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Objeto de avaliação
O teste tem por referência o Programa, as Metas Curriculares e as Aprendizagens Essenciais de Ciências
Naturais do 2º Ciclo do Ensino Básico, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova
escrita de duração limitada no domínio “Processos Vitais Comuns aos Seres Vivos”.

Caraterização do teste
Os alunos realizam o teste no enunciado.
O teste tem uma única versão, está organizado por grupos de itens, é cotado para 100 pontos e reflete uma
visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina.
O teste inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência, ordenação, verdadeiro/falso
e completamento) e itens de construção (resposta curta, resposta restrita e/ou resposta extensa).
Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, tabelas,
fotografias e esquemas. Alguns dos itens podem incidir na aprendizagem feita no âmbito das experiências
educativas realizadas em laboratório.
A valorização relativa aos domínios, subdomínios (ou conteúdos) apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Valorização dos domínios
DOMÍNIOS

SUBDOMÍNIOS ou CONTEÚDOS

COTAÇÕES
(em pontos)

I – Processos vitais comuns aos seres vivos.
Trocas nutricionais entre o organismo e o meio.
Nos animais.

PROCESSOS VITAIS COMUNS

•

Os alimentos como veículo de nutrientes.

50

AOS SERES VIVOS

•

Circulação de ar.

30

•

Transporte de nutrientes e oxigénio até às
células: o sangue – importância dos seus

20

constituintes.
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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
Número de itens

Cotação por itens
(em pontos)

ITENS DE SELEÇÃO

12 a 18

1a5

ITENS DE CONSTRUÇÃO

12 a 18

1a6

TIPOLOGIA DE ITENS

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.
Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis e estar corretamente identificadas.
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.
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.
Os termos científicos que contenham erros ortográficos deverão ser penalizados, não devendo o mesmo
erro ser penalizado mais do que uma vez ao longo do teste.

Itens de seleção
Escolha múltipla
A cotação total do item só é atribuída 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.

Associação / Correspondência
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada mais do que uma opção.
Ordenação
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta e
completa. São classificadas com zero pontos as respostas em que:
— seja apresentada uma sequência incorreta;
— seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada.
Não há lugar a classificações intermédias.
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Verdadeiro/falso (V/F)
Serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções como verdadeiras ou como falsas.

Completamento
São atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios
específicos.

Itens de construção
As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e / ou
as expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja
cientificamente válido e adequado ao solicitado.

Resposta curta
As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são
classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.

Resposta restrita
Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por tópicos de
referência. A cada tópico de referência corresponde uma dada pontuação. É classificada com zero pontos
qualquer resposta que não aborde pelo menos um dos tópicos de referência e que não esteja escrita com
coerência. A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência,
tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.

Material
No teste 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.

Duração
O teste tem a duração de 90 minutos.
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