
 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO - 1.º CICLO BÁSICO 

ESTUDO DO MEIO                                                                  2022 

Prova 22 

4.º Ano de Escolaridade 

 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n. º55/2018, de 6 de julho, e na Carta de 

Solicitação n.º 1/2021, de 9 de julho, a avaliação externa tem como referenciais de base o Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, 

publicado no  Diário  da  República, 2.ª série, n.º143, de 26 de julho. 

 
1- OBJETO DE AVALIAÇÃO  
 
A prova final tem por referência  as Aprendizagens  Essenciais  de  Estudo do Meio, e permite 

aferir  a aprendizagem  passível de avaliação  numa prova escrita de duração limitada. 

 
2- CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA  

 

O aluno realiza a prova no enunciado.  

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes domínios desta disciplina.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

Domínios Aprendizagens Essenciais 

SOCIEDADE 

- Aspetos da vida em sociedade relacionados com os factos relevantes da história de Portugal; 

- Estados pertencentes à União Europeia;  

- Fluxos migratórios, temporários ou de longa duração. 

NATUREZA 

- O planeta Terra no Sistema Solar; 

- Propriedades das rochas e de solos e a sua aplicabilidade; 

- Funcionamento e cuidados específicos dos sistemas: digestivo, respiratório, circulatório. 

TECNOLOGIA -Interpretação de experiências com materiais de uso corrente (ar e eletricidade). 

SOCIEDADE/ 

NATUREZA/ 

TECNOLOGIA 

- Distribuição espacial de alguns fenómenos físicos (relevo, clima, rede hidrográfica, etc.); 

- Consequências do aumento da população mundial e do consumo de bens nas alterações da qualidade do 

ambiente (destruição de florestas, poluição, esgotamento de recursos, etc.). Medidas individuais e coletivas 

que minimizem o impacto negativo. 

 

 

 

 

 

 



Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS 
COTAÇÃO POR ITEM 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

•Escolha múltipla 

•Associação/Correspondência 

6 4  a 13 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

•Resposta curta 

•Resposta restrita 

 

6 3  a  8 

 
 
 
3- CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

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

previsto na grelha de classificação. 

 As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de 

uma resposta, esta pode ser classificada, se for possível identificar inequivocamente o 

item a que diz respeito. 

 Nos itens de correspondência/ associação são atribuídas pontuações às respostas total 

ou parcialmente corretas de acordo com os critérios específicos.  

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma 

dada pontuação. 

                           São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

 Nos itens de escolha múltipla a cotação do item é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a opção correta, de acordo com os critérios 

específicos.  

 Nos itens de construção de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às 

respostas totalmente corretas.  

 Nos itens de construção de resposta restrita, poderão ser atribuídas pontuações a 

respostas parcialmente corretas de acordo com os critérios específicos.  

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho.  

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos.  

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 

considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a 

identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero 

pontos. 



 Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 

inequivocamente a (s) resposta (s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser 

considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 Não serão contabilizados os erros ortográficos. 

 

 
 
4- MATERIAL  
 

O aluno pode usar: caneta ou esferográfica de tinta indelével, preta ou azul e lápis de cor. 
 
Não é permitido o uso de corretor. 
 
 

 
5- DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 60 minutos. 

 

 


