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2.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

 
O presente documento visa divulgar informação relativa à Prova de Equivalência à 

Frequência do 2º ciclo do ensino básico, da disciplina de Ciências Naturais, a realizar 

em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização e estrutura da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 

1 – Objeto de Avaliação 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais definidas para o quinto e 

sexto ano da disciplina e as Competências inscritas no Perfil dos Alunos à saída da 

Escolaridade Obrigatória, em vigor no corrente ano letivo e permite avaliar a 

aprendizagem e os conteúdos passíveis de avaliação em prova escrita de duração 

limitada. 

 

2 - Caracterização e Estrutura da Prova 

A prova encontra-se estruturada de modo a avaliar as aprendizagens dos 

examinandos nos seguintes domínios: 

Aquisição, compreensão e utilização de dados, conceitos, modelos e teorias; 

Aplicação dos conhecimentos adquiridos em novos contextos e a novos problemas; 
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Compreensão da Ciência, numa perspetiva integradora, estabelecendo relações 

entre esta e as aplicações tecnológicas, a sociedade e o ambiente. 

A prova é constituída por 8 (oito) grupos que irão abranger quaisquer dos domínios 

programáticos: 

 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. 

 

Cada grupo pode ter diferente número de itens. 

Os itens poderão ser dos seguintes tipos: 

 Resposta curta; 

 Escolha múltipla; 

 Correspondência ou associação; 

 Completamento; 

 Verdadeiro/ Falso; 

 Ordenação; 

Legendagem de esquemas 

 

Cada grupo de itens é, geralmente, introduzido por documentos (textos, tabelas, 

gráficos ou figuras esquemáticas). 

 

3 - Critérios de Classificação 

Todas as respostas devem ser perfeitamente legíveis e estar perfeitamente 

identificadas. Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido à 

frente. 

A ausência de resposta ou uma resposta ilegível terão cotação igual a zero pontos. 
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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 escolha múltipla, serão anuladas as respostas que excedam o número 

de opções pedidas. 

Nos itens de correspondência ou associação, apenas devem ser apresentadas as 

correspondências pedidas. 

Nos itens de verdadeiro/falso (V/F), serão anuladas as respostas que indiquem 

todas as opções como verdadeiras ou como falsas. 

Nos itens relativos a sequências, só será atribuída cotação se a sequência estiver 

integralmente certa. Não há lugar a classificações intermédias. 

 

4 - Material a Utilizar 

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

esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis / lapiseira, nem de corretor. 

 

5 - Duração da Prova 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

6 - Cotação da Prova 

A cotação total da prova é de 100 pontos. 


