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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
2017 | 2018 

2º Ciclo do Ensino Básico 
Ciências Naturais 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho  

 

1. Objeto de avaliação 
A prova tem por referência o Programa e as metas curriculares de Ciências Naturais do Ensino 

Básico consultável em http://www.dge.mec.pt/programas-e-metas-curriculares-0 

  

 
2. Caracterização da prova 

 A prova é realizada no enunciado. 
A prova é constituída por 5 partes, assinaladas por Grupo I, Grupo II, Grupo III, Grupo IV e 
Grupo V. A parte I trata de Biosfera e Diversidade dos Animais; a parte II trata de Materiais 
Terrestres Suportes de Vida; a parte III trata de Trocas Nutricionais entre o Organismo dos 
Animais e o Meio; a parte IV trata de Trocas Nutricionais entre o Organismo das Plantas e o 
Meio e a parte V trata de Agressões do Meio e Integridade do Organismo. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos temas apresenta-se no quadro 1. 

Quadro1 – Valorização dos temas 

Temas Cotação 

( em pontos ) 

Biosfera e Diversidade dos Animais 15 a 25 

Materiais Terrestres Suportes de Vida 10 a 20 

Trocas Nutricionais entre o Organismo dos Animais e o Meio 30 a 40 

Trocas Nutricionais entre o Organismo das Plantas e o Meio 15 a 20 

Agressões do Meio e Integridade do Organismo 10 a 15 

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

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
 

Número de itens 
 

Cotação por item 
( em pontos ) 

Itens de seleção  

 Escolha múltipla 

 Associação/correspondência  

 Ordenação 

 Completamento 

 

15 a 30 1 a 8 

Itens de construção   2 a 9 
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 Resposta curta  

 Resposta restrita 

15 a 30 

3. Critérios gerais de classificação 
 

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

Itens de seleção 
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de 
forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 
 
Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 
integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  

 
Nos itens de associação/correspondência e nos de completamento, são atribuídas pontuações às 
respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 
Itens de construção 
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. 
Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 
específicos. 
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação estão organizados por níveis de 
desempenho. 
O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspetos 
relativos aos conteúdos, à organização lógico-temática e à utilização de linguagem científica, 
expressos nos critérios específicos. 
Neste tipo de itens, se a resposta incluir tópicos excedentes relativamente aos pedidos, deve ser 
atribuída a classificação prevista, desde que o examinando aborde os tópicos estipulados e os 
excedentes não os contrariem. No caso de a resposta apresentar tópicos contraditórios, estes 
devem ser classificados com zero pontos. 
 

4. Material 
 
A prova é realizada no enunciado, sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta ou 
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. É interdito o uso de «esferográfica-lápis» e de 
corretor. 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, de acordo com Despacho Normativo n.º 4-A/2018 de 14-02. 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico de _____ / _____ / _____ 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

_____________________________________________________ 

João Manuel Rodrigues Pereira 
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