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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

CIÊNCIAS NATURAIS –TIPO DE PROVA- ESCRITA 

PROVA 02| 2022 

2 º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 2º ciclo do ensino 
básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2022. 
 As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 
referida e do Programa da disciplina. 
 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Ciências Naturais (para mais informações consultar o Website 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico). 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação na demonstração de 

conhecimentos, nos seguintes temas:  

 

- A Água, o Ar, as Rochas e o Solo – Materiais Terrestres 

- Diversidade de Seres Vivos e Suas Interações Com o Meio 

- Processos Vitais Comuns aos Seres Vivos  

- Agressões do Meio e Integridade do Organismo 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

 

A prova é constituída por um único caderno. 

O aluno realiza a prova no enunciado.  

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 

disciplina. 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico
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Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

temas do Programa.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa.  

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

tabelas, textos e gráficos.  

A prova é cotada para 100 pontos 

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.  

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

zero pontos.  

No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia 

que seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor) 

 

MATERIAL 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, 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. 
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