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Prova 02 

2º Ciclo do Ensino Básico 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 2.º ciclo do ensino básico da 
disciplina de Ciências Naturais a realizar em 2022, nomeadamente: 
  
• Objeto de avaliação 
• Características e estrutura 
• Critérios gerais de classificação 
• Duração 
• Material autorizado 

 

Objeto de avaliação 
 

• A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (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, incidindo sobre os grandes temas organizadores 
do programa: 

• Os grupos I e II - A água, o ar, as rochas e o solo - materiais terrestres; 
• Os grupos III e IV – Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio; 
• Os grupos V, VI e VII – Processos vitais comuns aos seres vivos (Trocas nutricionais entre organismo e o 

meio. Transmissão da vida.); 
• O grupo VIII – Agressões do meio e integridade do organismo (Microrganismos). 

 

Características e estrutura 
 

A prova encontra-se estruturada de modo a avaliar as competências dos examinandos nos seguintes 
domínios: 

• 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. 

 
A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina.  
Cada grupo pode ter diferente número de itens. 
Os itens podem ter como suporte, textos literários, textos não literários. 

Os itens podem ser dos seguintes tipos: 

- resposta curta; 
- de escolha múltipla; 
- correspondência; 
- texto lacunar; 
- verdadeiro/falso; 
- sequências. 
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Critérios gerais de classificação 
 

A prova é cotada para 100 pontos. 
 
As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos 
critérios de classificação relativos a cada tipologia de itens: 
 

• Os itens de resposta curta, em que é pedida mais do que uma resposta, apenas serão considerados 
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 de escolha múltipla, serão anuladas as respostas que excedam o número de opções 
pedidas. 

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

• Nos itens de texto lacunar, só será atribuída cotação se o termo correto estiver  no espaço adequado.  

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

 
 

Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
 
Material autorizado 
 

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 corretor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


