
CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DA ÁREA DISCIPLINAR DE BIOLOGIA E GEOLOGIA 
 

90 % Domínio Cognitivo 

60% Testes 

30%                   Relatórios (nomeadamente V de Gowin) 
                           Trabalho de Grupo 
         Testes práticos  
                            Trabalho de Pesquisa 
                            Grelhas de observação directa 

10 % Domínio Transversal  

 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DA ÁREA DISCIPLINAR DE BIOLOGIA E GEOLOGIA 

TIPOLOGIA DAS QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORRECÇÃO: 
  

1. Todas as respostas deverão estar perfeitamente legíveis e correctamente identificadas, caso contrário será atribuída a cotação de 
zero pontos à(s) resposta(s) em causa. 

2. se o aluno responder ao mesmo item mais de uma vez, deve eliminar, clara e inequivocamente a(s) resposta(s) que considerar 
incorrecta(s). No caso de não acontecer, é cotada a resposta que surge em primeiro lugar. 

 
     As questões serão dos seguintes tipos: 

TIPOLOGIA DAS QUESTÕES    CORRECÇÃO DE ACORDO COM A TIPOLOGIA DAS QUESTÕES 

Escolha múltipla 
É  atribuída a cotação total à resposta correcta, sendo as respostas incorrectas cotadas com zero 
pontos. 

Verdadeiro/ falso 
Serão cotados com zero pontos caso o aluno assinale todas as opções como verdadeiras ou todas 
como falsas. 

Ordenamento / Sequências 
Nos itens relativos a sequências, só será atribuída cotação se a sequência estiver integralmente 
certa. 

Resposta aberta 
A correcção terá em conta: 
- a redacção coerente no plano lógico-temático (encadeamento lógico do discurso, de acordo com o solicitado)
- a utilização de terminologia científica adequada e correcta 

Resposta curta 

Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados para efeito da 
classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são 
apresentados na resposta. 
Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a cotação a atribuir é zero 
pontos. 

 
�Nos itens de verdadeiro/falso, de associação ou de correspondência, a classificação a atribuir tem em conta o nível  de desempenho revelado na 

resposta. 
 
     A classificação deste item será feita de acordo com a tabela seguinte. 

N.º de correspondências correctamente estabelecidas 
Ou 

N.º de afirmações assinaladas correctamente 

% da cotação total 
do item a atribuir 

Exemplo: se a 
cotação total for 8 

4 – 5 
2 – 3 
0 - 1 

100 % 
50 % 
0 % 

8 
4 
0 

 

N.º de correspondências correctamente estabelecidas 
Ou 

N.º de afirmações assinaladas correctamente 

% da cotação total 
do item a atribuir 

Exemplo: se a 
cotação total for 9 

7 ou 8 
5 ou 6 
3 ou 4 

0, 1 ou 2 

100,0 % 
66,6 % 
33,3 % 
0,0 % 

9 
6 
3 
0 

 

TIPOLOGIA DAS QUESTÕES                                                         NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Resposta aberta 

Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho. 
O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho pode contemplar aspectos relativos aos 
conteúdos, à organização lógico-temática e à utilização de linguagem científica, expressos nos critérios específicos. 
Neste tipo de itens, se a resposta incluir tópicos excedentes relativamente aos pedidos, deve ser atribuída a cotação 
prevista desde que o examinando aborde os estipulados e os excedentes não os contrariem. No caso de a resposta 
apresentar contradição entre tópicos excedentes e tópicos estipulados, não deve ser atribuída qualquer cotação a estes 
últimos. 

Nos itens de resposta aberta 
com cotação igual ou superior 

a 15 pontos, para além das 
competências específicas da 

disciplina, são também 
avaliadas as competências de 

comunicação de língua 
portuguesa, tendo em  

consideração os seguintes 
níveis: 

– Nível 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 coerência e de rigor de sentido. 
– Nível 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. 
– Nível 1 – Composição sem estruturação, com presença de erros graves de sintaxe, de 
pontuação e/ou de ortografia, com perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido. 
A um desempenho de Nível 3 corresponde uma pontuação de cerca de 10% da cotação total atribuída ao item. A uma 
composição que se enquadre no perfil descrito para o Nível 1 não é atribuída qualquer valorização no domínio da 
comunicação em língua portuguesa, sendo apenas classificado o desempenho inerente às competências específicas. 
Não é atribuída qualquer pontuação relativa ao desempenho no domínio da comunicação em língua portuguesa se a 
cotação atribuída ao desempenho inerente às competências específicas for de zero pontos. 

 


