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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA — 2021 Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março 

 
  

Disciplina: Ciências Naturais Código: 02 

 
 

2.º Ciclo do Ensino Básico 2021 

Duração da Prova: 90 min Tipo de Prova: Escrita   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do sexto ano de escolaridade 

do 2.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação) 

• Material  

• Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A Prova de Equivalência à Frequência de Ciências Naturais, tem por referência as Metas Curriculares definidas para o 

2.º Ciclo do ensino básico da disciplina.  

Os domínios e subdomínios, que podem constituir o objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 

seguinte.  

 

QUADRO 1 – Domínios e Subdomínios 

ANO  DOMÍNIOS  SUBDOMÍNIOS  COTAÇÃO  

 

 

5º ano  

Materiais Terrestres. Grupo I – Importância da água, do ar, das rochas e do 

solo. 

10% a 15% 

Diversidade de seres 

vivos e suas interações 

com o meio.  

Grupo II - Diversidade nos animais.  

20% a 25% 

Unidade na diversidade 

de seres vivos.  
Grupo III – Célula: unidade básica da vida. 

5% a 10%  

 

 

6º ano  

Processos vitais comuns 

aos seres vivos.  

Grupo IV - Trocas nutricionais entre o organismo e o 

meio: nos animais.  

30% a 35%  

Grupo V- Trocas nutricionais entre o organismo e o 

meio: nas plantas. 

5% a 10% 
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Grupo VI - Transmissão da vida: reprodução no ser 

humano.  

10% a 15%  

 

A Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de Ciências Naturais permite avaliar as competências e conteúdos 

enunciados nas Metas Curriculares da disciplina, numa prova escrita de duração limitada, enquadrado por um 

conjunto de capacidades, nomeadamente:  

Análise e discussão de evidências e de situações problemáticas;  

Interpretação e compreensão de leis;  

Interpretação de dados;  

Interpretação de representações gráficas;  

Interpretação de fontes de informação diversas;  

Exposição de ideias, defesa e argumentação; - Estruturação lógica de textos 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A Prova de Equivalência à Frequência está organizada por VI grupos de itens. Os itens podem ter como suporte um 

ou mais documentos, como, por exemplo: textos, tabelas, gráficos, mapas, fotografias, esquemas.  

A Prova, reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes domínios da disciplina.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos domínios e subdomínios para o 2º 

ciclo da disciplina de Ciências Naturais.  

A Prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência), itens de construção (resposta curta e 

restrita) e opções de verdadeiro ou falso.  

Os alunos não respondem no enunciado da prova. As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento 

de ensino em que é realizada a prova. A cotação total da prova escrita é de 100 pontos, sendo que os conteúdos 

relativos ao 5º ano terão uma valorização de 40 pontos do total da prova e os conteúdos relativos ao 6º ano terão 

uma valorização de 60 pontos.  

A ausência de resposta ou uma resposta totalmente ilegível terá cotação zero.  

Sempre que se verificar um engano, deve ser riscado e corrigido à frente, de modo bem legível.  

Nos itens relativos a sequências, só será atribuída cotação se a sequência estiver integralmente correta.  

Às respostas não totalmente corretas serão atribuídas cotações parcelares.  

Nos itens de escolha múltipla, deve ser respeitado o número de opções pedidas. Caso se exceda esse número, a 

resposta será anulada.  

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

como falsas.  

Nas perguntas de resposta aberta, será contemplada a estrutura e correção científica da resposta e as capacidades 

de análise e síntese. 
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MATERIAL

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO

A prova de equivalência à frequência tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este 

limite de tempo.             

 

 

 

  


