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INFORMAÇÃO-PROVA 

Ciências Naturais                                                                         2020 

Prova 02  

2.o Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 

básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa, as Metas Curriculares, as Aprendizagens Essenciais  de Ciências Naturais 

do Ensino Básico e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, permitindo avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos. A distribuição da cotação pelos domínios está apresentada no Quadro 1.  

 

Ano Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

 

 

5 º Ano 

A água, o ar, as rochas e o solo - materiais terrestres 10 a 20 

Diversidade de seres vivos e suas interações com o 

meio 
20 a 30 

Unidade na diversidade dos seres vivos 10 a 20 

6º Ano 
Processos vitais comuns aos seres vivos 35 a 45 

Agressões do meio e integridade do organismo. 15 a 25 

 

 
       Agrupamento de Escolas Rio Tinto nº 3 
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Material 

Material de Escrita: Esferográfica ou Caneta de tinta indelével azul ou preta. 

 

Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica-lápis nem de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

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 ou que não possam ser claramente identificadas são cotadas com zero pontos. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla a cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a(s)  opção(ões) correta(s). 

Nos itens de verdadeiro/falso, serão cotadas com zero pontos as respostas erradas. 

Nos itens de associação/correspondência, a classificação a atribuir tem em conta o nível de 

desempenho revelado na resposta. A cotação será a soma da pontuação atribuída a cada 

correspondência correta.  

Nos itens de 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; ou seja omitido, pelo menos, um dos elementos da 

sequência solicitada. 

 

Nos itens de completamento, a cotação total é atribuída à soma da pontuação das respostas corretas. 

 

Itens de construção 

Os critérios de classificação dos itens de construção podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 
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Nos itens de construção 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 em que é solicitado um número correto/exato de características/fatos/razões ou exemplos, só 

serão consideradas as primeiras respostas e de acordo com o número solicitado. 

Nos itens em que é necessário indicar um termo científico só terá cotação completa se indicar apenas o 

termo correto. 

Nos itens que impliquem completar figuras e fazer legendas, a pontuação será a soma da pontuação da 

cotação de cada espaço da figura ou legenda. 

 

 


