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Prova 22    2022 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

Tipo de prova: escrita 

 

 
Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 1.º Ciclo da disciplina de Estudo 

do Meio, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração  

• Material autorizado 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais em consonância com as Adaptações 

Curriculares Não Significativas definidas no Relatório –Técnico-Pedagógico do aluno definidas para a 

disciplina de Estudo do Meio do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada, para os domínios da Natureza, Sociedade, Tecnologia e 

Sociedade/Natureza e Tecnologia.  

A prova permite avaliar um conjunto de capacidades essenciais nesta disciplina. 

 
 
2. Caracterização da prova 

A prova é constituída por um caderno, num total de quatro grupos. 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

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

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I 
Natureza 32 

II 
Sociedade 26 

III 
Tecnologia 18 

IV Sociedade/Natureza e Tecnologia    24 

 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios. 

O Grupo I tem como suportes um mapa do território de Portugal e imagens fixas de diferentes formas 

de relevo de Portugal integrando itens de resposta curta e itens de associação. 

O Grupo II tem como suportes a imagem de símbolos nacionais, a Bandeira e o Hino de Portugal, 

integrando itens de seleção. 

O Grupo III tem como suportes imagens de objetos elétricos, secador de cabelo, computador e 

berbequim integrando itens de seleção (escolha múltipla e classificação de verdadeiro ou falso). 

O Grupo IV é constituído por uma breve descrição de um sismo, integrando itens de seleção (escolha 

múltipla e classificação de verdadeiro ou falso). 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

Verdadeiro/falso 

Associação 

9 0 a 15 

Itens de 

construção 
Resposta curta 2 0 a 17 
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3. 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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 

 

No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que 

seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico em vigor. 

 

• Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem 

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

 

• Itens de construção 
 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item é atribuída às respostas totalmente corretas.  

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. 

 

4. Duração 

A prova tem a duração de 60 minutos. 

 

5. Material autorizado 

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

Não é permitida a consulta do dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 
 

 


