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INFORMAÇÃO - EXAME A NÍVEL DE ESCOLA 

BIOLOGIA 

Prova 302 | 2014 

 

Ensino Secundário 

 

Introdução 

O exame tem por referência o programa de Biologia do ensino secundário, em vigor. 

 

Objeto de Avaliação 
 
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 
Tipo de Prova: Escrita (70%) com componente prática (30%).  

PROVA ESCRITA 

A prova está organizada em grupos de itens. 

Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por 
exemplo, textos, tabelas, gráficos, fotografias, esquemas. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos 
da disciplina. 

Os itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do 
que um dos temas e a mais do que uma das unidades do programa. 

A prova envolve itens de seleção e itens de construção. 

A prova é cotada para 200 pontos. 
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COMPONENTE PRÁTICA 

Atividade laboratorial desenvolvida no âmbito da Unidade 1 ou da Unidade 4 e elaboração 
do respetivo relatório*. 

* O aluno deve conhecer as regras de elaboração de um relatório científico. 

A prova é cotada para 200 pontos. 

 

Critérios Gerais de Classificação 
 

Na correção da prova serão valorizados os seguintes aspetos: 

- Utilização adequada de terminologia científica. 

- Utilização de uma escrita clara e rigorosa. 

- Organização lógica-temática. 

- Coerência de argumentos na interpretação e explicação de conceitos e/ou factos. 

Os itens de construção serão classificados apenas pelos elementos solicitados. Em caso de 
contradição entre esses elementos e outros que sejam fornecidos para além desses, a 
resposta será cotada com zero pontos. 

Nos itens de seleção, em que se solicita apenas uma opção, as respostas que contenham 
mais do que uma alternativa serão anuladas, ainda que uma delas seja correta. 

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

 

Material 
Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de 
corretor. 
 
Na realização da componente prática o aluno deve ser portador de bata. 

Duração 
Duração da prova escrita: 90 minutos. 

Duração da componente prática: 90 minutos. Tolerância 30minutos. 

Afixado em 15 de maio de 2014 

O Diretor 
 

___________________________________ 


