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 O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 

Ciências Naturais do 2.º Ciclo, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

Na prova de equivalência à frequência da disciplina de Ciências Naturais de 6.º ano serão objeto de avaliação 

as Aprendizagens Essenciais/articulação com o Perfil dos Alunos, a saber: 

- A água, o ar, as rochas e o solo – materiais terrestres; 

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

- Unidade na diversidade de seres vivos; 

- Processos vitais comuns aos seres vivos; 

- Agressões do meio e integridade do organismo. 

 

Caracterização da prova 

A prova apresenta entre 18 a 22 itens. 

A prova é realizada no enunciado. 

 

Alguns itens apresentam a informação sobre a forma de texto, imagens, tabelas, gráficos e esquemas.  

Os itens estão organizados segundo as unidades temáticas, podendo alguns deles envolver a mobilização de 

conhecimento de mais do que um tema. 

 

 

 

INFORMAÇÂO-PROVA de Equivalência à Frequência de Ciências Naturais 
 
 

Prova 02 | 2022 

 
2.º Ciclo do Ensino Básico /6.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho)  

_____ Ano de Escolaridade (3)  
Tipo de Prova: ESCRITA 

Duração da prova e Tolerância: 90 minutos 
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A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/ correspondência, verdadeiro e falso e/ou 

ordenação) e de construção (resposta curta, resposta restrita e/ou resposta extensa)     

Nos itens de resposta curta, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma frase ou a uma 

letra. Nos outros itens de construção deverão ser apresentadas respostas completas que evidenciem o 

raciocínio utilizado. 

 
 A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1 
 
Quadro 1 – Valorização dos temas/tópicos na prova 
 

Temas 
Cotação 

(em pontos) 

A água, o ar, as rochas e o solo – materiais terrestres 15 a 20 

Diversidade de seres vivos e suas interacções com o meio 20 a 30 

Unidade na diversidade de seres vivos 5 a 10 

Processos vitais comuns aos seres vivos 30 a 40 

Agressões do meio e integridade do organismo. 10 a 15 

 
 
A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 
 
 
 
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação por 
item 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO ▪ Associação/correspondência 

▪ Escolha múltipla        

▪ Ordenação 

▪ Verdadeiro/falso                     

8 a 12 3 a 6 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 

▪ Resposta curta  

▪ Resposta curta aberta 

▪ Resposta restrita 

10 a 14 5 a 8 

 
 

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. 

Não serão tidos em consideração a caligrafia e erros ortográficos exceto se os mesmos forem impeditivos da 

compreensão da resposta.  

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

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. 
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Se o aluno responder a um 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 surge em primeiro lugar.  

 

ITENS DE SELEÇAO  

 

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 só 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. 

 

Ordenação  

A cotação integral do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta e 

completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

▪ seja apresentada uma sequência incorreta; 

▪ seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada.  

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Verdadeiro /falso 

As respostas incorretas são classificadas com zero pontos.  

 

ITENS DE CONSTRUÇAO  

 



Página 4 de 4 

 

Resposta curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item.  

As respostas incorretas são classificadas com zero pontos.  

Não há lugar a classificações intermédias. 

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

e apresentados. 

Caso a resposta tenha elementos que excedam o solicitado, deverá ser classificada com zero pontos. 

Nos itens de resposta curta, em que é pedido mais do que uma resposta, apenas serão consideradas as 

primeiras respostas assinaladas de acordo com o número. 

 

Resposta restrita  

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita deve ter em conta os dados fornecidos e traduzir 

o raciocínio recorrendo à utilização da linguagem científica adequada. 

 

 

Material 

- Folha de Prova, a fornecida pelo Secretariado de Exames. 

- Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

  Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
 


