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INFORMAÇÃO — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO — 2021 
Portaria 223-A/2018 de 3 de agosto 

  Portaria 226-A/2018 de 7 de agosto 

 
  

Disciplina: Ciências Naturais  

 
 

2.º Ciclo do Ensino Básico 2021 

Duração da Prova: 90 minutos Tipo de Prova: Escrita   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação do 6º 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 Extraordinária de Avaliação de Ciências Naturais, tem por referência as Metas Curriculares definidas para o 

6º anno do 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 

Domínios Subdomínios 

Processos vitais 

comuns aos seres 

vivos.  

Grupo I - Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nos animais.  

Grupo II- Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nas plantas. 

Grupo III - Transmissão da vida: reprodução no ser humano.  

Grupo IV - Transmissão de vida: reprodução nas plantas. 

AGRESSÕES DO MEIO 

E INTEGRIDADE DO 

ORGANISMO 

Grupo V - Microrganismos. 

Grupo VI - Higiene e problemas sociais. 
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A Prova Extraordinária de Avaliação 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 permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

A prova terá modalidade escrita e está organizada segundo dois domínios: PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES 

VIVOS e AGRESSÕES DO MEIO E INTEGRIDADE DO ORGANISMO, sendo todos os seus itens de resposta obrigatória. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos domínios e subdomínios do 

programa ou à sequência dos seus conteúdos. 

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

programa. 

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

completamento) e itens de construção (completamento, resposta curta, resposta restrita e/ou resposta extensa). 

Dada a relevância da observação e da aprendizagem, por parte dos alunos, alguns itens podem apresentar a 

informação por meio de diferentes suportes, como por exemplo, mapas, tabelas, esquemas, gráficos, imagens e/ou 

textos. 

Os alunos respondem no enunciado da prova.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios/ subdomínios na prova 

Domínios Subdomínios Cotação  

Processos vitais 

comuns aos seres 

vivos.  

Grupo I - Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nos 

animais.  

30 a 60 

Grupo II- Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nas 

plantas. 

4 a 15 

Grupo III - Transmissão da vida: reprodução no ser humano.  6 a 30 

Grupo IV - Transmissão de vida: reprodução nas plantas. 6 a 15 
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AGRESSÕES DO MEIO 

E INTEGRIDADE DO 

ORGANISMO 

Grupo V - Microrganismos. 3 a 10 

Grupo VI - Higiene e problemas sociais. 3 a 15 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

(em pontos? 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

Verdadeiro/falso 

Associação/ correspondência 

Ordenação 

Completamento 

 

10 a 30 

 

1 a 6 

 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 

 

 

15 a 35 

 

 

1 a 10 

 

 

 

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 Extraordinária de Avaliação tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite 

de tempo.      

 

 

  


