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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência de 2º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2017, nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação 

 Caraterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 Local de realização 

 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares do 2.º ciclo da disciplina e permite 

avaliar aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

  

2. Características e estrutura da prova 

 

A prova é realizada em folha enviada pelo Ministério de Educação. 

A prova é cotada para 100 pontos.  

     A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência, completamento, 

verdadeiro/falso e/ou ordenação) e itens de construção (resposta curta, resposta restrita e/ou resposta 

extensa).  

     Alguns itens podem apresentar a informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo: 

figuras, quadros, tabelas, textos e gráficos.  

     A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à sequência dos 

seus conteúdos. 

     Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do 

programa. 

 

 

 

Quadro 1 - Valorização relativa dos domínios 
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Grupos Domínios/Temas/Unidades 
Cotação(em 

pontos) 

I 
A água, o ar, as rochas e o solo – Materiais terrestres 10 a 30 

II 
Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio 10 a 30 

III 
Unidade na diversidade de seres vivos 5 a 15 

IV 
Processos vitais comuns aos seres vivos 20 a 30 

V 
Agressões do meio e integridade do organismo 5 a 20 

 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação 

(por item) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

3 a 18 1 a 10 
Associação/correspondência 

Ordenação 

Completamento 

Verdadeiro/Falso 

Itens de construção 

Resposta curta 

3 a 15 2 a 8 Resposta restrita 

Resposta extensa 
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3. Critérios gerais de classificação  

  Na correção de toda a prova serão valorizados os seguintes aspetos:  

            - utilização adequada da terminologia científica e de uma escrita clara e rigorosa;  

            - coerência de argumentos na interpretação e explicação de conceitos e/ou factos.  

  As respostas ilegíveis são classificadas com 0 pontos.  

 Em caso de engano, este deve ser riscado e corrigido à frente, de modo legível.  

  Nas questões de escolha múltipla onde é pedida apenas uma opção, ou nas questões de     

correspondência, as respostas que contenham mais do que uma alternativa serão anuladas.  

 Nas questões de ordenação é atribuída cotação se a sequência estiver parcialmente/integralmente 

correta.  

 Se na resposta a qualquer pergunta, o aluno se servir de dados incorretos, utilizados nas alíneas 

anteriores, a cotação a atribuir não sofrerá qualquer penalização. 

 

 

4. Material 

Deve ser utilizada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

5. Duração 

90 minutos 
 
 

 

6. Local de Realização 

A prova é realizada na Escola Básica Padre Vítor Melícias (sede do Agrupamento). 

 


