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1. INTRODUÇÃO
Este documento tem como objetivo divulgar as características da Prova de Equivalência à
Frequência do 2º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Ciências Naturais a realizar em
2018.
Relativamente à prova há a considerar os seguintes aspetos:






Objeto de avaliação;
Caracterização;
Critérios Gerais de Classificação.
Materiais
Duração

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A Prova de Equivalência à Frequência de Ciências Naturais incide sobre as Metas Curriculares
do 2.º Ciclo do Ensino Básico, de acordo com a legislação em vigor.

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
Prova

Ciências
Naturais
(02)

Domínios

Estrutura

A Água, o Ar, as Rochas e o Solo

A prova é constituída

por um caderno; as
Diversidade de Seres Vivos e
respostas
são
suas Interações com o Meio
registadas
no
Processos Vitais Comuns aos
enunciado.
Seres Vivos
Agressões do Meio e Integridade
do Organismo
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4. 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.
As respostas ilegíveis 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.
ITENS DE CONSTRUÇÃO
Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de
resposta solicitados e apresentados, caso a resposta contenha elementos que excedam o
solicitado, só são considerados para efeito de classificação os elementos que satisfaçam o
que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta.
A cotação a atribuir é de zero pontos se:
- os elementos referidos revelarem contradição entre si;
- se verificarem erros ortográficos em termos científicos inerentes aos conteúdos do
programa que levam a considerar a resposta incorreta.
Nos itens cuja resposta de desenvolvimento a apresentação de justificações e/ou
composições, os critérios de classificação das respostas apresentam-se organizados por
etapas e/ou por níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas.

5. MATERIAL
O examinado apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica
de tinta azul escura ou preta. Não é permitido o uso de corretor.

6. DURAÇÂO
A prova tem a duração de 90 minutos.
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