Informação
Prova de Equivalência à Frequência

Ano letivo 2019/2020

2º Ciclo do Ensino Básico

Modalidade da Prova: Escrita

Disciplina – Ciências Naturais

Código: 02

junho / julho

1ª / 2ª Fase

1. Introdução
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 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação;
• Características e estrutura;
• Critérios gerais de classificação;
• Duração;
• Material autorizado

2. Objeto de avaliação
As Metas Curriculares da disciplina de Ciências Naturais do 2.º ciclo do Ensino Básico têm como
grande tema organizador: Terra – Ambiente de vida.
Na prova de Ciências Naturais será avaliada, no âmbito deste tema organizador , a aprendizagem
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, enquadrada por um conjunto de
capacidades e de acordo com as Aprendizagens Essenciais em vigor para os quinto e sexto anos,
nomeadamente:
• Interpretação e compreensão de representações gráficas;
• Interpretação de dados de fontes de informação diversas;
• Exposição de ideias, defesa e argumentação;
• Estruturação lógica de textos.
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3. Características e estrutura da Prova
Quadro 1 _ Distribuição da cotação pelos
domínios
Ano de escolaridade

5º Ano

6º Ano

Domínios
A água, o ar, as rochas e o solo - Materiais
terrestres
Diversidade de seres vivos e suas interações com
o meio
Unidade na diversidade dos seres vivos
Processos vitais comuns aos seres vivos
Agressões do meio e integridade do organismo

Cotação (em pontos)
40 a 60

40 a 60

4. Critérios Gerais de Classificação
A cotação total da prova é para 100 pontos percentuais.
A prova está organizada por grupos de itens. Os itens podem ter como suporte um ou mais
documentos como, por exemplo: textos, tabelas, gráficos, mapas, fotografias e esquemas.
A prova reflete uma visão integradora e articulada das diferentes metas curriculares da disciplina.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas nas Metas
Curriculares da disciplina.
Os documentos apresentados e/ou questões formulados poderão interrelacionar conteúdos de
vários domínios.
A prova inclui itens de seleção e itens de construção, de acordo com o quadro 2.

Quadro 2 _ Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia dos itens

Itens de seleção

Itens de construção
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Escolha múltipla
Associação/correspondência
Ordenação
Verdadeiro/Falso
Completamento
Resposta curta
Resposta restrita

Nº de itens

Cotação por item
(em pontos)

10 a 20

1a6

5 a 10

1a4
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• Todas as respostas devem estar perfeitamente legíveis e claramente identificadas;
• A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação de critérios específicos de
classificação apresentados para cada item, prevista na grelha de classificação;
• Nas questões 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 Nas questões de
correspondência ou associação, apenas devem ser apresentadas as correspondências ou
associações pedidas;
• Nas questões de escolha múltipla, serão anuladas as respostas que excedam o número de
respostas pedidas;
• Nas questões relativas a sequências só será atribuída cotação se a sequência estiver
integralmente correta;
• Nas questões Verdadeiro / Falso (V/F) serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções
como verdadeiras ou como falsas.
São motivos de desvalorização da cotação das questões os seguintes aspetos:
• Respostas incompletas;
• A utilização incorreta da linguagem específica da disciplina.

5. Duração
• A prova tem a duração de 90 (noventa) minutos, não podendo a aplicação ultrapassar o limite
deste tempo.

6. Material autorizado
• Só é permitido o uso de esferográfica de tinta indelével azul ou preta.
• Não é permitido uso de corretor.
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