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Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova do 6º ano/2 º ciclo do ensino básico
da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidospela
portaria 223-A/2018 de 3 de agosto., artigo 34º.
1. Objeto de avaliação;
2. Caracterização da Prova;
3. Critérios de classificação;
4. Material;
5. Duração.
1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência os conteúdos/metas do programa da disciplina de Ciências Naturais do
ensino básico em vigor no corrente ano letivo, nomeadamente no que respeita ao 2 º ciclo.
As competências específicas a avaliar têm como referência as definidas no documento "Orientações
Curriculares" para a área curricular de Ciências Naturais do 2°Ciclo do Ensino Básico e abrangem três
domínios:
- Domínio dos Conhecimentos
Neste domínio será avaliada a aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos (substantivo,
epistemológico e processual).
- Domínio da Comunicação
As competências a avaliar neste domínio são:
 Expressão escrita clara e correta;
 Utilização de linguagem científica;
 Interpretação de textos;
 Capacidade de argumentação e defesa de ideias.
- Domínio do Raciocínio
As competências a avaliar neste domínio são:
 Interpretação de tabelas, gráficos, esquemas, etc.;
 Realização de inferências, generalizações e deduções.
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2. Caracterização da prova
A prova de Ciências Naturais é uma prova escrita e é constituída por 4 grupos de resolução
obrigatória.
O aluno realiza a prova no enunciado.
Em todos os grupos avalia-se a aprendizagem através de itens de seleção e de itens de construção,
podendo apresentar documentos escritos, esquemas, gravuras, figuras, tabelas, esquemas e gráficos
de suporte à sua elaboração.
Os itens estão organizados, tendencialmente, segundo quatro temas: Terra no espaço, Terra em
transformação, Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra, podendo alguns itens envolver
mais do que um tema.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência, ordenação e V/F) e
itens de composição (resposta curta e resposta longa). Nos itens de resposta curta, a resposta pode
resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a uma frase ou a um número. Nos itens de
resposta longa, será tido em conta a estrutura da resposta, a clareza da linguagem, a correção
científica da linguagem e a capacidade de síntese.
A classificação da prova escrita é cotada de 0 a 100 pontos expressa em percentagem.
A estrutura da prova e a valorização relativa dos Domínios sintetiza-se no Quadro 1
Quadro 1 - Valorização relativa dos Domínios
Grupos

I ao IV

Cotação
(em pontos)

Domínios
PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES VIVOS – nos animais

40 - 50

PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES VIVOS – nas plantas

20 - 30

AGRESSÕES DO MEIO E INTEGRIDADE DO ORGANISMO - Microrganismos

20 - 30

AGRESSÕES DO MEIO E INTEGRIDADE DO ORGANISMO - Higiene e problemas
sociais

10 - 20

A valorização dos Domínios e Subdomínios da Prova sintetiza-se no Quadro 2.
Quadro 2 - Valorização dos Domínios e Subdomínios da prova
Domínios

PROCESSOS VITAIS
COMUNS AOS SERES
VIVOS – nos animais
PROCESSOS VITAIS
COMUNS AOS SERES
VIVOS – nas plantas
AGRESSÕES DO MEIO E
INTEGRIDADE DO
ORGANISMO

Cotação

Subdomínios

(em pontos)

 Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nos animais

40 - 50

 Transmissão de vida: reprodução no ser humano

20 - 30

 Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nas plantas
 Transmissão de vida: reprodução nas plantas

20 - 30

 Microrganismos
 Higiene e problemas sociais

10 - 20
TOTAL

100
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3. Critérios de classificação


A classificação a atribuir a cada resposta é expressa por um número inteiro ou decimal.



As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.



Nos itens de escolha múltipla é atribuída a cotação total às respostas que apresentem, de forma
inequívoca, a única opção correta.

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
– uma opção incorreta;
– mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.


A cotação total do item associação/correspondência é atribuída às respostas que apresentem, de
forma inequívoca, a associação/correspondência correta.

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
– uma associação/correspondência incorreta;
– uma associação/correspondência incompleta.


Nos itens de verdadeiro / falso, a classificação a atribuir tem em conta o nível de desempenho
revelado.



A cotação total do item de ordenação só é atribuída às respostas em que a ordenação/ sequência
apresentada esteja integralmente correta e completa.

São classificadas com zero pontos as respostas em que:
– seja apresentada uma sequência incorreta;
– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.


Nos itens composição de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de
resposta solicitados e apresentados. Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado,
só são considerados para efeito de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido,
segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta. Porém, se os elementos referidos
revelarem contradição entre si, a classificação a atribuir é de zero pontos.



Nos itens de resposta longa em que é solicitada a escrita de um texto, os critérios de classificação
estão organizados por níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas.

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.
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