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Ano Letivo 
2019/2020 

IInnff oorr mm aaçç ãã oo-- PP rroo vv aa  ddee   EE qq uu iivv aallêê nnccii aa  àà  FF rree qquuêê nnccii aa   
(De acordo com o Capítulo III, Artigo 23º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 05 de março de 2020) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Científico-Humanístico   Tecnológico 

  

  

  Geral  X Específica   Geral   Científica   Tecnológica 

  

Código de Exame e Disciplina: 302 Biologia-Prova Teórica 

       Ano(s) de Escolaridade: 12º ano  

Duração da Prova: 90  minutos  

 
 
A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS EXAMINANDOS NOS 
SEGUINTES DOMÍNIOS: 
 
 
● Interpreta dados relativos à morfologia e à fisiologia dos sistemas reprodutores. 
● Integra conhecimentos relativos a processos de divisão celular e gametogénese. 
●  Interpreta dados relativos à regulação hormonal da reprodução, estados iniciais do 
desenvolvimento embrionário, nidação e estruturas ou fenómenos fisiológicos associados. 
● Compreende os princípios biológicos subjacentes a diferentes métodos contracetivos e técnicas de 
reprodução assistida. 
●  Compreende os princípios enunciados por Mendel à luz da Teoria Cromossómica da 
Hereditariedade. 
● Compreende exceções/extensões das leis de Mendel (Codominância, Alelos múltiplos). 
●  Interpreta dados (textos, árvores genealógicas …) sobre algumas patologias hereditárias 
humanas (Fenilcetonúria, doença de Huntington, Daltonismo, Hemofilia, Distrofia muscular). 
● Compreende mecanismos de regulação génica nos procariontes. 
● Compreende o modo como funcionam as “ferramentas” moleculares básicas utilizadas nos 
processos/técnicas de manipulação de DNA. 
● Identifica diferentes tipos de mutações génicas e cromossómicas. 
●  Integra os conhecimentos relacionados com os processos e as estruturas biológicas que 
asseguram os mecanismos de defesa específica e não-específica. 
● Distingue os processos de imunidade humoral e celular. 
● Conhece e interpreta acontecimentos envolvidos nas reações de hipersensibilidade, doenças 
autoimunes e imunodeficiências. 
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OBJETO DE AVALIAÇÃO (Unidades temáticas/Conteúdos programáticos)  
 
I. Reprodução e Manipulação da fertilidade 
1. Reprodução Humana 
-Gametogénese e fecundação 
-Controlo hormonal 
2.Manipulação da fertilidade  
 
II. Património genético 
1. Património genético 
-Transmissão de características hereditárias 
-Organização e regulação do material genético 
2.Alterações do material genético 
-Mutações 
-Fundamentos da engenharia genética  
 
III. Imunidade e controlo de doenças 
1.Sistema imunitário 
-Defesas específicas e não-específicas 
-Desequilíbrios e doenças  
 
 
ESTRUTURA DA PROVA/ TIPO DE ITENS  
 
A prova é constituída por 3 grupos:  
I. Reprodução e manipulação da fertilidade 
II. Património genético 
III. Imunidade e controlo de doenças  
 
Tipologia das questões:  
- Escolha múltipla 
- Verdadeiro/Falso 
- Associação/Correspondência 
- Legenda de figuras 
- Resposta curta 
- Interpretação de esquemas/gráficos  
- Estabelecimento de correspondências  
 
A cotação da prova é de 200 pontos. A classificação distribui-se da seguinte forma por cada um dos 
grupos:  
Grupo I - 70 pontos 
Grupo II - 70 pontos 
Grupo III - 60 pontos   
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Critérios de avaliação:  
- Apenas são consideradas respostas perfeitamente legíveis e devidamente identificadas. 
- Na avaliação das questões considera-se a utilização de linguagem científica, assim como a 
estruturação correta da resposta. 
- Nas questões de escolha múltipla serão anuladas respostas que indiquem mais de uma opção. 
- Nas respostas curtas, dados que se contradigam anulam a resposta. 
- Todas as respostas ou resultados são obrigatoriamente passados a tinta.  
 
Material a utilizar:  
- Esferográfica de tinta azul ou preta. 
 
 
Data de publicação do documento: 25 de maio de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


