Compreensão da regulação hormonal da reprodução nos estados iniciais do 

desenvolvimento embrionário, nidação e fenómenos fisiológicos associados. 

 Conhecimento das condições necessárias ao encontro dos gâmetas. 

 Reconhecimento da importância da reação acrossómica na fecundação. 

 Conhecimento da natureza e funções dos anexos embrionários. 

 Reconhecimento da importância da gametogénese e fecundação na transmissão de 

características entre gerações e na diversidade das populações humanas. 

 Identificação de métodos contracetivos, causas de infertilidade e técnicas de 

reprodução assistida. 

Unidade 2 – Património 

Genético 

 

1. Património Genético: 

1.1 Transmissão de 

características hereditárias; 

1.2 Organização e regulação 

do material genético. 

2. Alterações do material 

genético: 

2.1 Mutações; 

2.2 Fundamentos de 

engenharia genética. 

 Relacionamento da meiose, gametogénese e hereditariedade. 

 Reconhecimento da importância dos trabalhos de Mendel e Morgan para a 

hereditariedade. 

 Construção e interpretação de árvores genealógicas. 

 Reconhecimento de que a expressão fenotípica resulta de interação génica. 

 Conhecimento de aspetos que caracterizem o cariótipo humano que permitem 

compará-lo com o de outras espécies. 

 Reconhecimento da importância dos mecanismos de regulação génica e da sua 

relação com a diferenciação celular e ontogenia dos indivíduos. 

 Relacionamento das mutações com a sua génese e consequências, com vista à 

compreensão global da diversidade de processos envolvidos na sua origem. 

 Interpretação de casos relacionados com a atividade de oncogenes por mutações. 

 Conhecimento dos procedimentos laboratoriais de manipulação de DNA, com vista 

à compreensão global de processos biotecnológicos envolvidos. 

Unidade 3 – Imunidade e 

Controlo de Doenças 

 

1. Sistema Imunitário; 

1.1 Defesas específicas e 

não específicas; 

1.2 Desequilíbrios e 

doenças. 

2. Biotecnologia no 

diagnóstico e terapêutica de 

doenças. 

 Conhecimento dos mecanismos de defesa específica e não específica do organismo. 

 Distinção de processos de imunidade humoral e imunidade mediada por células. 

 Identificação de disfunções do sistema imunitário. 

 Identificação de causas responsáveis por imunodeficiências e suas consequências. 

 Descrição dos procedimentos gerais envolvidos na produção de anticorpos 

monoclonais. 

 Identificação de aplicações dos anticorpos monoclonais no diagnóstico e 

terapêutica de doenças. 

 Reconhecimento da importância da Biotecnologia na produção de substâncias com 

fins terapêuticos. 

Unidade 4 – Produção de 

Alimentos e 

Sustentabilidade 

 

1. Microrganismos e 

indústria alimentar: 

1.1 Fermentação e atividade 

enzimática. 

 Interpretação de exemplos de aplicações biotecnológicas na indústria alimentar, 

nomeadamente, imobilização de enzimas. 

 Análise e interpretação de modelos de interação enzima-substrato. 

 Análise de mecanismos de regulação dos sistemas vivos por inibição enzimática. 

 Redação de memórias descritivas e interpretativas de trabalhos laboratoriais e/ou 

experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Prova 302                                                                                                                                     Página 3/4 
 
 

3. Caracterização da prova 

 

Prova Escrita 

 

A prova está organizada em quatro grupos de itens. 

Os itens/grupos de itens podem ter como suporte documentos de natureza diversa, como: imagens, 

esquemas, tabelas, gráficos e textos. 

 

Grupos Envolvem itens do tipo: 
Cotação 
(pontos) 

Grupo I 
 

 Escolha múltipla; estabelecimento de correspondências; resposta 

aberta; sequência e verdadeiro/falso. 

 

50 

Grupo II 40 

Grupo III 40 

Grupo IV 70 

  200 

Componente Prática 

 

A prova está organizada em dois grupos de itens: 

Grupo Será solicitado: 
Cotação 
(pontos) 

Grupo I  A conceção e/ou realização de um trabalho prático, registo e 

interpretação de resultados experimentais. 

62 

Grupo II 138 

 200 

 
 

As percentagens a atribuir à Prova Escrita e à Prova Prática serão, respetivamente, 70% e 30%. 

 

 

4. Material 

Material a utilizar: caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, lápis, borracha, régua e 

bata.  

O aluno realiza a prova na respetiva folha de prova e não no enunciado. 

Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que 

pretende que não seja classificado. 

 

5. Duração 

 Prova Escrita: 90 minutos. 

 Prova Prática: 90 minutos (com tolerância de 30 minutos). 
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6. Critérios gerais de classificação 

 

Prova Escrita 
 

 A classificação a atribuir a cada resposta é expressa, obrigatoriamente, em números inteiros. 
 

 Todas as respostas dadas devem estar legíveis e devidamente referenciadas de forma que permita 

a sua identificação inequívoca. Caso contrário, é atribuída a cotação de zero pontos às respostas 

em causa. 
 

 Nos itens de escolha múltipla, a cotação total 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. 
 

 Nos itens de verdadeiro/falso (ou de sim/não), não são classificadas as afirmações consideradas 

simultaneamente verdadeiras e falsas (ou sim e não). Nos itens deste tipo, são classificadas com 

zero pontos as respostas em que as afirmações dadas sejam consideradas todas verdadeiras ou 

todas falsas (ou, em que todas as afirmações correspondam a um sim ou a um não). 
 

 Nos itens de ordenação, só é atribuída classificação se a sequência estiver integralmente correta. 
 

 Nos itens de construção, os critérios de classificação estão organizados por níveis de 

desempenho.  

A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

A classificação das respostas relativas a estes itens centra-se nos tópicos de referência, tendo em 

conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.  

O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspetos 

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

expressos nos critérios específicos ou cenário de resposta. 

A tabela seguinte apresenta os descritores correspondentes a cada nível de desempenho. 

 

Níveis Descritores 

3 
Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou 

com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de sentido. 

2 
Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, cuja gravidade não implique perda de sentido. 

1 
Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de sentido. 

 

Componente Prática 
 

Relativamente à componente prática os alunos serão avaliados no que respeita: 

 À correção na identificação e manipulação de material de laboratório necessário; 

 À correção na execução do trabalho em causa; 

 Ao cumprimento das normas de segurança. 

 

Prova Escrita - 200 pontos e equivale a 70% da classificação final. 

Componente Prática - 200 pontos e equivale a 30% da classificação final. 
 

 

                                                          


