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O presente documento divulga informação relativa ao teste de Agrupamento de 4.º ano da disciplina
de Estudo do Meio, nomeadamente: Objeto de avaliação, Caracterização da prova, Material, Duração
e Critérios gerais de classificação.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Estudo do Meio do Ensino Básico e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo nos domínios
À Descoberta de Si Mesmo (O seu corpo e A segurança do seu corpo); À Descoberta dos Outros e
das Instituições (O Passado do meio local); À Descoberta do Ambiente Natural.

Caraterização do teste
O aluno realiza a prova no enunciado.
Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas
do Programa.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, figuras e
mapas.
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova incidirá sobre os conteúdos programáticos da disciplina do 4º ano lecionados até ao
momento (100 pontos).
A valorização relativa dos temas apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1 – Temas e cotações
DOMÍNIOS
Grupo I
À Descoberta de Si
Mesmo
O seu corpo
A segurança do seu corpo

CONTEÚDOS

COTAÇÕES
(em pontos)

• O esqueleto humano;
• Os músculos;
• A saúde e segurança do esqueleto e dos músculos;
• A pele;
•A exposição solar;
• Os sismos

35 pontos
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Grupo II
À Descoberta dos
Outros e das
Instituições
O Passado do meio local

Grupo III
À Descoberta do
Ambiente Natural

• O século;
• A Península Ibérica no Mundo;
• A Reconquista Cristã e o Condado Portucalense;
• A formação de Portugal;
• A primeira dinastia;
• A segunda dinastia;
• A terceira dinastia;
• A quarta dinastia;
• O fim da Monarquia e a Implantação da República;
• O 25 de abril;
• Os símbolos nacionais (bandeira nacional e o hino
nacional).
• O Sistema Solar.
• Identificação de continentes e/ ou oceanos, no
planisfério.

45 pontos

20 pontos

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
TIPOLOGIA DE ITENS

Itens de seleção

Itens de construção

Escolha múltipla
Associação
Ordenação
Completamento
Verdadeiro/Falso
Completamento
Resposta curta
Resposta restrita

NÚMERO DE ITENS

COTAÇÃO POR ITEM
(em pontos)

12 a 20

3 a 10

5a8

2a5

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.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.

Itens de seleção
Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja
integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às respostas, total ou
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
A ambiguidade e/ou ilegibilidade da resposta implica a atribuição de zero pontos.
Nas questões de resposta direta, a cotação atribuída varia mediante o desenvolvimento do tema, o
modo coerente e organizado transmitindo as informações pedidas e utilizando um vocabulário
adequado variado.
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Nas questões de escolha múltipla, não serão atribuídos pontos às respostas em que o aluno assinale
ou registe mais do que uma opção, ainda que uma delas possa estar correta.
Sempre que o aluno não responda às questões não deve ser atribuído qualquer ponto.

Itens de construção
Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas
totalmente corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo
com os critérios específicos.
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se
organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa
corresponde uma dada pontuação.
Serão efetuados descontos se o aluno:
a) não utilizar vocabulário específico da disciplina;
b) não apresentar corretamente conhecimentos científicos;
c) não interpretar corretamente textos, figuras e mapas;
d) não justificar todas as questões em que tal for solicitado, com clareza e correção;
f) não legendar corretamente as figuras.

Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével preta
ou azul. Não é permitido o uso de lápis nem de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos sem intervalo.
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