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Matriz da Prova de Exame de Biologia 

Módulo 4 (A4) – designação: Renovação Celular 

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

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

JÚRI:   

 

DOMÍNIO DE  
REFERÊNCIA 

OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS 
ESTRUTURA / TIPO 

DE QUESTÕES 
COTA-

ÇÕES 

Crescimento e 

Renovação Celu-

lar 

 

Regeneração dos 

tecidos e dife-

renciação celular 

• Conhecer as principais estruturas e moléculas envolvidas 
na síntese de proteínas.  

• Distinguir os diferentes tipos de ácidos nucleicos, quanto à 
sua composição nucleotídica e função.  

• Compreender os mecanismos de replicação, transcrição e 
tradução, bem como a sua importância na manutenção da 
informação genética, da vida e da estrutura celular.  

• Resolver exercícios simples de leitura de codogenes e/ou 
codões.  

• Relacionar a replicação do DNA à ocorrência de mutações 
génicas.  

• Nomear, distinguir e sequenciar as etapas da mitose e do 
ciclo celular.  

• Observar, interpretar, esquematizar e legendar imagens de 
mitose em diferentes tipos de células.  
 

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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