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Informação - Prova de Equivalência à Frequência  

Ciências Naturais                           Tipo de prova | Escrita 

Prova 02 | 2022                                    Duração | 90 min  

2º Ciclo do Ensino Básico                                  Nº de páginas | 02 

 

 

1 | Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 2.º 
ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2022, de acordo com o 

previsto no Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março. 

 

2 | Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o programa e as aprendizagens essenciais de Ciências Naturais do 2º 

ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita 

de duração limitada. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e 

do programa e aprendizagens essenciais da disciplina. 

 

3 | Caracterização da prova 

A prova é constituída por quatro grupos. Cada grupo corresponde, respetivamente, a grandes temas 

organizadores do programa: 

Grupo I: Terra Ambiente de Vida: 

▪ Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio (diversidade dos animais). 

Grupo II: Materiais terrestres suportes de vida: 

▪ A água, o ar e as rochas. 

Grupo III: Processos vitais comuns aos seres vivos: 

▪ Trocas nutricionais entre o organismo dos seres vivos e o meio. 

Grupo IV: Transmissão de vida: 

▪ Reprodução nos animais e nas plantas 
 

Cada grupo pode ter diferente número de itens. Os itens podem ser dos seguintes tipos: 

▪ Escolha múltipla; 

▪ Associação/Correspondência; 

▪ Verdadeiro/Falso; 

▪ Ordenação; 

▪ Resposta curta; 

▪ Resposta aberta. 
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A cotação total da prova é de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma:                                              

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos / temas da prova 

Grupo I: Terra Ambiente de Vida. 
50 pontos 

Grupo II: Materiais terrestres suportes de vida. 

Grupo III: Processos vitais comuns aos seres vivos. 
50 pontos 

Grupo IV: Transmissão de vida. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

(em pontos) 

 

Itens de Seleção 

• escolha múltipla 

• associação/correspondência 

• verdadeiro/falso 

• ordenação 

 

 

5 a 12 

 

 

1 a 4 

Itens de Construção • resposta curta 12 a 22 1 a 3 

• resposta aberta 7 a 11 2 a 5 

 

4 | Critérios de classificação 

Todas as respostas deverão estar estruturadas de forma a possibilitar a sua compreensão e terá 

que ser utilizada a terminologia e o rigor científico adequados. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de associação/correspondência, apenas serão cotadas as correspondências pedidas. 

Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 

integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de resposta curta, em que é pedida mais do que uma resposta, apenas serão 

consideradas as primeiras respostas assinaladas, de acordo com o número pedido. 

Nos itens de resposta aberta, os critérios de classificação apresentam-se organizados por etapas 

e/ou por níveis de desempenho. A cada etapa e/ou nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

 

5 | Material 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido uso de lápis nem de corretor. 

 

6 | Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


