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INFORMAÇÃO — PROVA 

DISCIPLINA: Ciências Naturais  

PROVA (Código): 02  

2.º Ciclo do Ensino Básico 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 2.º 

Ciclo da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa, Metas Curriculares  

e Aprendizagens Essenciais do Ensino Básico de Ciências Naturais) e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

Nesta prova, serão avaliados os conteúdos lecionados ao longo do ciclo. 

De acordo com os documentos curriculares em vigor, os alunos devem ser capazes de 

estabelecer conexões entre diferentes conceitos. Neste sentido, a prova reflete uma visão 

integradora e articulada dos diferentes conteúdos da disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova é realizada  no próprio enunciado. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo: textos, tabelas, 

gráficos, mapas, fotografias e esquemas. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos 

conteúdos nos documentos curriculares. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais 

do que um dos temas. 

A prova é cotada para 100 pontos. 
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A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla, ordenação, associação - 

correspondência) e itens de construção (por exemplo, resposta curta e direta e resposta 

restrita). 

  

A distribuição da cotação pelos domínios na prova apresenta-se no Quadro seguinte. 

Domínios Cotação 

(em pontos) 

A ÁGUA, O AR, AS ROCHAS E O SOLO – MATERIAIS TERRESTRES 

DIVERSIDADE DE SERES VIVOS E SUAS INTERAÇÕES COM O MEIO  

UNIDADE NA DIVERSIDADE DE SERES VIVOS  

PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES VIVOS  

AGRESSÕES DO MEIO E INTEGRIDADE DO ORGANISMO 

10 a 30  

10 a 30 

10 a 30  

10 a 30  

10 a 30  

 

  

 

Critérios Gerais de Classificação 

 Em caso de ausência de resposta, resposta sem identificação, incompreensível ou ilegível, a 

respetiva cotação será de zero pontos. 

Nas questões relativas a sequências, só será atribuída cotação se a resposta estiver 

integralmente correta. 

Nas questões que impliquem escolha de opções, nas de verdadeiro-falso e nas de 

correspondência serão penalizadas as respostas que não cumpram as respetivas indicações. 

Nas questões verdadeiro-falso, serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções como 

verdadeiras ou como falsas. 

Sempre que seja pedida uma opção e mais do que uma seja apresentada na resposta, esta terá 

cotação zero. 

As respostas relativas à justificação de opções só serão contabilizadas se tiverem sido 

selecionadas as opções corretas.   
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Sempre que se verifique engano, deve ser riscado e corrigido à frente de modo bem legível. 

Em qualquer pergunta, mesmo que a resposta apresente um resultado aparentemente correto, 

será penalizada, em termos de cotação, a ausência de justificação, quando pedida. 

 

Material 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével 

preta ou azul. 

Os alunos não respondem no enunciado da prova. As respostas são registadas em folha própria 

do estabelecimento de ensino. 

Não é permitido o uso de corretor 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Proposta em Departamento a: 08/05/2020 

Coordenador de Dep..:_____________ 

Docentes: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico: 

13/05/2020 

Presidente do Conselho Pedagógico: 

________________________________ 

 

Afixado em:      /     /2020 

 


