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Informação – Prova de Equivalência à Frequência 

CIÊNCIAS NATURAIS – PROVA ESCRITA                                                                                2021 

 

Prova 02  

2º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 2º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo 
com as instruções de realização. 

 

Objeto de avaliação 

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

Aprendizagens Essenciais de Ciências Naturais e permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, 

enquadrados em domínios do Programa, passíveis de avaliação em prova escrita de duração 

limitada.  

 

Caracterização da prova 

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos abordados na disciplina e está 

organizada por grupos de itens.  

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

gráficos, mapas, fotografias, esquemas, entre outros. 

Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais 

do que um dos domínios dos conteúdos abordados na disciplina de Ciências Naturais no 2º ciclo do 

ensino básico.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos domínios nas 

Metas Curriculares da disciplina. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

Os domínios que constituem objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 1. 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, de escolha múltipla) e itens de construção (por 

exemplo, de resposta restrita). 

Quadro 1 – Domínios e subdomínios 

Domínio Subdomínios 

Grupo I 

❖ Diversidade dos seres vivos e suas 

interações com o meio 

• Diversidade dos animais 

 

• Diversidade nas plantas 

Grupo II 

❖Unidade na diversidade de seres 

vivos 

• Célula- unidade básica de vida 
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Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Grupo III 

❖ Processos vitais comuns aos seres 

vivos 

 

• Trocas nutricionais entre o organismo e o meio 

• Circulação do ar 

• Transporte de nutrientes e oxigénio até às células 

• Utilização de nutrientes na produção de energia 

• Transmissão da vida (reprodução humana) 

Grupo IV 

❖ Processos vitais comuns aos seres 

vivos 

•  Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nas 

plantas  

Grupo V 

❖ Processos vitais comuns aos seres 

vivos 

•  Transmissão da vida (reprodução das plantas) 


