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INFORMAÇÃO — PROVA 

DISCIPLINA: Ciências Naturais  

PROVA (Código): 10  

3.º Ciclo do Ensino Básico 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 3.º 

Ciclo da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (as Orientações Curriculares 

de Ciências Físicas e Naturais e as Metas Curriculares de Ciências Naturais ) e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

Nesta prova, serão avaliados os conteúdos lecionados ao longo do ciclo. 

De acordo com os documentos curriculares em vigor, os alunos devem ser capazes de 

estabelecer conexões entre diferentes conceitos. Neste sentido, a prova reflete uma visão 

integradora e articulada dos diferentes conteúdos da disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova é realizada no próprio enunciado. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, gráficos, 

mapas, fotografias, esquemas. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos 

conteúdos nos documentos curriculares. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais 

do que um dos temas. 

A prova é cotada para 100 pontos. 
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A prova inclui itens de seleção (por exemplo, ordenação, associação - correspondência, escolha 

múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta curta e direta e resposta restrita). 

A distribuição da cotação pelos domínios/temas na prova apresenta-se no Quadro seguinte. 

Conteúdos Cotação 

(em pontos) 

A TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 

- Dinâmica externa da Terra  

- Dinâmica interna da Terra 

- Consequências da dinâmica interna da Terra 

- A Terra conta a sua história 

 

A TERRA – UM PLANETA COM VIDA 

- Sistema Terra – da célula à biodiversidade 

 

SUSTENTABILIDADE NA TERRA 

- Ecossistemas 

- Gestão sustentável de recursos 

 

VIVER MELHOR NA TERRA 

- Saúde individual e comunitária 

- O organismo humano em equilíbrio 

- Transmissão da vida 

20 - 30 

 

 

 

 

 

10 - 20 

 

 

10 - 20 

 

 

 

40 - 60 

 

Critérios Gerais de Classificação 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da 

aplicação dos critérios gerais e específicos de classificação. 

1. A ausência de resposta, assim como resposta totalmente ilegível, incorreta ou não identificada 

terá cotação zero. 

2. Qualquer resposta em que se verifique o uso de corretor será anulada. 

3. A cotação de cada questão só será atribuída na totalidade quando o aluno: expuser com 

objetividade e clareza as ideias; seguir uma sequência lógica; usar terminologia adequada e 

correta (sintaticamente e cientificamente).  
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4. Se o examinando responder ao mesmo item mais do que uma vez, deve eliminar, clara e 

inequivocamente, a(s) resposta(s) a anular. No caso de tal não acontecer, só é considerada a 

resposta que surge em primeiro lugar. 

5. Se a resposta incluir tópicos excedentes relativamente aos pedidos, será atribuída a cotação 

prevista desde que o examinando aborde os estipulados e os excedentes não os contrariem. No 

caso de a resposta apresentar contradição entre tópicos excedentes e tópicos estipulados, a 

cotação atribuída será zero. 

6. Nos itens cuja resposta implique mais do que um tópico, a cotação será dividida em partes, 

de acordo com o número de tópicos que devem constar. 

ITENS DE SELEÇÃO 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

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

alternativa correta. 

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

– uma alternativa incorreta; 

– mais do que uma alternativa; 

Não há lugar a classificações intermédias. 

ORDENAÇÃO 

Num item relativo a uma sequência, só será atribuída cotação até se verificar um erro.  

ASSOCIAÇÃO OU CORRESPONDÊNCIA 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

Considera-se incorreta qualquer associação ou correspondência que relacione um elemento de 

um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

Nos itens de estabelecimento de correspondências e de verdadeiro/falso, será penalizada a 

escolha de opções incorretas (por cada opção incorreta será descontada a cotação de uma 

opção correta). 

Nas questões de verdadeiro/falso serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções 

como verdadeiras ou como falsas.  

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
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RESPOSTA CURTA 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

RESPOSTA RESTRITA 

Os critérios de classificação deste tipo de itens apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho, correspondendo a cada um desses níveis uma dada pontuação. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no 

domínio específico da disciplina. 

A avaliação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, 

tendo em conta a correção no domínio científico e a organização lógico-temática das ideias 

expressas. 

Nos itens em que é pedida justificação (após uma resposta objetiva), esta só será considerada 

se a identificação estiver correta. 

 

Material 

- Esferográfica preta ou azul. 

Nota: é expressamente proibido o uso de corretor. 

 

Duração 

- A prova tem duração de 90 minutos. 

 

Proposta em Departamento a: 08/05/2020 

Coordenador de Dep..:_____________ 

Docentes: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico: 

13/05/2020 

Presidente do Conselho Pedagógico: 

________________________________ 

 

Afixado em:      /     /2020 

 


