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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  

ESTUDO DO MEIO           2022 

PROVA DO 2º ANO 

 

1º Ciclo do Ensino Básico  

 
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova extraordinária de avaliação do 2.º ano do ensino 

básico da disciplina de Estudo do Meio, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo artigo 

34.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida, do Perfil dos 

Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória e das Aprendizagens Essenciais da disciplina.  

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objetivos;  

• Conteúdos;  

• Caraterísticas e estrutura;  

• Critérios de classificação;  

• Material;  

• Duração. 

 

 

Objetivos da prova  

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

de Estudo do Meio para, 2º ano, do 1.º Ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação, de duração limitada, nomeadamente Sociedade, Natureza, Tecnologia e Sociedade/Natureza/ 

Tecnologia. 
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Conteúdos 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova apresenta três grupos de itens. 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos, correspondentes a cada um dos 

domínios  Sociedade, Natureza, Tecnologia e Sociedade/Natureza/Tecnologia. 

 

Características e estrutura 

Todas as respostas são dadas no enunciado da prova, nos espaços reservados para o efeito. A prova 

é cotada para 100 pontos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas nas  Orientações 

Curriculares da disciplina. 

A prova inclui itens de seleção e itens de construção (Quadro 2).  

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios/subdomínios 

 

Domínios 

 

Subdomínios 

Cotação 

(em 

pontos) 

 

 

SOCIEDADE 

Reconhecer datas, factos e locais significativos para a 

história pessoal ou das pessoas que lhe são próximas, 

localizando-os em mapas ou  plantas e numa linha de 

tempo. 

Relacionar instituições e serviços que contribuem 

para o bem-estar das populações com as respetivas 

atividades e funções. 

 

 

 

        20 - 25 

NATUREZA 

Identificar situações e comportamentos de risco 

para a saúde e a segurança individual e coletiva, 

propondo medidas de prevenção e proteção 

adequadas 

Categorizar os seres vivos de acordo com 

semelhanças e diferenças observáveis (animais, 

20 - 25 
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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.). 

Reconhecer a importância da vacinação e do uso 

correto dos medicamentos, nomeadamente dos 

antibióticos. 

 

TECNOLOGIA 

Distinguir vantagens e desvantagens da utilização 

de recursos tecnológicos (analógicos e digitais) do 

seu quotidiano. 

Compreender a sequência de uma experiência. 

 

20 - 25 

SOCIEDADE/NATUREZA/TECNOLOGI

A 

Elaborar itinerários do quotidiano, em plantas 

simplificadas do seu meio, assinalando 

diferentes elementos naturais e     humanos. 

Reconhecer a existência de bens comuns à 

humanidade  (água, ar, solo, etc.) e a necessidade 

da sua preservação. 

20 - 25 

 
Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

 
                  Tipologia de itens 

 

Número de itens 
Cotação por 

item (em pontos) 

 

 
ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 
Verdadeiro/falso 
Associação/correspon
dência 
Ordenação 
Completamento 

 

 
5 a 10 

 

 
1 a 6 

 
ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 

Completamento 
Resposta curta 
Resposta restrita 
Resposta extensa 

 
 

15 a 20 

 
 

1 a 10 
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Critérios 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 de forma quantitativa. 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.  

A classificação final da prova é expressa em escala de 0 a 100, convertida em menções qualitativas. 

 

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.  

 

Verdadeiro / falso 

Nos itens de verdadeiro/falso, são classificadas com zero pontos as respostas em que todas as afirmações sejam 

avaliadas como verdadeiras ou como falsas.  

Não são classificadas as afirmações:  

– consideradas simultaneamente verdadeiras e falsas;  

– com o número do item, a letra da afirmação e/ou a sua classificação (V/F) ilegíveis.  

 

Associação/ correspondência  

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única 

associação/correspondência integralmente correta e completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:  

- uma associação/correspondência incorreta;  

- uma associação/correspondência incompleta. 

 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 respostas em que:  

- seja apresentada uma sequência incorreta;  
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- seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.  

 

 

Completamento 

 A cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas, de acordo com o conjunto de elementos 

fornecidos na prova. Nos itens de seleção não há lugar a classificações intermédias.  

 

 

Itens de construção  

Completamento  

A cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. A classificação a atribuir pode ter em conta o 

nível de desempenho revelado na resposta. 

 Resposta curta  

A cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. No entanto, podem ser atribuídas pontuações 

a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Resposta restrita e extensa 

A cotação dos itens apresenta-se organizada por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde 

uma dada pontuação. O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a 

resposta seja classificada com zero pontos.  

 

A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da prova, em simultâneo 

com as instruções de realização. 

 

 

 

 

Material  

O aluno realiza a prova com base no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 
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Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
 
 
 

Aprovada em Conselho Pedagógico, 01 de junho de 2022 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

Maria Fernanda Bica 

 


