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O presente documento divulga informação relativa ao exame de equivalência à
frequência da disciplina de Biologia, a realizar em 2021, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Material

•

Duração

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da
prova, em simultâneo com as instruções de realização.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória
e as Aprendizagens Essenciais de Biologia e permite avaliar o conjunto de
competências adquiridas ao longo do 12º ano passíveis de avaliação numa
prova escrita de duração limitada, incidindo sobre as cinco unidades
obrigatórias do programa:
➢ Unidade 1 – Reprodução e manipulação da fertilidade
➢ Unidade 2 – Património genético
➢ Unidade 3 – Imunidade e controlo de doenças
➢ Unidade 4 – Produção de alimentos e sustentabilidade
➢ Unidade 5 – Preservar e recuperar o meio ambiente

Caracterização da prova:
Prova escrita com componente prática.

A prova escrita está organizada por grupos de itens.
Os itens / grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos,
como, por exemplo, textos, tabelas, gráficos, mapas, fotografias e esquemas.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos
programáticos da disciplina.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos
respetivos conteúdos nos documentos curriculares.
Os aspetos relacionados com Ciência / Tecnologia / Sociedade / Ambiente
serão abordados de forma transversal.
A prova escrita implica a resposta a itens de tipo diversificado, nomeadamente:
✓
✓
✓
✓
✓

Escolha múltipla
Associação/Correspondência
Ordenação
Resposta curta
Resposta restrita

A prova prática, implica a realização de tarefas objeto de avaliação
performativa, em situações de organização individual ou em grupo, a
manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, com eventual
produção escrita, que incide sobre o trabalho prático e ou experimental
produzido, implicando a presença de um júri e a utilização, por este, de um
registo de observação do desempenho do aluno.

Material:
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração:
A prova escrita tem a duração de 90 minutos. A componente prática tem a
duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
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