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INFORMAÇÃO-PROVA 

CIÊNCIAS NATURAIS                        2020 

Prova 02 | 1ª Fase 

2º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 3-A/2020) 

 

Este documento tem como objetivo divulgar as caraterísticas da Prova Final de Equivalência à 

frequência do 2º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2020, 

nomeadamente: 

• Objeto da avaliação; 

• Caraterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

Este documento deve ser do conhecimento dos alunos e deve ser analisado com eles, de forma a 

ficarem devidamente informados sobre a prova que vão realizar. 

É de salientar que o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de 

aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação têm por base o programa, de acordo com 

o nível de ensino a que a prova diz respeito.  

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Ciências Naturais do Ensino Básico  

e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é constituída por 38 itens distribuídos por quatro temas.  

Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, figuras e 

textos.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à sequência 

dos seus conteúdos. 

Os itens estão organizados, tendencialmente, segundo quatro temas: Diversidades nos animais; 

Materiais terrestres – suportes de vida; Processos vitais comuns aos seres vivos e Agressões do meio 

e integridade do organismo. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla e associação/correspondência) e itens de construção 

(resposta curta, e resposta de desenvolvimento). Nos itens de resposta curta, a resposta pode 

resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a uma frase ou a um número. Nos outros 

itens de construção, deverá ser sempre apresentada a justificação devidamente fundamentada e 

coerente.  

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Os 

critérios de classificação das respostas aos itens de resposta de desenvolvimento podem apresentar-

se organizados por níveis de desempenho.  

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no quadro 1. 

Quadro 1- Valorização dos domínios 

Tema Conteúdos Competências Cotação 

Diversidade nos 

animais 

Habitat 

Locomoção 

Diversidade de regimes 

alimentares 

Reconhece a relação entre a 

diversidade dos seres vivos e seus 

comportamentos e a diversidade 

ambiental. 

Compreende as relações entre as 

15 
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Comportamento dos 

animais na época da 

reprodução 

Animais vivíparos e ovíparos 

características dos organismos e os 

ambientes em que vivem. 

Reconhece a diversidade de 

comportamentos dos animais 

relacionados com a reprodução. 

Tema Conteúdos Competências Cotação 

Trocas 
nutricionais 

entre o 
organismo das 

plantas e o 
meio 

Como se alimentam as 
plantas 

 

Importância das plantas 
para o mundo vivo 

Descreve a influência da água e dos 
sais minerais no desenvolvimento das 
plantas. 

Compreende a importância da 
fotossíntese na obtenção de alimento 
pelas plantas. 

20 

Processos vitais 
comuns aos 
seres vivos 

Sistema respiratório 

 

Movimentos respiratórios: 
ar inspirado e ar expirado 

Carateriza as trocas gasosas ocorridas 
ao nível dos alvéolos pulmonares e 
dos tecidos. 

Distingue inspiração de expiração. 

Compara a composição do ar 
inspirado com a do ar expirado. 

15 

Processos vitais 
comuns aos 
seres vivos 

Sistema circulatório 

O sangue e a importância 
dos seus constituintes. 

Conhece o funcionamento do sistema 
circulatório. 

Indica alguns cuidados que 
contribuem para o bom 
funcionamento do sistema 
cardiovascular. 

25 

Processos vitais 
comuns aos 
seres vivos 

Evidência da respiração 
celular. 

Relação entre a atividade 
física e o consumo de 
nutrientes. 

Indicar as trocas gasosas, ocorridas 
nas células. 

Relaciona o exercício físico e o gasto 
de energia. 

10 
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por itens apresenta-se no Quadro 2. 

Quadro 2- Tipologia, número e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 

Cotação por 

item 

(em pontos) 

ITENS DE 
SELEÇÂO 

• Escolha múltipla 

Grupo  II -     1.2; 4 

2.3; 3 

2.4. 3 

• Associação/correspondência Grupo  V –   2.1. 3 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 

Grupo  I –     1.4; 2 

2.1; 2 

2.2; 3 

Grupo  II –    2.1. 3 

Grupo  III –   1.1; 2 

1.2. 2 

Grupo  IV –  1.1; 2 

1.2.1; 2 

1.2.2; 2 

1.3; 3 

1.4; 2 

2.1. 3 

Grupo  V –   1.1; 4 

1.2. 3 

Grupo  VI –  1.2; 2 

1.3; 2 

1.5. 2 

Resposta de Desenvolvimento 

Grupo  I –     1.1; 3 

1.2; 3 

1.3. 2 

Grupo  II – 1.1.1; 2 

1.1.2; 2 

2.2. 3 

Grupo  III –   2.1; 5 

2.2.1 2 

2.2.2 2 

2.2.3. 2 

Grupo  IV –   2.2; 2 

2.3; 2 

3.1; 5 

4. 2 

Grupo  VI –  1.1; 3 

1.4; 3 

2.1. 3 

TOTAL 100 
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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.  

 

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. 

 

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.  

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO  

Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta 

solicitados e apresentados, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são 

considerados para efeito de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a 

ordem pela qual são apresentados na resposta. 
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 A cotação a atribuir é de zero pontos se:  

- os elementos referidos revelarem contradição entre si; 

- se verificarem erros ortográficos em termos científicos inerentes aos conteúdos do programa que  

levam a considerar a resposta incorreta. 

Nos itens cuja resposta de desenvolvimento a apresentação de justificações e/ou composições, os 

critérios de classificação das respostas apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis de 

desempenho, a que correspondem cotações fixas. O enquadramento das respostas num 

determinado nível de desempenho contempla aspetos relativos aos conteúdos, à organização lógico-

temática e à utilização de terminologia científica, cuja valorização deve ser feita de acordo com os 

descritores apresentados no quadro. 

Nível 3 
Encadeamento lógico do discurso, de acordo com o solicitado no item. 

Utiliza uma terminologia científica adequada/correta.  

Nível 2 

Encadeamento lógico do discurso, de acordo com o solicitado no item, 

podendo apresentar, ou não, elementos irrelevantes. Utiliza 

ocasionalmente terminologia científica não adequada e/ou com 

incorreções.  

Nível 1 
Composição com falhas no encadeamento lógico do discurso, mesmo 

que com correta utilização de terminologia científica.  

 

A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da prova, em 

simultâneo com as instruções de realização. 

MATERIAL  

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

preta.  

Não é permitido o uso de corretor.  

DURAÇÃO  

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

 

março de 2020 


