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DISCIPLINA: Ciências Naturais               1.ª e 2ª Fases  
Código: 02 | 2021   Duração: 90 min 

2º Ciclo do Ensino Básico  Tipo de Prova: Escrita 
    

 

1. Introdução 

A prova desta disciplina enquadra-se no âmbito curricular ao abrigo da legislação em vigor. 

Com esta informação-prova pretende dar-se a conhecer as aprendizagens que serão objeto de avaliação, 

assim como a estrutura, os tipos de itens, a cotação, o material a utilizar e a duração da prova. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência de Ciências Naturais incide sobre as aprendizagens do 2.º Ciclo do 

Ensino Básico, tendo como referentes o Currículo Nacional do Ensino Básico, emitido pelo Direção Geral de 

Educação e o programa em vigor para o referido ciclo. 

 

3. Características e estrutura 

- O aluno realiza a prova no enunciado. 

- A prova é escrita, apresenta entre 30 a 35 itens, distribuídos por sete a oito grupos: 

- GRUPO I – Diversidade de seres vivos: 

• Diversidade nos animais; 

• Diversidade nas plantas. 

- GRUPO II – Unidade na diversidade dos seres vivos: 

• Constituição do microscópio; 

• Constituição da célula, seres unicelulares e seres pluricelulares, cálculo de uma ampliação; 

•  Classificação dos seres vivos. 

- GRUPO III – Materiais Terrestres - A Água: 

• Distribuição da água na Natureza; 

• Propriedades da água; 

• Processos de tratamento da água. 

GRUPO IV - Materiais Terrestres - As rochas, o solo e os seres vivos 

• Rochas frequentes na região – comparação com outras rochas relativamente a algumas 

propriedades 

•  Rochas minerais e atividades humanas 

•  Alteração das rochas pelos agentes atmosféricos e biológicos – génese dos solos 
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- GRUPO V – Processos vitais comuns aos seres vivos – Sistema Digestivo/Humano: 

• Órgãos constituintes do sistema digestivo; 

• Processos inerentes à digestão. 

- GRUPO VI – Processos vitais comuns aos seres vivos – Sistema Circulatório/Humano: 

• Constituição do coração e suas funções, tipos de vasos sanguíneos; 

- GRUPO VII – Processos vitais comuns aos seres vivos – Sistema Reprodutor/Humano: 

• Função da reprodução; fecundação; 

• Sistema reprodutor feminino e masculino e carateres sexuais; 

• Acontecimentos consecutivos, desde a ovulação até ao nascimento. 

- GRUPO VIII – Agressões do Meio e integridade do Organismo - Microbiologia: 

• Tipo de microrganismos, condições favoráveis ao desenvolvimento de microrganismos, 

microrganismos úteis e patogénicos, assepsia. 

 

4. 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 é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero ponto 

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. 

Correspondência ou associação 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

 Ordenamento 

A cotação total só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta. 

 

Itens de construção: 

Resposta curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total. As respostas incorretas são classificadas com 

zero pontos.  

Resposta restrita 

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de 

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

 

5. Material 

O aluno apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica-lápis (lapiseira), nem de corretor.  

6. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


