
 

Duração da Prova - 90 minutos 
 

Unidade 

Temática 
Conteúdos Objectivos / Competências Estrutura da prova Cotações 

Módulo 2 

 

CONTROLO DE 

DOENÇAS E 

BIOTECNOLOGIA 

1. Sistema Imunitário 
1.1. Defesas específicas 

e não específicas 
1.2. Desequilíbrios e 

doenças 
 
 

2. Biotecnologia no 
diagnóstico e 
terapêutica de doenças 
 
 

3. Microrganismos e 
indústria alimentar 
3.1. Fermentação e 

actividade 
enzimática 

3.2. Conservação, 
melhoramento e 
produção de 
novos alimentos  

 

• Integração de conhecimentos relacionados com os processos e as estruturas 
biológicas que asseguram os mecanismos de defesa específica e não específica do 
organismo. 
• Interpretação de acontecimentos biológicos que caracterizem os processos de 
infecção e inflamação de tecidos. 
• Análise de dados laboratoriais relacionados com o sistema imunitário. 
• Distinção de processos de imunidade humoral e imunidade mediada por células. 
• Interpretação de acontecimentos imunitários envolvidos nas reacções de 
hipersensibilidade e dano tecidular (alergias e doenças auto-imunes). 
• Análise de situações causadoras de imunodeficiência e suas consequências. 
• Aplicação de conhecimentos para interpretar acontecimentos do dia-a-dia.  
• Interpretação de procedimentos gerais envolvidos na produção de anticorpos 
monoclonais. 
• Análise de exemplos que ilustrem as potencialidades da utilização dos anticorpos 
monoclonais no diagnóstico e terapêutica de doenças. 
• Recolha, organização e interpretação de informação relacionada com a utilização 
de procedimentos biotecnológicos na produção de substâncias com fins 
terapêuticos. 
• Concepção de actividades laboratoriais e/ou experimentais para estudo de factores 
que condicionem a actividade enzimática. 
• Redacção de memórias descritivas e interpretativas de trabalhos laboratoriais e 
e/ou experimentais. 
• Discussão dos fundamentos biológicos subjacentes a diferentes técnicas de 
conservação de alimentos. 
• Interpretação de exemplos de aplicações biotecnológicas na indústria alimentar, 
nomeadamente, imobilização de enzimas, aditivos e novas fontes de nutrientes. 

Todos os grupos da 

prova podem ter 

questões do tipo: 

 

• Escolha múltipla 

• Correspondência / 
Associação / 
Verdadeiro - Falso 

• Legendagem e 
interpretação de 
esquemas 

• Ordenamento 

• Resposta curta 

• Resposta aberta 
 

Cada questão pode 
abranger mais do que 
um objectivo / 
competência 

Grupo I 

70 pontos 

 

 

Grupo II 

60 pontos 

 

 

Grupo III 

70 pontos 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DRª LAURA AYRES 
 

 MATRIZ da Prova Escrita de Biologia 

Ensino Secundário Recorrente 

Módulo 2 

Disciplina:  BIOLOGIA (12º Ano) Ano Letivo: 2014/15 

Tipo de Prova: Escrita  



Critérios de Avaliação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação estabelecidos 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. 

Serão consideradas corretas as grafias que seguirem o que se encontra previsto quer no Acordo de 1945, quer no Acordo atualmente em vigor. 

Itens de seleção 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:   

– uma opção incorreta;   

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

VERDADEIRO E FALSO 

Número de afirmações 

assinaladas corretamente 
Classificação (pontos) 

7 ou 8 10 

5 ou 6 7 

3 ou 4 3 

0 ou 1 ou 2 0 

As respostas são classificadas segundo o nível de desempenho. 

As respostas em que todas as afirmações sejam identificadas como verdadeiras ou como falsas são classificadas com zero pontos. 



ASSOCIAÇÃO / CORRESPONDÊNCIA 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer associação / correspondência que relacione um elemento 
de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que:   

 – seja apresentada uma sequência incorreta;    

– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção 

RESPOSTA CURTA 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

RESPOSTA RESTRITA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 
corresponde uma dada pontuação. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina. 

A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor científico dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias 
expressas no texto elaborado. 

Nos itens com cotação igual ou superior a 15 pontos, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das 
competências de comunicação escrita em língua portuguesa. 



A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio 
das competências específicas da disciplina. Esta valorização corresponde a cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de 
desempenho a seguir descritos. 

Níveis Descritores 

3 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 
ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de 
inteligibilidade e/ou de sentido. 

2 

Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de 
pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de 
inteligibilidade e/ou de sentido. 

1 

Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de 
pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de 
inteligibilidade e/ou de sentido. 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é classificado o desempenho no domínio da 
comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

Material 

Caneta azul ou preta. 

 

 

 


