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Informação-Prova de Equivalência à Frequência 

Ciências Naturais 

Prova escrita 10 | 2019/2020 

3º ciclo do ensino básico 
 
 Despacho Normativo n.º 3-A/2020  
 
1. INTRODUÇÃO 

Este documento visa divulgar as características do exame de equivalência à frequência do 3º ciclo do ensino básico da 

disciplina de Ciências Naturais. 

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

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Duração; 

 Material autorizado.

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova de Ciências Naturais tem por referência o Programa de Ciências Naturais do Ensino Básico, aplicando-se 

supletivamente as Metas Curriculares de Ciências Naturais, que se organizam em quatro domínios: Terra em 

transformação, Terra – Um planeta com vida, Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra. 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, enquadrada por 

um conjunto de capacidades, nomeadamente: 

CONHECIMENTO 

 Análise e discussão de evidências e de situações problemáticas; 

 Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 

 Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

RACIOCÍNIO 

 Interpretação de dados; 

 Formulação de problemas e/ou de hipóteses; 

 Previsão e avaliação de resultados de investigações; 

COMUNICAÇÃO 

 Interpretação de fontes de informação diversas; 

 Exposição de ideias, defesa e argumentação; 

 Estrutura lógica de textos. 
 

Os domínios e subdomínios que podem constituir o objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro seguinte: 

Quadro 1- Domínios a avaliar 

Domínios Subdomínios Valorização dos domínios 

7º ano 
- Terra em Transformação 

 DINÂMICA EXTERNA DA TERRA 

 DINÂMICA INTERNA DA TERRA 

 CONSEQUÊNCIAS DA DINÂMICA INTERNA DA TERRA 

 A TERRA CONTA A SUA HISTÓRIA 

 CIÊNCIA GEOLÓGICA E SUSTENTABILIDADE DA VIDA NA TERRA 

 
 
15 a 25 pontos 

8º ano 
 -  Terra: um planeta com vida 
 - Sustentabilidade na Terra 

 SISTEMA TERRA: DA CÉLULA À BIODIVERSIDADE 

 ECOSSISTEMAS 

 GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 

 
20 a 30 pontos 
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9º ano 
 - Viver melhor na Terra 

 SAÚDE INDIVIDUAL E COMUNITÁRIA 

 O ORGANISMO HUMANO EM EQUILÍBRIO 

 TRANSMISSÃO DA VIDA 

 
50 a 60 pontos 

Total 100 pontos 

3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova apresenta-se sob a forma escrita e está organizada por quatro grupos de itens. 

Os alunos não respondem no enunciado. As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento de ensino. 

Os itens/ grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, figuras, 

tabelas, gráficos, mapas, esquemas, etc... Os suportes textuais apresentam extensão variável, consistindo em pequenos 

excertos ou em documentos mais longos. 

Os itens de cada conjunto podem ser de seleção (associação, ordenação, escolha múltipla, verdadeiro/falso, 

completamento) ou itens de construção (completamento, resposta curta, resposta restrita e resposta extensa), de 

acordo com o quadro seguinte: 

 

Quadro 2- Tipologia das questões 

Tipologia de itens 

Itens de Seleção: 

 

Escolha múltipla

Associação

Ordenação

Verdadeiro e Falso

Completamento 

Itens de Construção: 

 

Completamento

Resposta curta

Resposta restrita

Resposta extensa 

 

4. 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 entanto, 

em casos 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), é considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.  

 

Os itens de seleção implicam a escolha da resposta correta a partir de várias opções dadas e podem apresentar os 

formatos seguintes: 

 escolha múltipla;   verdadeiro/falso; 

 associação;     completamento.

 ordenação; 

 

- Nos itens de escolha múltipla, a resposta é selecionada de entre um conjunto de opções fornecidas, geralmente 

quatro. A classificação das respostas a estes itens é dicotómica1.  

- Nos itens de associação, a resposta requer o estabelecimento de uma correspondência entre os elementos de dois 

conjuntos, de acordo com as instruções dadas. Nestes itens, a correspondência a estabelecer pode ser simples — a cada 

elemento do primeiro conjunto é associado um único elemento do segundo conjunto — sendo a classificação das 

respostas dicotómica, ou múltipla — a cada elemento do primeiro conjunto são associados dois ou mais elementos do 

segundo conjunto — podendo ser atribuída pontuação a respostas parcialmente corretas.  
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- Nos itens de ordenação, a resposta implica a seriação de vários elementos (por exemplo, quantidades, 

acontecimentos ou processos), de acordo com um critério lógico ou cronológico fornecido. A classificação das respostas 

a estes itens é dicotómica.  

- Nos itens de verdadeiro/falso, a resposta implica a atribuição de um valor de verdade a cada uma das proposições de 

um dado conjunto (todas relativas a um mesmo tópico). Na classificação das respostas a estes itens, pode ser atribuída 

pontuação a respostas parcialmente corretas2.  

- Nos itens de completamento, a resposta implica o preenchimento de espaços em branco numa frase, num texto, ou 

noutro suporte, mediante a seleção de palavras, de expressões ou de imagens fornecidas. Na classificação das respostas 

a estes itens, pode ser atribuída pontuação a respostas parcialmente corretas. 

 
1 Numa classificação dicotómica, a cotação do item só é atribuída às respostas corretas; todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  

2 Neste caso, a classificação das respostas é politómica.   

 

Os itens de construção implicam a produção de uma resposta cuja estrutura e cuja extensão dependem das instruções 

de realização e podem apresentar os formatos seguintes: 

 completamento;   resposta curta;   resposta restrita;   resposta extensa.  

 

- Nos itens de completamento, a resposta implica o preenchimento de espaços em branco numa frase, num texto, ou 

noutro suporte, com, por exemplo, palavras ou expressões que não são fornecidas no enunciado. Na classificação das 

respostas a estes itens, pode estar prevista pontuação para respostas parcialmente corretas.  

- Nos itens de resposta curta, a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma palavra, de uma expressão, de 

uma frase, de um símbolo, de um número ou de uma fórmula. A classificação das respostas a estes itens é dicotómica. 

No entanto, pode estar prevista pontuação para respostas parcialmente corretas.  

- Nos itens de resposta restrita, a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma explicação, de uma previsão, 

de uma conclusão, de uma representação ou de uma construção gráfica, de cálculos ou de determinações gráficas.  

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

extensão do que a solicitada pelos itens de resposta restrita, podendo essa resposta ser orientada por um conjunto de 

instruções de realização.  

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis 

de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

 

5. DURAÇÃO  

A prova tem a duração de 90 minutos.  

 

6. MATERIAL AUTORIZADO 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor.  

As folhas de rascunho, quando necessárias serão fornecidas no momento da prova.  

 

 


