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Informação-Prova de Equivalência à Frequência 

 
Prova Escrita de Ciências Naturais 
 
Prova 02 | 2015                

 
 
6º Ano de Escolaridade 
 
 

Duração da Prova: 90 minutos 

                                                                                       

2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 

 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova final a nível de escola do 2º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2015. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e 

do Programa da disciplina. 

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

• Objeto de avaliação; 

• Caraterização da prova e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas nas Orientações 

Curriculares, mas não expressas no objeto de avaliação identificado no ponto 2 deste documento. 

Importa ainda referir que, na prova desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado 

dos itens e o grau de aprofundamento está evidenciado nos critérios balizados pelo Programa, em 

adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.  

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que 

fiquem devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 
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Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere tem como objeto de avaliação os conhecimentos e 

competências enunciados no Programa de Ciências da Natureza – 2º ciclo. 

Competências: 

A prova permite avaliar as seguintes competências: 

a. Compreensão global da constituição da Terra, nos seus aspetos complementares de 

biosfera, litosfera, hidrosfera e atmosfera. 

b. Compreensão da importância da alimentação para o funcionamento equilibrado do 

organismo. 

c. Reconhecimento de que a intervenção humana na Terra é fundamental para a obtenção dos 

alimentos e da energia necessária à vida. 

d. Compreensão de que o bom funcionamento do organismo decorre da interação de 

diferentes sistemas de órgãos que asseguram a realização das funções essenciais à vida. 

e. Reconhecimento que, dadas as dimensões das células, há necessidade de utilizar 

instrumentos na sua observação. 

f. Compreensão de como a intervenção humana na Terra pode afetar a qualidade da água, do 

solo e do ar, com implicações para a vida das pessoas. 

 

Conteúdos: 

A prova incide nos seguintes conteúdos: 

g. Onde existe vida na Terra. 

h. Diversidade nos animais. 

i. Diversidade nas plantas. 

j. Os alimentos como veículo de nutrientes. 

k. Circulação do ar. 

l. Transporte de nutrientes e oxigénio até às células. 

m. Utilização de nutrientes na produção de energia. 
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n. Importância das plantas para o mundo vivo. 

o. A célula – unidade na constituição dos seres vivos 

p. Importância da água para os seres vivos. 

q. Importância do ar para os seres vivos. 

r. Os micróbios. 

s. Higiene e problemas sociais. 

 

Caraterização da prova e estrutura 

A prova apresenta de 30 a 40 itens, organizados por grupos. 

Os itens podem apresentar como suporte um ou mais documentos, como por exemplo, textos, 

imagens, tabelas e esquemas. A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, 

associação/correspondência, verdadeiro/falso, completamento) e itens de construção (resposta 

curta, resposta aberta orientada). 

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

do que um dos temas/unidades do programa. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos temas/unidades no 

programa. 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no quadro 1. 

Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Número de itens 

Cotação por cada 

item/resposta 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 3 2 

Completamento 6 1 

Associação/correspondência 4 1 

Verdadeiro/falso 1 1 

Itens de construção 
Resposta curta 10 a 20 2 a 4 

Resposta aberta orientada 5 a 10 5 a 7 
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Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resultará da aplicação dos critérios específicos de 

classificação relativos a cada tipo de item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não estejam corretamente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que 

seguir o Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 

 

Itens de seleção 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação dos itens em que é solicitada apenas uma resposta é atribuída às respostas que 

apresentem a única opção correta, sendo classificadas com zero pontos as respostas em que seja 

assinalada: 

t. uma opção incorreta; 

u. mais do que uma opção. 

Nos itens em que é solicitada mais do que uma resposta são classificadas as questões assinaladas 

corretas, desde que não excedam o número de opções válidas. 

 

COMPLETAMENTO 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca o termo ou 

expressão corretas. 

 São classificadas com zero pontos as respostas em que é apresentado um termo ou expressão 

incorretas. 

 

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 

Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um 

dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

 

VERDADEIRO/FALSO 

Nos itens de verdadeiro/falso (V/F), serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções 

como verdadeiras ou como falsas. 
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As respostas que indiquem as opções como verdadeiras e falsas, simultaneamente, serão anuladas. 

 

Itens de construção 

RESPOSTA CURTA 

Nos itens de resposta curta, em que é solicitada mais do que uma resposta, apenas serão 

consideradas as primeiras assinaladas, de acordo com o número solicitado, sendo atribuída uma 

cotação parcial por cada resposta válida.  

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a(s) 

resposta(s) correta(s). 

 

RESPOSTA RESTRITA 

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

por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Não há 

lugar a classificações intermédias. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no 

domínio específico da disciplina. 

A classificação das respostas terá em consideração o rigor científico dos conteúdos e a organização 

lógico-temática das ideias expressas no texto. 

A avaliação das competências no domínio específico da disciplina faz-se de acordo com os níveis de 

desempenho descritos no quadro 2 e tendo consideração os critérios de correção específicos de 

cada item. 

 

Quadro 2 – Níveis de desempenho 

Níveis Descritores 

3 
A resposta aborda todos os tópicos de referência, apresenta organização 

coerente dos conteúdos e apresenta linguagem científica adequada. 

2 

A resposta aborda todos os tópicos de referência, apresenta falhas de 

coerência na organização dos conteúdos e/ou  apresenta falhas na 

aplicação da linguagem científica. 

1 

A resposta aborda um dos tópicos de referência, apresenta falhas de 

coerência na organização dos conteúdos e apresenta falhas na aplicação 

da linguagem científica. 
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Material 

O material de escrita, permitido para a realização da prova, consiste numa caneta ou esferográfica 

de tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 


