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INFORMAÇÃO - PROVA DE AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

DISCIPLINA DE BIOLOGIA – MÓDULO 4 

CURSOS PROFISSIONAIS  

                                                                                                            OUTUBRO/2022 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Avaliação Extraordinária da 

disciplina de BIOLOGIA, dos Cursos Profissionais, a realizar em outubro/2022, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização das provas  

• Material  

• Duração 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais da disciplina de Biologia da Componente de 

Formação Científica dos Cursos Profissionais de Nível Secundário, e permite avaliar a aprendizagem 

passível numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas que constam no Módulo 4 

e que se discriminam no ponto 2. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas de dados, gráficos, 

mapas, esquemas e figuras. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas. 

Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, ordenação e associação) e itens de construção 

(resposta curta e restrita). 

A prova é cotada para 200 pontos. 
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A distribuição da cotação pelos temas apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Grupo Temas 

Cotação 

(em 

pontos) 

I 
 

Universalidade e variabilidade do DNA 
80 

II 
 

Síntese proteica 70 

III 
 

Ciclo celular 
50 

 

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. 

 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e 

completas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada 
equivalente à indicação da letra ou do número correspondente. 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas cotações às respostas total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

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. 
 

3. MATERIAL  

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

 

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

 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
4. DURAÇÃO  

90 minutos + 30 minutos de tolerância 

 

As professores responsáveis        O Representante de Grupo         O Coordenador de Departamento 
 
_________________________    ________________________       _____________________________ 
 
_______________________ 

                                                                                        O Diretor 
 

                                                                                                    _______________________ 
    (Rodolfo Viegas)     


