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INFORMAÇÃO PROVA – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA (PEF) 
Ciências Naturais (02)                                            MAIO DE 2020 
 
Prova de 2020 
6º ano          2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Introdução 

O presente documento visa divulgar informações da prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do ensino 
básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2020.  
 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
 

• Objeto de avaliação;  
• Caracterização da prova (caraterísticas e estrutura);  

• Critérios gerais de classificação;  
• Duração; 

• Material autorizado. 
 

1. Objeto de Avaliação 
• Importância da água para os seres vivos 

A água na Natureza; Estados físicos da água; A água como solvente; Qualidade da água; Propriedades da 
água potável; Tratamento da água; Poluição da água; Conservação da água; 

• Circulação do ar 

Constituição do ar; Poluição atmosférica; Sistema respiratório; Hematose pulmonar; 

• Animais 

Habitat; Revestimento; Locomoção; Regime alimentar; Reprodução; 

• Plantas 

Constituição das plantas com flor e sem flor; Influência dos fatores do meio no desenvolvimento das 
plantas; Trocas gasosas que ocorrem nas plantas; Importância das plantas; Reprodução das plantas; 

• Alimentação, sistema digestivo e digestão 

Alimentos como veículo de nutrientes; Alimentação equilibrada; Sistema digestivo do homem; Digestão; 

• Circulação sanguínea 

O microscópio; Constituintes do sangue e suas funções; Sistema circulatório – constituição e 
funcionamento; 

• Respiração celular 

Respiração celular; Consumo de energia; Atividade física e consumo de nutrientes; 

• Reprodução Humana 
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Caracteres sexuais primários e secundários; Puberdade; Sistema reprodutor masculino e feminino; 
Fecundação e gravidez; Cuidados da grávida e recém-nascido. 

 

2. Caracterização da prova (caraterísticas e estrutura) 
As respostas são registadas em suporte de papel específico da EMEC fornecido pela escola ao aluno no 
momento de realização da prova. 

Tipologia de itens 

• Legendagem de esquemas 

• Interpretação de esquemas, tabelas e gráficos 

• Itens de resposta curta e longa 

• Itens de resposta múltipla 

• Itens de correspondência 

• Itens de valor lógico (V- verdadeiro ou F- falso) 

 

3. Critérios gerais de classificação 
• Nas questões de escolha múltipla, onde apenas é pedida uma opção ou nas questões de 
estabelecimento de correspondência, as respostas que contenham mais do que uma alternativa serão 
anuladas. 

• Nas questões de valor lógico (verdadeiro ou falso), as respostas de tudo verdadeiro ou tudo falso 
serão anuladas. 

• Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido à frente. 

• Nos itens de resposta curta, em que é pedida mais do que uma resposta, apenas serão 
consideradas as primeiras respostas assinaladas, de acordo com o número pedido. 

• Serão valorizados: 

A utilização adequada da terminologia científica exigida em cada questão; O domínio de conteúdos; A 
objetividade; A organização da resposta; A apresentação; A expressão escrita correta e legível. 

 

4. Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos 

 

5. Material autorizado 
. Esferográfica azul ou preta 

 
 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 27 de maio de 2020 
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