
 

INFORMAÇÃO | EXAME 

DATA:22/04/2020 

Prova de Equivalência à Frequência: Ciências Naturais 

Código da Prova: 02 

2º Ciclo do Ensino Básico: 6º ano  

 

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;  

• Características e Estrutura;  

• Critérios Gerais de Classificação; 

 • Duração;  

• Material autorizado. 

 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova de exame de equivalência à frequência de Ciências da Natureza tem por referência o Programa da 

disciplina e permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do Programa, passíveis 

de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

 

 

2. Caracterização da prova 

 

A prova é constituída por um caderno. 

O aluno realiza a prova em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

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

figuras 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.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 

 



 

Quadro 1 - Valorização relativa dos conteúdos 

 

Domínios Cotação (em pontos) 

I - A Terra como um planeta especial 

40 a 60 II - Importância da água para os seres vivos 

III - Importância do ar para os seres vivos 

IV - Trocas nutricionais entre as plantas e o meio 

40 a 60 

 

V - Trocas nutricionais entre os animais e o meio 

VI - Transporte de nutrientes e oxigénio até às 

células 

VII – Agressões do meio e integridade do 

organismo 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS COTAÇÃO POR ITEM 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

Associação 

Ordenação 

Completamento 

10 a 20 2 a 6 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
Resposta Curta 

Resposta Restrita 
5 a 10 2 a 6 

 

3. Critérios de classificação 

 

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

apresentados para cada item. 

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

 

ITENS DE SELEÇÃO  

Escolha Múltipla  

A cotação total do item 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;  

- mais do que uma opção.  



 

 

Associação / Correspondência  

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada mais do que uma opção. Não há lugar a 

classificações intermédias.  

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;  

- seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.  

ITENS DE CONSTRUÇÃO  

Resposta Curta  

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.  

Resposta Extensa  

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por 

etapas. A cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

 

4. Material  

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

preta.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

A Coordenadora de Área Disciplinar  

 

         Paula Catela 


