INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE CIÊNCIAS NATURAIS 2022
Prova 02
6.º Ano de Escolaridade
Em cumprimento do disposto no Decreto-Lein.º55/2018, de 6 de julho, e na Carta de Solicitação
n.º1/2021, 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
5º Ano de escolaridade
I –A água, o ar, as rochas e o solo – materiais terrestres
II- Diversidade de seres vivos e suas interações com o Meio
III- Unidade na diversidade de seres vivos
6º Ano de escolaridade
I-Processos vitais comuns aos seres vivos
II-Agressões do meio e integridade do organismo

2- CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA ESCRITA
- A prova é constituída por 35 a 40 itens com a seguinte tipologia:


Interpretação de figuras, esquemas, gráficos e/ou quadros;



Legendar figuras ou fazer correspondências;



Questões de escolha múltipla;



Questões de resposta fechada;



Questões de resposta aberta;



Questões de Verdadeiro/Falso

- As respostas são dadas no enunciado da prova.
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3- CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
- Rigor científico;
- Domínio dos conteúdos;
- Objetividade das respostas;
- Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido ao lado ou na página em branco para
o efeito.
- Nos itens de correspondência ou associação, se a resposta global não estiver integralmente correta,
pode haver lugar a cotações intermédias nas correspondências integralmente corretas.
- Nos itens de ordenação, a cotação só é atribuída se a sequência estiver integralmente correta e
completa.
- As justificações dependentes de questões anteriores serão consideradas corretas se estiverem de acordo
com a resposta anteriormente dada.
- Nos itens de seleção em que só há uma opção correta, a cotação só é atribuída às respostas que
apresentem de forma inequívoca essa opção.
- Nos itens de seleção em que há mais do que uma escolha correta, a cotação total só será atribuída se
forem assinaladas todas, e apenas, as opções corretas. Haverá lugar a classificações intermédias se
forem indicadas algumas opções corretas, mas sem que haja opções incorretas assinaladas.

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 corretor.
5- DURAÇÃO
- A prova tem a duração de 90 minutos. Durante a prova, o aluno não pode sair da sala.
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