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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

ESTUDO DO MEIO                                                                                                                     2022 

PROVA 22 - PROVA ESCRITA  

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final de equivalência à frequência do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico da componente do currículo de Estudo do Meio, a realizar em 2022, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração  

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Estudo do Meio e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada. 

 

Temas Subtemas 

I – Sociedade 

- Identificar datas relevantes da História de Portugal, destacando a formação 

de Portugal, a época da expansão marítima, a implantação da República e o 25 

de abril, relacionando este último com a obtenção de liberdades e direitos.  

- Identificar alguns Estados pertencentes à União Europeia. 

II – Natureza 

- Identificar, de forma simplificada, através de imagens, os sistemas digestivo, 

respiratório, circulatório, excretor e reprodutivo. 

-Reconhecer mecanismos simples de defesa do organismo, por exemplo, a 

pele. 

- Conhecer algumas modificações biológicas e comportamentais que ocorrem 

na adolescência. 

- Categorizar os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças 

observáveis (animais, tipos de: revestimento, alimentação, locomoção e 

reprodução; plantas: tipo de raiz, tipo de caule, forma da folha, folha 

caduca/persistente, cor da flor, fruto e semente, etc.).  

-Identificar os planetas do Sistema Solar.  

- Localizar serras, rios e cidades em Portugal.  

- Localizar Portugal no planisfério e as principais formas físicas da superfície 

da Terra (continentes e oceanos). 
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III - Tecnologia 
- Identificar um problema ambiental (resíduos sólidos urbanos, poluição, 

pobreza, desemprego, exclusão social, etc.), propondo soluções de resolução.  

 

Caracterização da prova 

 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos. A distribuição da cotação pelos 

grupos apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Domínios, questões e cotações 

 

Domínios Nº de questões 
Cotação 

(pontos) 

Grupo I - Sociedade  8 40 

Grupo II - Natureza 10 50 

Grupo III - Tecnologia 2 10 

 

Total 

 

20 

 

100 

 

Tipologia dos itens 

 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, figuras e 

crucigramas. 

A tipologia de itens utilizada na prova apresenta-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia dos itens 

 

Tipologia de itens 

Itens de Seleção Associação/ Correspondência / Ordenação 

Itens de construção 

Resposta curta 

Resposta aberta 

 

 

Critérios gerais de classificação (por tipologia de itens)  

 

 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. 

 Os erros de ortografia ou linguísticos não devem ser tomados em consideração, a não ser 

que sejam impeditivos da compreensão da resposta. 
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 As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

 Em caso de resposta a um mesmo item mais do que uma vez, deve ser considerada apenas a 

resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

Itens de Seleção 

 Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero 

pontos. 

 Se uma resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 

considerados corretos, é classificada com zero pontos. 

 

Itens de Construção 

 Nos itens de completamento e nos de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas 

totais ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 Nos itens de resposta aberta, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 

etapas. A cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

 

Material 

 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

Duração 

 

A prova tem a duração de 60 minutos. 

 

 

 


