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                               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

                      PEDRO EANES LOBATO 

 
 
INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA    

CIÊNCIAS NATURAIS                              2020 
 

Prova 02 
 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 
 

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 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

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. 

 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos abordados na disciplina e está organizada 

por grupos de itens.  

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

mapas, fotografias, esquemas, entre outros. 

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

um dos domínios dos conteúdos abordados na disciplina de Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos domínios nas Metas 

Curriculares da disciplina. 

Os domínios que constituem objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 1. 
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Quadro 1 – Distribuição da cotação por Domínios 

Domínio Subdomínios 
Cotação 

(em pontos) 

A ÁGUA, O AR, AS 

ROCHAS E O SOLO 

A importância das rochas e do solo na manutenção da vida 

A importância da água para os seres vivos 

A importância do ar para os seres vivos 

15 a 20 pontos 

DIVERSIDADE DE SERES 

VIVOS E SUAS 

INTERAÇÕES COM O 

MEIO 

Diversidade nos animais 30 a 40 pontos 

PROCESSOS VITAIS 

COMUNS AOS SERES 

VIVOS 

Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nos animais 35 a 45 pontos 

AGRESSÕES DO MEIO E 

INTEGRIDADE DO 

ORGANISMO 

Higiene e problemas sociais 10 a 15 pontos 

 

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. 
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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. 

  

Material 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

A prova é constituída por um caderno, sendo as respostas registadas no próprio enunciado. 

Não é permitido o uso de corretor.  

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


