
Parecer da prova 702, versão 1 e 2 do 11º ano de Biologia e 

Geologia, do Curso Científico-Humanístico de Ciências e 

Tecnologia (1ª Fase – 19 de Junho de 2012). 

 

 

A prova 702 respeita o definido da nota informativa do GAVE, no referente à 

distribuição de questões pelas duas componentes da disciplina (Biologia e 

Geologia). A análise da prova de exame incide em todas as questões do grupo I e 

grupo III por nós consideradas referentes à componente de Geologia, sobre as 

quais se emite o parecer.  

 

1. Aspectos globais da prova 

 

As questões da prova de exame 702 integram-se no programa de ensino da 

disciplina de Biologia e Geologia de 10º e 11º anos do Curso Científico-                  

-Humanístico de Ciências e Tecnologia. 

 

No geral, a prova é legível e com boa qualidade gráfica. As figuras apresentam 

grande nitidez e clareza, e estão correctamente adaptadas ao contexto da questão 

em que estão inseridas.  

 

As instruções da prova apresentadas são claras, mas são muito extensas.  

 

A pontuação por questão, de forma geral, adequada na globalidade. 

 

As questões da prova remetem para a aplicação de conhecimentos, facto que 

revela uma prova organizada de forma a possibilitar ao aluno a utilização de 

conhecimentos e a demonstração de competências. Contudo, apelam a 

conhecimentos muito específicos opostos à perspectiva holística das Ciências da 

Terra patente no programa de ensino a que se refere, privilegiando de modo 

menos equilibrado os aspectos temáticos do programa na componente de Geologia. 

 

O grau de dificuldade implícito à prova é baixo relativamente aos objectivos 

programáticos do nível de ensino a que se refere, sendo 120 minutos (+ 30 

minutos de tolerância) um tempo considerado mais que adequado à sua realização. 

 

 



2. Aspectos específicos da prova 

 

A totalidade das questões da prova não apresenta incorrecções científicas, sendo 

estas formuladas com clareza e utilizando uma linguagem correcta.  

 

 

3. Critérios de classificação 

 

Os critérios gerais de classificação da prova estão claros. 

 

Os critérios da prova são adequados para as questões de resposta fechada de 

escolha múltipla. Contudo, em relação às questões de resposta aberta, os itens de 

correcção deveriam ser mais desdobrados, de modo aos alunos que respondem a 

parte da questão e não respondem a outra parte tenham alguma cotação, visto 

mostrarem algum conhecimento acerca do assunto. 

 

Em síntese, a prova poderia ser mais equilibrada relativamente aos conteúdos 

temáticos apresentados no programa de ensino relativo à Geologia. Relativamente 

ao grau de dificuldade das questões é baixo e o tempo de realização bastante bom.  

Este tipo de avaliação promove o mérito do trabalho desenvolvido ao longo de 

dois anos (10º e 11º anos) pelos alunos e professores, que existe e deve ser 

valorizado na avaliação e contribui para a visibilidade e importância do 

conhecimento geológico na sociedade actual e no seu futuro. 
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