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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

O presente documento divulga 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 

As orientações curriculares para o 2º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Naturais 

referem cinco temas organizadores, dos quais serão objeto de avaliação: diversidade de seres 

vivos e suas interações com o meio; a água, ar, as rochas e o solo – materiais terrestres; 

processos vitais comuns aos seres vivos e agressões do meio e integridade do organismo.  

Na prova de Ciências Naturais será avaliada, no âmbito dos temas organizadores, a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, enquadrada por 

um conjunto de capacidades, nomeadamente:  

• Interpretação de dados;  

• Interpretação de fontes de informação diversas;  

• Exposição de ideias, defesa e argumentação;  

• Estruturação lógica de ideias;  

• Previsão e avaliação de resultados de investigações;  

• Formulação de problemas e/ou hipóteses;  

• Análise e discussão de evidências e de situações problemáticas; 

 •  Interpretação de figuras/esquemas/gráficos. 
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Características e Estrutura 

O aluno realiza a prova no enunciado.  

Os itens estão organizados, segundo os temas. No entanto, pode acontecer que alguns itens 

envolvam mais do que um tema.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas nas 

orientações curriculares da disciplina.  

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

tabelas, textos, esquemas, fotografias, mapas e gráficos.  

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção.  

Nos itens de escolha múltipla, o aluno deve apenas selecionar a opção correta, de entre as 

quatro opções que lhe são apresentadas.  

Nos itens de construção, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma 

expressão, a uma frase ou a um número, ou pode envolver a apresentação de 

cálculos/justificações.  

A prova é cotada para 100 pontos.  

A valorização relativa dos temas apresenta-se no quadro seguinte.  

Valorização relativa dos temas 

Temas  Subtemas  Cotação 

(em 

pontos)  

Diversidade de seres vivos e suas 

interações com o meio 

- Diversidade nos animais 

- Diversidade nas plantas 

  

  

50 
A água, ar, as rochas e o solo – 

materiais terrestres 

- Importância da água para os seres vivos 

- Importância do ar para os seres vivos 

- As rochas, o solo e os seres vivos 

Processos vitais comuns aos seres 

vivos 

- Trocas nutricionais entre o organismo e o 

meio  (exceto sistema excretor e 

transmissão da vida) 

  

50  

Agressões  do  meio  e 

integridade do organismo 

- Higiene e problemas sociais 
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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, previsto na grelha 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. 

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

correspondências pedidas. 

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

rigor científico dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas no texto 

elaborado. 

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; 

- mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Associação/correspondência 

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

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 qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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Itens de construção 

Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por 

níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de resposta curta em que os critérios específicos não se apresentem organizados por 

níveis de desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e 

as respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a 

classificações intermédias. 

Nos itens cuja resposta envolve a apresentação de cálculos, de justificações e de 

composições, os critérios de classificação das respostas 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. 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

Material Autorizado  

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

cor azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 


