
 

 

 

 

INFORMAÇÃO-PROVA  

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA – 2.º CICLO   2021 

Ciências Naturais (02) 

 (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) e Despacho normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março 

 

Introdução 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de 

equivalência à frequência do 2.º ciclo da disciplina de Ciências Naturais, a realizar 

em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação. 

• Caraterização da prova. 

• Critérios gerais de classificação. 

• Material. 

• Duração. 

 

 

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. 

 

 

Caraterização da prova 

A prova é realizada no enunciado. 

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

textos, tabelas, figuras ou gráficos. 

A sequência de itens pode não corresponder à sequência das unidades 

organizacionais do programa ou à sequência dos seus conteúdos. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um 

tema do programa. 

A prova é cotada para 100 pontos. 



 

 

 

A tipologia, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

 

Tipologia de itens 

 

Número de 

itens 

Cotação por 

item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

Associação/Correspondência 

Ordenação  

Completamento  

15 a 20 

0,5 a 5 

Itens de 

construção 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 

25 a 30 

 

 

Critérios gerais de classificação 

 

• A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios 

gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item. 

• Todas as respostas devem ser perfeitamente legíveis e estar perfeitamente 

identificadas. 

• Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido (se 

necessário, na última folha que está em branco). 

• A ausência de resposta ou resposta totalmente ilegível terá cotação zero. 

• Nos itens de correspondência ou associação, apenas serão aceites as 

correspondências corretas. 

• Nos itens em que são pedidas mais do que uma opção de resposta, apenas 

serão consideradas as primeiras, de acordo com o número pedido. 

• Nos itens de escolha múltipla, serão anuladas as respostas que excedam o 

número de opções pedidas. 



 

 

 

• Nos itens relativos a sequência, só será atribuída cotação se a sequência 

estiver integralmente certa.  

• As respostas têm de corresponder ao contexto da pergunta. 

• As ideias têm de ser expostas numa sequência lógica. 

• Tem de ser utilizada a terminologia adequada. 

• As respostas que apresentem apenas o resultado final, quando a resolução 

do item exige a apresentação de cálculos ou de justificações, são 

classificadas com zero pontos. 

 

 

Material 

 

Como material de escrita apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 

azul ou preta indelével. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

  

Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 


