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Ensino Secundário Recorrente Noturno por Módulos Capitalizáveis 

Matriz da Prova do Regime de Frequência Não Presencial 
Matriz do exame de Biologia - módulo 3 (12ºano)                                                                                                      Duração da prova: 90 minutos 

Unidade 
Temática 

Conteúdos Objectivos / Competências 
Estrutura da 

prova 
Cotações 

Módulo 3 

 

RECURSOS 
NATURAIS E  

SUSTENTABILIDADE 

1. Exploração das 
potencialidades da 
Biosfera e 
produção de 
alimentos 
1.1 Cultivo de 
plantas e criação 
de animais 
1.2 Controlo de 
pragas 

 
2. Poluição e 

degradação de 
recursos  
2.1 Contaminantes 
da atmosfera, solo 
e água e seus 
efeitos fisiológicos 
2.2 Tratamento de 
resíduos 

 
3. Crescimento da 

população 
humana e 
sustentabilidade 

• Interpretação e discussão de dados, de natureza diversa, sobre a intervenção do homem nos 
ecossistemas para aumentar as reservas alimentares. 

• Análise e interpretação de técnicas de cultura de tecidos vegetais e compreensão das suas 
potencialidades. 

• Avaliação de argumentos sobre vantagens e preocupações relativas à utilização de OGM na 
produção de alimentos. 

• Análise de métodos de clonagem aplicados à agricultura / criação de animais e debate sobre os 
aspectos relacionados com o seu impacte ecológico, económico e ético. 

• Avaliação de benefícios/ prejuízos associados ao uso de hormonas e reguladores de crescimento no 
controlo do desenvolvimento e fertilidade de plantas e animais. 

• Discussão sobre a problemática do uso de biocidas e de métodos alternativos no controlo de pragas. 
 
• Discussão de consequências relativas a contaminantes de ecossistemas (eutrofização, bioampliação, 

sinergismo,...). 
• Recolha e organização de dados sobre sistemas utilizados para diminuir as emissões para a 

atmosfera e tratamento de resíduos. 
• Análise do papel dos seres vivos decompositores e saprófitas na reciclagem de materiais. 
• Discussão de impedimentos e alternativas possíveis à reciclagem de produtos residuais 

(contaminação com materiais tóxicos). 
• Apreciação crítica de informação veiculada pelos media e aplicação de conhecimentos para 

interpretar problemáticas com impacte social. 
 
• Análise e interpretação de dados em diferentes formatos (gráficos, tabelas,...) relativos à evolução 

da população ao longo do tempo. 
• Discussão de causas e consequências da explosão demográfica, nomeadamente os seus efeitos 

ambientais e sociais. 
• Interpretação de padrões de crescimento demográfico de sociedades com diferentes níveis de 

desenvolvimento. 
• Avaliação de medidas a adoptar para solucionar os problemas associados à 
• explosão demográfica e degradação ambiental. 

Todos os grupos da 

prova podem ter 

questões do tipo: 

 

• Escolha 
múltipla 

• Correspondên
cia / 
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 

80 pontos 

 

 

 

 

 

Grupo II 

80 pontos 

 

 

 

 

Grupo III 

40 pontos 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES 



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. 


