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1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa e Descritores / Aprendizagens Essenciais de Ciências 

Naturais do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada. Este documento enfatiza o desenvolvimento, numa perspetiva 

integradora, de aprendizagens específicas de Ciências Naturais no campo da: 

 aquisição, compreensão e utilização de dados, conceitos, modelos e teorias; 

 aplicação dos conhecimentos adquiridos em novos contextos e a novos problemas; 

 compreensão da Ciência, numa perspetiva integradora, estabelecendo relações entre esta e 

as aplicações tecnológicas, a sociedade e o ambiente. 

 
2. Caracterização e estrutura da prova 

 

As respostas são redigidas no enunciado da prova. 

A prova é composta por vários grupos. Cada grupo pode ter diferente número de itens. 

Cada grupo de itens é, geralmente, introduzido por documentos (textos, tabelas, gráficos, figuras 

ou esquemas).  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à sequência 

dos seus conteúdos. 

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

programa. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

Os itens poderão ser dos seguintes tipos: 

- Itens de resposta fechada, que podem ser de resposta curta, completamento, verdadeiro/falso, 

associação/correspondência, escolha múltipla, ordenação, legendagem de figuras, interpretação de 

gráficos, figuras, tabelas, esquemas e textos.  

- Itens de resposta aberta. 

     

 
3. Critérios de classificação 
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 A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

 Cada grupo incluirá um conjunto de itens, todos de resposta obrigatória.   

 Todas as respostas devem ser perfeitamente legíveis. A ausência de resposta ou uma resposta 

totalmente ilegível terá cotação zero. Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e 

corrigido à frente. 

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

pedidas, sendo considerada apenas a primeira opção indicada. 

 Nos itens de resposta curta, em que é pedida mais do que uma resposta, apenas serão 

consideradas as primeiras respostas assinaladas, de acordo com o número pedido.  

 Nos itens de correspondência ou associação, apenas devem ser apresentadas as 

correspondências pedidas. 

 Nos itens relativos a ordenação de frases, só será atribuída cotação se a ordem estiver 

integralmente correta. 

 Nos itens de verdadeiro/falso (V/F), serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções 

como verdadeiras ou como falsas. 

 Pode proceder-se à anulação parcial ou total da cotação da resposta, se houver incorreções na: 

     - ortografia relativa a termos específicos da disciplina;  

     - estrutura frásica;    

     - terminologia científica. 

 
4. 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 lápis, de esferográfica-lápis nem de caneta/fita corretora. 

 
5. Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

Os alunos só poderão abandonar a sala de aula, onde decorre a prova, após terminar o tempo 

estipulado para a duração da mesma. 

 
 
 
 
 


