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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

Estudo do Meio 2022  

Prova 22   

1.º Ciclo do Ensino Básico (Descreto-Lei n.º55/2018 de 6 de julho) 

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

do ensino básico da componente curricular de Estudo do Meio, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais, a Estratégia Nacional para a Cidadania e o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Tem como objetivo avaliar a aprendizagem 

efetuada nesta componente curricular passível de avaliação numa prova escrita de duração limita-

da, relativamente aos domínios e subdomínios: 

 

Domínios AE: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

Natureza Localizar o planeta Terra no Sistema Solar, representando-o de diversas 
formas. Utilizar representações cartográficas, a diferentes escalas (em 
suporte de papel ou digital), para localizar formas de relevo, rios, lagos e 
lagoas em Portugal.  
Comparar diferentes formas de relevo de Portugal, através de observação 
direta ou indireta (imagens fixas ou animadas), de esquemas e de mapas 
hipsométricos, utilizando vocabulário geográfico adequado.  
Recolher amostras de rochas e de solos agrupando-as de acordo com as suas 
propriedades (cor, textura, dureza, cheiro, permeabilidade) e exemplificar 
a sua aplicabilidade. 
 

Sociedade Reconhecer a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
para a construção de uma sociedade mais justa. 
Conhecer o número de Estados pertencentes à União Europeia, localizando 
alguns estados-membros num mapa da Europa. 
Reconhecer a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa 
duração, identificando causas e consequências para os territórios en-
volvidos. 
 

 

Características e estrutura 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

A prova apresenta dois domínios. 
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A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 

componente curricular. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas 

dos domínios. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização relativa dos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

 

Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

Natureza 57 

Sociedade 43 

Quadro 1 - Valorização relativa dos domínios. 
 

A prova inclui itens de seleção e itens de construção. 

Nos itens de construção, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma 

expressão, a uma frase (itens de resposta curta); ou mais elaborada com limites precisos para a 

resposta (itens de resposta restrita). 

 

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. 

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. 

 

Itens de seleção 
 
Verdadeiro/falso 

Nos itens de verdadeiro/falso, a resposta implica a atribuição de um valor lógico (verdadeiro ou 

falso) a cada uma das proposições de um dado conjunto (todas relativas a um mesmo tópico). Na 

classificação das respostas a estes itens, a cotação do item só é atribuída às respostas corretas; 

todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Associação 

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

Itens de construção 

Resposta curta 

Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis 

de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 
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Nos itens de resposta curta em que os critérios específicos não se apresentem organizados por 

níveis de desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as 

respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações 

intermédias. 

Resposta restrita 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 

corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos 

elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos. 

Resposta extensa 

Os itens de resposta extensa, também designados por itens de composição, solicitam uma resposta 

com maior extensão do que a resposta aos itens de resposta restrita, podendo essa resposta ser 

orientada por um conjunto de instruções de realização. 

Completamento 

Nos itens de completamento, a resposta implica o preenchimento de espaços em branco numa 

frase, com, por exemplo, palavras ou expressões que não são fornecidas no enunciado. Na 

classificação das respostas a estes itens, a cotação do item só é atribuída às respostas corretas; 

todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

Duração 

 

A prova tem a duração de 60 minutos. 

 

Material autorizado 

 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta preta. Não é 

permitido o uso de corretor. 

 

 

 

 


