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CIÊNCIAS NATURAIS

Prova 02| 2016

2.º Ciclo do Ensino Básico

1. Introdução

O presente documento visa divulgar as características da prova de

equivalência à frequência do 2.º ciclo do ensino básico da disciplina de

CIÊNCIAS NATURAIS (CÓDIGO 02) 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, alterado pelos Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de

julho, n.º 176/2014, de 12 de dezembro e n.º 17/2016, de 4 de abril.

Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo n.º 17-A/2015, de 22

de setembro (com as necessárias adaptações exigidas pelo Despacho

Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril, bem como o Despacho n.º 15971/2012, de

14 de dezembro.

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;
• Características e estrutura;
• Critérios de classificação;
• Material;
• Data da realização;
• Duração.

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.

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência
decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos
critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível
de ensino a que a prova diz respeito.
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2. Objeto de avaliação

A prova de equivalência à frequência tem por referência o Programa de Ciências
Naturais do 2.º ciclo, aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares, e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de
duração limitada.

3. Características da prova

A prova apresenta itens de tipologia diversificada, distribuídos por grupos.

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

textos, tabelas, gráficos, mapas, fotografias e esquemas.

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 de

temas/unidades no programa.

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro.

Quadro – Valorização dos conteúdos do exame:

Grupos Conteúdos Cotação

Grupo I Materiais Terrestres 17%

Grupo II Diversidade de Seres Vivos 17%

Grupo III Célula – Unidade Básica da Vida 15%

Grupo IV
Trocas nutricionais entre o organismo e o

meio: nos animais
19%

Grupo V
Transmissão de vida: reprodução no ser

humano.
19%

Grupo VI
Trocas nutricionais entre o organismo e o

meio: nas plantas
13%
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4. Critérios de classificação

1. A ausência de resposta ou resposta ilegível terá cotação zero.

2. Sempre que se verificar um engano, deve ser corrigido à frente, de modo bem
legível.

3. Nos itens relativos a sequências, só será atribuída cotação se a sequência
estiver integralmente correta.

4. Nos itens de verdadeiro/falso, a resposta em que todas as afirmações sejam
identificadas como verdadeiras ou falsas é classificada com zero pontos.

5. Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às
respostas totais ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.

6. Nos itens de escolha múltipla, deve ser respeitado o número de opções
pedidas. Caso exceda esse número a cotação será zero.

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

8. Quando é dada uma chave nos critérios específicos, não podem ser aceites
outras respostas diferentes das apresentadas.

9. Nas chaves e nos exemplos de resposta apresentados nos critérios específicos,
a ausência/presença da informação que se encontra entre parênteses não
constitui uma incorreção.

5. Material

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

tinta indelével, azul ou preta.

As respostas são registadas no enunciado da prova.

Não é permitido o uso de corretor.

Não é permitida a consulta de dicionário.

6. Data da realização

22 de junho às 9.30h – 1ª fase
20 de julho às 9.30h – 2ª fase

7. Duração da Prova

A prova tem a duração de 90 minutos.


