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Informação - Prova de Equivalência à Frequência
Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março

Disciplina CIÊNCIAS NATURAIS
Prova 02 | 2020 Modalidade da Prova Escrita
2.º Ciclo do Ensino Básico
1.Introdução
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à
frequência do 2.º Ciclo da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2020 nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração

2. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e as Aprendizagens Essenciais da disciplina de
Ciências Naturais e o Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.

3. Caracterização da prova
GRUPO I
Diversidade nos animais.
Unidade na Diversidade dos Seres
Vivos
Materiais Terrestres

CONTEÚDOS
- Revestimento do corpo
- Locomoção nos animais
- Alimentação dos animais
- Reprodução dos animais
- A célula – unidade na constituição dos seres vivos
- Classificação dos seres vivos
- Importância da água para os seres vivos
- Importância do ar para os seres vivos

GRUPO II
Trocas nutricionais entre o organismo
dos animais e o meio
Transmissão da vida
Trocas nutricionais entre o organismo
e o meio – nas plantas
Agressões do meio e integridade do
organismo

- Os alimentos como veículo de nutrientes
- Circulação do ar
- Transporte de nutrientes e oxigénio até às células
- Utilização de nutrientes na produção de energia
- Reprodução humana e crescimento
- Reprodução nas plantas
- Como se alimentam as plantas
- Importância das plantas para o mundo vivo
- Micróbios
- Higiene e problemas sociais
Página 1 de 2

Tipologia das questões:
As questões são do tipo:
• Resposta curta;
• Resposta condicionada;
• Resposta de completar espaços;
• Escolha múltipla;
• Identificação de esquemas;
• Interpretação de esquemas, figuras e gráficos;
• Verdadeiro e Falso;
• Aplicação de conceitos.
A prova é realizada no enunciado.
A prova é cotada para 100 pontos.

4. Material
O aluno apenas pode utilizar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
NOTA: Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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