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1. Objeto de avaliação
A prova de equivalência à frequência de Ciências Naturais tem por referência o Programa da
disciplina do 5º e 6º ano, tendo em conta as novas metas curriculares para o 5º e 6º anos de
escolaridade.
A prova permite avaliar o conhecimento do aluno, assim como a sua capacidade de compreensão
das componentes do domínio vivo e não vivo, das interações entre elas existentes, bem como da
intervenção do Homem na dinâmica de todo o Sistema.

2. Características e estrutura
A prova escrita está organizada por grupos de itens.
Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo,
textos, tabelas, gráficos, fotografias e esquemas. Os suportes textuais apresentam extensão
reduzida.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da
disciplina.
Os itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um
dos temas e a mais do que uma das unidades do Programa.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas e das unidades do
Programa.
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Estrutura, conteúdos e cotação
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Domínio

Subdomínio

Conteúdos

Terra no

Terra no

Materiais terrestres – suportes de vida (a

Espaço

Sistema Solar

água, o ar, as rochas e o solo).

Cotações
(%)
23
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- Onde existe vida – Biosfera;

Terra em

O que existe

Transformação

na Terra?

- Diversidade dos seres vivos e suas
interações com o meio;

23

- Unidade na diversidade dos seres vivos.
-Os alimentos como veículo de nutrientes;
Organismo
humano

- Sistema digestivo humano e de outros
animais;
- Circulação do ar;
-Transporte dos nutrientes e oxigénio até

Viver Melhor
na Terra

Saúde e
segurança

às células;
-Utilização de nutrientes na produção de
energia e eliminação de produtos da

54

atividade celular;
Qualidade de
vida

Alimentação nas plantas;
-Reprodução humana e crescimento;
- A reprodução nas plantas;
- Os micróbios;
- Higiene e problemas sociais.

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação apresentam-se no Quadro 2
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia dos itens

Número

Cotação total

de itens

(pontos)

10 a 15

19 a 34

36 a 43

66 a 81

Escolha múltipla
ITENS DE SELEÇÃO

Associação/correspondência
Ordenação
Verdadeiro/Falso

ITENS DE

Resposta curta

CONSTRUÇÃO

Resposta restrita

Nos itens de construção, as respostas podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma
expressão, a uma frase, a um número, ou a uma letra, ou podem envolver a apresentação, por
exemplo, de uma explicação, de uma relação, de uma previsão, de uma justificação e/ou de uma
conclusão
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3. Critérios 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. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta
pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada
apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.

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.
Não há lugar a classificações intermédias.
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.
Não há lugar a classificações intermédias.
Ordenação
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja
integralmente correta e completa.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
–seja apresentada uma sequência incorreta;
–seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.
Nos itens de seleção não há lugar a classificações intermédias.
Verdadeiro/Falso
Nos itens de verdadeiro/falso (V/F), são classificadas com zero pontos as respostas em que sejam
assinaladas as duas opções. Não há lugar a classificações intermédias.
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ITENS DE CONSTRUÇÃO

Nos itens de resposta curta, a cotação do item é atribuída às respostas totalmente corretas.
Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios
específicos.
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. Porém, se os elementos referidos revelarem contradição entre si, a
cotação a atribuir é de zero pontos.
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis
de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. O afastamento
integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.

4. Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével,
azul ou preta.
As respostas são registadas no próprio enunciado da prova.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração
O exame tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de
tempo.
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