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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 

Completamento 

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 respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 
Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, uma dada 

pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a 

atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões 

constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao 

solicitado. 

 
 

Resposta curta 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho. 

Nos itens 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. 

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 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. 
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Critérios Específicos de Classificação 

(componente escrita) 

ITENS 
N.º 

GRELHA DE DESCRITORES 
COTAÇÃO 
(Pontuação) 

1. 

O aluno completa com a seguinte ordem: crânio, costelas, úmero, rádio, cúbito, fémur, tíbia, perónio. 8 

Cada item correto. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

2. 

O aluno faz a seguinte ligação: 
Músculos voluntários – Movem-se quando nós queremos. Estão ligados aos ossos. 
Músculos involuntários – Movem-se sem a nossa vontade, trabalhando mesmo quando dormimos. 

2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

3. 
O aluno responde por exemplo: “O maior órgão do corpo humano é a pele”. 5 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

4. 
O aluno assinala a opção: nos protege das poeiras, do sol, do frio, etc. 4 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

5. 

O aluno assinala as afirmações:  
A exposição solar deve ser progressiva. 
Deve evitar-se a exposição solar entre as 11h e as 16h. 
Devem beber-se muitos líquidos, especialmente água. 

3 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

6. 
O aluno assinala a opção:  D. Afonso Henriques. 2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

7. 
O aluno assinala a opção:  D. Afonso III. 3 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

8. 

O aluno faz a seguinte correspondência: 
Gil Eanes  Cabo Bojador 
Pedro Álvares Cabral   Brasil 
Vasco da Gama   Índia 
Bartolomeu Dias    Cabo da Boa Esperança 

4 

Cada correspondência correta.  1 

Dá outra resposta ou não responde.  0 

9. 

O aluno liga: 
A revolução de 5 de outubro de 1910 colocou fim à  …… Monarquia. 
O 25 de abril de 1974 estabeleceu em Portugal a  …..…. Democracia. 
O regime político que se seguiu à Monarquia foi a  ……. República. 

3 

Cada ligação correta.  1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

10. 
O aluno responde por exemplo: “A água própria para consumo chama-se água potável.” 5 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

11. 
O aluno assinala com X a opção: “Solidificação” 3 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

12. 

O aluno faz a seguinte legenda: 
A – Evaporação         B – Condensação        C – Precipitação         D – Solidificação 

4 

Cada item correto. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 
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13. 

O aluno faz a seguinte correspondência: 
Sol   Estrela mais próxima da Terra. 
Lua  Planeta que gira à volta da Terra. 
Planeta   Astro sem luz própria. 
Estrela   Astro com luz própria e cintilante.  

4 

Cada correspondência correta. 1 

Dá outra resposta ou não responde.  0 

14. 

O aluno faz a seguinte legenda: Lua Nova, Quarto Minguante, Lua Cheia, Quarto Crescente. 4 

Cada item correto. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

15. 

O aluno faz a seguinte correspondência: 
A população portuguesa está distribuída.….de forma irregular. 
As zonas mais populosas situam-se…….a norte do rio Tejo. 
Os aglomerados populacionais dividem-se em…….meio urbano e meio rural. 

3 

Cada correspondência correta. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

16. 

O aluno faz a seguinte ligação: 
Aldeia   Com um pequeno número de habitantes e as pessoas trabalham no campo. 
Vila   O número de habitantes é maior do que numa aldeia. Existe algum comércio e alguns serviços. 
Cidade  Muita população, grande parte das pessoas vive em prédios e trabalha no comércio, serviços 
ou indústria.  

3 

Cada ligação correta.  1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

17. 

O aluno completa pela seguinte ordem: 
Ibérica, Europa, Espanha, Madeira/Açores ou Açores/Madeira e Atlântico. 

6 

Cada complemento correto. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

18. 

O aluno faz a seguinte ligação: 
Materiais condutores  são os que conduzem a eletricidade e que se deixam atravessar por ela. 
Materiais não condutores   são os que isolam a eletricidade e que não se deixam atravessar por ela. 

2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

19. 
O aluno assinala: “não condutores”. 3 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

20. 
 

O aluno ordena corretamente as frases: 
2 – Tapou-se a vela B com um vaso de vidro. 
4 – A vela A continuou acesa. 
1 – Acenderam-se as velas A e B. 
3 – Pouco tempo depois a vela B apagou-se. 
5 – Interrompeu-se a combustão porque acabou o oxigénio. 

6 

Se houver apenas uma troca na ordenação.  3 

Se houver mais do que uma troca na ordenação. 0 

21. 

O aluno liga as frases às imagens: 
 
O vapor de água está no estado gasoso.    

A água está no estado liquido.  

O gelado está no estado sólido.  
 

3 
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Cada item correto. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

22. 

O aluno pinta a imagem corretamente os ecopontos de acordo com a separação dos resíduos. 
 

 
 (azul   –   amarelo   –   verde) 

4 

O aluno pinta corretamente dois ecopontos de acordo com a separação dos resíduos. 2 

O aluno pinta corretamente um ecoponto de acordo com a separação dos resíduos. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

23. 
O aluno escreve verdadeiro à frente da frase: “Todos temos obrigação de defender o meio ambiente.” 3 

Dá outra resposta ou não responde.  0 

24. 

O aluno aponta três atitudes para a melhoria da qualidade ambiental. 6 

O aluno aponta duas atitudes para a melhoria da qualidade ambiental. 4 

O aluno aponta uma atitude para a melhoria da qualidade ambiental. 2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

25. 

O aluno faz a seguinte correspondência: 
Indústria do calçado    sapatos 
Indústria alimentar    conservas 
Indústria têxtil    casacos 
Indústria do papel    caderno 
Indústria cerâmica    pratos 
Indústria vidreira    copo 
Indústria corticeira    rolhas 

7 

Cada correspondência correta. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

    TOTAL (pontos) 100 

 

 

Nota: Para a classificação da Prova de Equivalência à Frequência de Estudo do Meio, será fornecido ao professor 

classificador, uma pen com uma grelha em excel com os critérios específicos para a classificação da prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


