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Ano Letivo 2020/2021 
 

INFORMAÇÃO-PROVA 
 

Prova de Equivalência à Frequência do 2.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Disciplina: Ciências Naturais                                                                                         Código: 02 
 

1ª e 2ª Fases 
 
Tipo de Prova: Escrita                                                                  Duração da Prova: 90 minutos 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova a que esta informação se refere está de acordo com a legislação em vigor e incide nos 

conhecimentos e nas competências enunciados no Programa de Ciências Naturais do 2º ciclo.  

 

COMPETÊNCIAS 

As competências a avaliar decorrem da operacionalização dos conteúdos conceptuais e 

procedimentais enunciados nos diferentes temas/unidades do Programa e são desenvolvidas 

nos domínios do “saber” e do “saber fazer”. Em alguns itens, estas competências são expressas 

através da composição de texto. 

Assim, a prova permite avaliar as seguintes competências: 

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

- Aplicação dos conhecimentos adquiridos em novos contextos e a novos problemas; 

- Compreensão da Ciência numa perspetiva integradora, estabelecendo relações entre esta e 

as aplicações tecnológicas, a sociedade e o ambiente. 

 

CONTEÚDOS 

1. DIVERSIDADE DE SERES VIVOS E SUAS INTERAÇÕES COM O MEIO (15%) 

Diversidade nos animais 

- Variedade de formas e revestimento do corpo dos animais; 

- Locomoção nos animais; 

- Alimentação nos animais. 

-Processos reprodutivos nos animais 

Diversidade nas plantas 

- Constituição das plantas com flor e sem flor; 

- Características e funções dos diferentes órgãos das plantas. 
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2. A ÁGUA, O AR, AS ROCHAS E O SOLO - MATERIAIS TERRESTRES (15%) 

Importância da Água para os Seres Vivos 

- A qualidade da água; 

- A água e as atividades humanas. 

Importância do Ar para os Seres Vivos 

- Constituintes do ar; 

- Fatores que alteram a qualidade do ar. 

 

3. PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES VIVOS 

Trocas Nutricionais entre o Organismo e o Meio nos Animais (15%) 

- Os alimentos como veículos de nutrientes; 

- Sistema digestivo humano e função digestiva. 

 

Circulação do ar / Transporte de nutrientes e oxigénio até às células (20%) 

- Sistema respiratório humano; 

- Sistema circulatório humano; 

- Constituintes e funções do sangue. 

 

Transmissão da Vida (35%) 

- Reprodução humana e desenvolvimento do novo ser;  

- Reprodução nas plantas.  

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova apresenta de 30 a 45 itens, organizados por 6 grupos. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 

disciplina. 

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

tabelas, gráficos, mapas, fotografias e esquemas. 

A prova inclui itens de seleção e itens de construção. 

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

mais do que um dos temas/unidades do Programa. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos 

temas/unidades no Programa. 
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A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Tipologia de itens 

Tipologia de itens 
Número Cotação por 

item 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

5 a 15 1 a 6 
Associação/Correspondência 

Ordenação 

Verdadeiro/Falso  

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
Resposta curta 

20 a 30 1 a 10 
Resposta restrita 

 

CRITÉRIOS 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. 

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

Nos itens de legendagem de figuras, a cada legenda incorreta é atribuída a classificação zero.  

 

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 sejam assinaladas: 

- uma opção incorreta; 

- mais que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 

Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de 

um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 
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ORDENAÇÃO 

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

Não há lugar a classificações intermédias. 

VERDADEIRO/FALSO 

Nos itens de verdadeiro ou falso, serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções 

como verdadeiras ou falsas. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

RESPOSTA CURTA 

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

RESPOSTA RESTRITA 

A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor 

científico dos conteúdos e a organização das ideias expressas no texto elaborado. 

A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para 

valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da 

disciplina. 

 

MATERIAL 

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

indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

A Prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância. 

 


