
 
 

Maio de 2022 

Informação Prova 2021-2022      1 | 4 

INFORMAÇÃO PROVA | 2022 | EQUIVALÊNCIA À FREQUENCIA  

CIÊNCIAS NATURAIS 

 Prova N.º 02 

2.º Ciclo do Ensino Básico                                            Despacho normativo nº 7-A/2022 

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

2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2022, 

nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material utilizado 

 Duração 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais da disciplina de Ciências Naturais 

do Ensino Básico, nomeadamente nos temas: 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 e agressões do meio e integridade 

do organismo. 

 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova Escrita de 

duração limitada, incidindo sobre os domínios: 

 

 Conceitos e Procedimentos 

 Raciocínio 

 Comunicação Científica 
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova apresenta entre 18 a 38 itens e reflete uma visão integradora dos diferentes 

conteúdos programáticos da disciplina. 

 

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

tabelas, gráficos, mapas, fotografias/figuras e esquemas. 

 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos mesmos no documento das 

Aprendizagens Essenciais. 

 

Alguns dos itens/grupo de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a 

mais do que um dos temas contemplados nas Aprendizagens Essenciais. 

 

A distribuição da cotação pelos diferentes domínios sintetiza-se no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Domínios Cotação 
 (em pontos) 

Conceitos e Procedimentos 50 

Raciocínio 30 

Comunicação Científica 20 

 

A tipologia dos itens e o número de itens apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia e número de itens. 

Tipologia de itens Número 
de itens 

Itens de 

seleção 

Escolha múltipla 3 a 7 

Associação/correspondência 3 a 5 

Ordenação 1 a 3 

Itens de 

construção 

Resposta Curta 8 a 17 

Resposta Restrita 3 a 6 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 

número inteiro. 

 

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

zero pontos. 

 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta 

que surgir em primeiro lugar. 

 

Itens de seleção 

 

Escolha múltipla 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca 

a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada, uma opção 

incorreta ou mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Associação/Correspondência 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem, de forma 

inequívoca, a única associação/correspondência integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma 

associação/correspondência incorreta ou uma associação/correspondência incompleta. 

 

Ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada 

esteja integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja apresentada uma 

sequência incorreta ou seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência 

solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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Itens de construção 

 

Resposta Curta 

Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de 

resposta solicitados e apresentados. A resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma 

palavra, a uma expressão (por exemplo legendagem de figuras), a uma frase, a um 

número, ou a uma letra. 

 

Resposta Restrita 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se 

organizados por etapas e/ou por níveis de desempenho. A cada etapa e/ou a cada nível 

de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

A classificação da resposta tem em conta o rigor científico dos conteúdos e a 

organização lógica temática das ideias expressas no texto elaborado. O afastamento 

integral dos aspetos do conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 

 

MATERIAL UTILIZADO 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas no próprio enunciado. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 


