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2º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência da frequência do 2º ciclo 

da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2020, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Ciências Naturais do Ensino Básico 

e Aprendizagens essenciais e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada. 

 

Caracterização da prova 

A prova é única e constituída por uma componentes escrita.   

Tipologia de itens a integrar na prova, com indicação da respetiva valorização  

A prova é única e constituída por uma componentes escrita.   

A prova apresenta entre 30 a 35 itens. 

Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, figuras, 

tabelas, textos e gráficos. 

 A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas nas 

orientações curriculares da disciplina.  

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e/ou ordenação) e 

itens de construção (resposta curta e resposta restrita). Nos itens de resposta curta, a resposta 

pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a uma frase ou a um número. Nos 

itens de resposta restrita, deverá ser expresso o raciocínio utilizado. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação (em pontos) 

por item  

Itens de 

seleção 

Escolha múltipla 

 

11 a 17 

 

2 a 5 
Associação/correspondência 

Ordenação 

Itens de 

construção 

Resposta curta 10 a 13  2 a 4 

Resposta restrita 5 a 8 5 a 7 

 

Material 

Material necessário, caneta indelével de cor azul escuro ou preto permitido. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem período de tolerância. 

 


