INFORMAÇÕES- PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
2020
Disciplina / Código: Estudo do meio / 22
Ano de Escolaridade: 4.º Ano
Modalidade: Prova Escrita
Duração: 60 minutos
Material: Respostas registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. Caneta ou esferográfica azul ou preta indelével. Não é
permitido o uso de corretor.

Objeto de avaliação
Bloco
À SEGURANÇA DE SI
MESMO

À DESCOBERTA DOS
OUTROS E DAS
INSTITUIÇÕES

À DESCOBERTA DO
AMBIENTE NATURAL

À DESCOBERTA DAS
INTER-RELAÇÕES
ENTRE ESPAÇOS

Tema/Conteúdos

Características e estrutura da
prova
Tipo / nº Itens
Cotação

A Segurança do seu corpo

1 item de associação:
a) e b)

O seu corpo

1 item de assoc/corresp

8

O passado do meio local

1 item de construção

5

2+2

2 itens escolha múltipla

6+4

1 item correspondência

3

Reconhecer símbolos nacionais

1 item construção

5

Aspetos físicos do meio

1 item correspondência

5

Os astros

1 item assoc/corresp

4

Os seres vivos

3 itens de assoc/corresp

5+4+6

O contato entre a terra e o mar

1 item de assoc/corresp

5

Os aglomerados populacionais

1 item construção
1 item construção e
assoc/correspondência

2

O passado nacional

3

Critérios Gerais de Classificação
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
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.
ORDENAÇÃO
A cotação total do item só é atribuída às
respostas em que a sequência apresentada
esteja integralmente correta e completa.
São classificadas com zero pontos as

Os meios de comunicação
À DESCOBERTA DOS
MATERIAIS E OBJETOS

2 itens construção

3+3

1 item de construção
1 item de escolha
múltipla

2+2

nacionais

2 itens de
assoc/correspondência

6+10

A qualidade do ambiente

1 item de construção

Experiências com alguns
materiais e objetos de uso
corrente
Principais atividades produtivas

À DESCOBERTA DAS
INTER-RELAÇÕES
ENTRE A NATUREZA E A
SOCIEDADE

5

respostas em que:
- seja apresentada uma sequência incorreta;
- seja omitido qualquer um dos elementos da
sequência solicitada.
Não há lugar a classificações intermédias.
ITENS DE CONSTRUÇÃO
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.
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.

