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Prova 02 /2016 
 
2º Ciclo do Ensino Básico (Despacho normativo n.º1-G/2016 de 6 de abril) 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características do exame de equivalência à frequência 

final do 2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2016 pelos 

alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 

139/2012, de 5 de Julho com as alterações do Decreto-Lei n.º17/2016, de 4 de abril, 

considerando o previsto no Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril, bem como o 

estipulado no Despacho normativo 1-G/2016, de 6 de abril. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência o Programa e as Metas curriculares de Ciências Naturais (2º Ciclo) 

e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada. 

 

 

3. CARATERIZAÇÃO DA PROVA 

 

A prova é cotada para 100 pontos e é realizada no enunciado da prova. 

A prova está organizada por grupos de itens: os itens podem ter como suporte um ou mais 

documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, gráficos, imagens, esquemas. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do Programa ou à 

sequência dos seus conteúdos.  
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Os temas organizadores que constituem objecto de avaliação são os que se apresentam no 

quadro seguinte. 

Quadro 1 
 

Domínios Subdomínios 

Terra no Espaço 
 Biosfera 

 

Terra em Transformação 
 Diversidade nos animais  

 Importância do ar para os seres vivos 
 

Sustentabilidade na Terra 
 Importância da água para os seres vivos 

 Reprodução nas plantas 
 

Viver melhor na Terra 

 Os alimentos como veículo de nutrientes 

 Circulação do ar 

 Transporte de nutrientes e oxigénio 

 Utilização de nutrientes na produção de energia 

 Agressões do meio e integridade do organismo 
 

 

A prova inclui itens de seleção e itens de construção, de acordo com o quadro seguinte. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação 
por classe 

de itens 
(em 

pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

 
6 

18 Ordenação 

Associação/correspondência 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
Resposta curta 

31 82 
Resposta restrita 

 

 

4. CRITÉRIOS 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, sendo expressa por 

um número inteiro. 

 Todas as respostas devem ser perfeitamente legíveis e estar corretamente 

identificadas. Quando se verificar um engano, deve ser riscado e corrigido à frente. 
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 As questões devem ser resolvidas pela ordem em que forem apresentadas. Caso 

contrário devem ser devidamente identificadas.  

 Nas questões em que é necessário indicar um termo científico só terá cotação completa 

se indicar apenas o termo correto. 

 Os termos científicos que contenham erros ortográficos devem ser penalizados com um 

ponto, não devendo o mesmo erro ser penalizado mais do que uma vez ao longo da 

prova. 

 As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas 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.  

Não haverá lugar a classificações intermédias. 

 

Associação/correspondência - a cotação total do item é atribuída às respostas que 

apresentem, de forma inequívoca, a única associação/correspondência integralmente correta e 

completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:  

 

 uma associação/correspondência incorreta;  

 uma associação/correspondência incompleta.  

 

 

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;  

 seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta curta: 

 Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas.  
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Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

Resposta restrita: 

 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita encontram-se 

organizados por níveis de desempenho definidos nos critérios específicos de classificação. 

Nas justificações pedidas, o aluno deve responder de modo completo.  

 

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, 

tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

 

 

5. MATERIAL 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

6. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 


