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Matriz da Prova de Exame de Biologia 

Módulo 5 (A5) – designação: Evolução e Classificação 

ANO DE FORMAÇÃO: 12º ANO (3º ANO) MODALIDADE: PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO: 60+30 MINUTOS MATERIAL: ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA 

JÚRI:   

 

DOMÍNIO DE  
REFERÊNCIA 

OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS 
ESTRUTURA / TI-

PO DE QUESTÕES 
COTA-

ÇÕES 

Unicelularidade e 

Multicelularidade 

 

Mecanismos de 

evolução 

 

Classificação dos 

seres vivos 

• Distinguir seres procariontes de eucariontes, coloniais de pluricelu-
lares, enfatizando aspetos relacionados com o respetivo grau de 
complexidade.  

• Relacionar o conceito de diferenciação celular com o de pluricelula-
ridade.  

• Interpretar dados de natureza diversa relativos ao evolucionismo, 
distinguindo Lamarkismo de Darwinismo e Neodarwinismo.  

• Relacionar a capacidade adaptativa de uma população com a sua 
variabilidade.  

• Identificar critérios subjacentes a diferentes sistemas de classifica-
ção e discutir respetivas vantagens e limitações.  

• Utilizar chaves dicotómicas simples e conhecer regras básicas de 
nomenclatura.  

• Refletir sobre implicações decorrentes da intervenção do homem 
na natureza, nomeadamente os que promovem a seleção artificial 
de espécies ou os cruzamentos não aleatórios dos seus indivíduos.  

• Reconhecer o carácter provisório dos conhecimentos científicos, a 
sua dependência de contextos de natureza diversa, bem como a 
importância dos contributos da história do pensamento científico 
para compreender as perspetivas atuais.  

Os itens podem ser 
dos seguintes tipos: 
 
Resposta curta; 
 
Desenvolvimento; 
 
Escolha múltipla; 
 
Correspondência; 
 
Completamento; 
 
Verdadeiro e falso; 
 
Ordenação; 

200 

Total 200 pontos 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

Nas respostas serão considerados os seguintes aspetos: 

 Utilização de uma escrita clara; 

 Objetividade; 

 Estruturação e argumentação coerentes; 

 Análise e relacionamento adequados de conteúdos; 

 Utilização de terminologia adequada. 
 

A ausência de resposta ou resposta de leitura ambígua (apresentação não clara resultante de rasura ou emenda e de onde 
resulte uma dificuldade ou dúbia interpretação – letra sobre letra; número sobre número; palavra sobre palavra) terão cota-
ção zero. 
 

Quando a resposta a uma questão não estiver totalmente correta, cabe ao professor corretor adotar um critério para fraci-
onar as cotações de modo a contemplar os conhecimentos revelados.  
 

As respostas que contenham elementos que se contradigam serão penalizadas. 
 

Nas questões de resposta curta, em que é pedido mais de que um elemento, só serão consideradas as primeiras respostas 
assinaladas, de acordo com o número pedido. 
 

Em questões de legendagem, escolha múltipla, correspondência ou verdadeiro/falso, a cotação é dividida pelos itens pedi-
dos. 
 

Nas questões de escolha múltipla, as respostas que excedam o número de opções pedidas serão anuladas. 
 

Poderão ser atribuídas cotações intermédias. 
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