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Introdução
O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência da disciplina de Ciências
Naturais, a realizar em 2018, concretamente:
 Objeto de avaliação;
 Caracterização e estrutura da prova;
 Critérios gerais de classificação;
 Material autorizado;
 Duração.

1.

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Ciências Naturais para o 2º Ciclo do Ensino Básico,
e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente:
 Conhecimento de ciência e sobre ciência: conhecer, compreender e usar conhecimento científico; e
 Capacidades científicas, incluindo: fazer previsões, planear investigações, tirar conclusões e comunicar.

2.

Caracterização e estrutura da prova

A prova é escrita e cotada para 100 pontos.
Os itens podem ter como suporte um ou mais textos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Valorização dos domínios
Grupo
I
II

Domínios
Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio
A água, o ar, as rochas e o solo – materiais terrestres

Nº de itens

Cotação
(em pontos)

3a5

6 a 10

8 a 10

20 a 25

III

Processos vitais comuns aos seres vivos: Trocas nutricionais entre o organismo e
o meio, nos animais

14 a 16

36 a 42

IV

Processos vitais comuns aos seres vivos: Trocas nutricionais entre o organismo e
o meio, nas plantas

4a8

15 a 18

V

Processos vitais comuns aos seres vivos: Transmissão de vida

5a8

12 a 18

Em cada grupo, para além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios.
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
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Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens

Itens de seleção

Itens de construção

3.

Escolha múltipla
Associação / correspondência
Ordenação
Verdadeiro/Falso
Resposta curta
Resposta restrita

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

15 a 22

2a4

18 a 25

2a4

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 classificadas com zero pontos.
Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais elementos do que
o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos.


Nos itens de seleção de 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 ou mais do que uma opção; não há lugar a classificações intermédias.



Nos itens de seleção de associação / correspondência são atribuídas pontuações às respostas total ou
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.



Nos itens de seleção de ordenação, a cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de
forma inequívoca a sequência integralmente correta; não há lugar a classificações intermédias.



Nos itens de seleção de verdadeiro/falso, a cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de
forma inequívoca a atribuição do valor lógico correto (verdadeiro ou falso).

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado.
Neste tipo de itens se o examinando escrever um maior número de respostas do que o solicitado, apenas são
classificadas as primeiras até ao número correspondente ao requerido no item.


Nos itens de construção de resposta curta, a classificação das respostas é dicotómica, não havendo, pois,
lugar a classificações intermédias. A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a resposta correta.



Nos itens de resposta restrita, os critérios específicos de classificação encontram-se organizados por níveis de
desempenho, apresentando-se uma descrição para cada nível de desempenho e a respetiva pontuação.

4.

Material autorizado

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, 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.

5.

Duração

A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
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