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INFORMAÇÃO-PROVA 

Biologia 

2022 

Prova – Código 302 

12.º Ano de Escolaridade 

  

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 12º ano 

de escolaridade da disciplina de Biologia, a realizar em 2022, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação  

 Caracterização da prova 

 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 e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes:  

 Reprodução e manipulação da fertilidade; 

 Património genético. 

A prova incidirá, também, sobre as seguintes Aprendizagens Essenciais Transversais: 

 Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do 

conhecimento científico. 

 Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis controladas, 

dependentes e independentes. 

 Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 
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Caracterização da prova  

A prova é constituída por uma componente teórica e uma componente experimental (a realizar em 

momentos diferentes). 

A componente teórica apresenta de itens de diferente tipologia (seleção e construção), organizados 

por grupos. A componente prática implica a realização de um procedimento experimental e questões 

relativas ao mesmo e aos resultados obtidos. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes domínios/temas/conteúdos da 

disciplina.  

A componente teórica tem uma ponderação de 70% e a componente prática tem uma ponderação 

de 30% na classificação final. 

 

Material  

O aluno, na componente teórica, deve ser portador de:  

• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

O aluno, na componente prática, deve ser portador de: 

• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

• bata branca; 

• lápis de carvão; 

• lápis de cor; 

• borracha. 

Não é permitido o uso de corretor em nenhuma das componentes da prova.  

 

Duração  

A componente teórica tem a duração de 90 minutos. 

A componente prática tem a duração de 90 minutos, com 30 minutos adicionais de tolerância. 


