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Ano Letivo 
2021/2022 

Informação Prova - Exame de Equivalência à Frequência 
(Ao abrigo da alínea b) do n.º 20 do anexo 2 da Portaria n.º 18/2010 de 17 de fevereiro) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

  Ciências Humanas  X Ciências Exatas 
  
  

  Geral   Específica   Geral  X Específica 
  

                       Código do Exame: 894 Disciplina: Biologia e Geologia 

 

                            Tipo de Exame:  X Escrito  Oral 
 
 

                                           Bloco:  I X II  III  Único 
 

                    Duração do Exame: 90 min 

 
 
OBJETO DE AVALIAÇÃO 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 
Aprendizagens Essenciais de Biologia e Geologia para o 11.º ano permite avaliar a aprendizagem 
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente: 
 

A prova é constituída por 5 grupos: 
I. Crescimento e renovação celular.  
II.  Reprodução. 
III. Evolução biológica. 
IV. Sistemática dos seres vivos. 
V. Geologia, problemas e materiais do quotidiano. 

 
CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 
- A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, 
resposta restrita). 
 - Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, gráficos, mapas, 
esquemas e figuras. 
 - Os conteúdos da componente de Biologia e os conteúdos da componente de Geologia têm uma 
ponderação semelhante na prova.  
 - As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais 
do que um dos domínios das Aprendizagens Essenciais. 
 - A prova é cotada para 200 pontos. 
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Tipologia das questões:  
- Escolha múltipla 
- Verdadeiro/Falso 
- Legenda de figuras  

    - Interpretação de esquemas/gráficos 
  - Estabelecimento de correspondências 

CRITÉRIOS GERAIS 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 e restritas, dados que se contradigam anulam a resposta. 
- Todas as respostas ou resultados são obrigatoriamente passados a tinta. 
 

MATERIAL A UTILIZAR 
- Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 
Não é permitido o uso de corretor. 

DURAÇÃO DA PROVA  
A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
Publicado em 26/04/2022 
 

 

 

 


