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Informação-Prova de Equivalência à Frequência 
 

 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 

10 - Ciências Naturais 
 

 (ter como referência o Desp.Norm.6-A/2015) 
 

Ano letivo 2014/2015 

 
 

I. INTRODUÇÃO  

 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à 

frequência do 3º Ciclo da disciplina de Ciências Naturais, em cumprimento do estabelecido no 

Despacho Normativo nº6-A/2015, de 5 de março.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e do Programa da disciplina. 

 

 

II. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 

enunciados no Programa de Ciências Naturais em vigor e visa os conteúdos dos 7º, 8º e 9º anos de 

escolaridade.  

 

 

III. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

 

A prova é constituída por grupos nos quais são apresentados documentos diversos 

relacionados com os diferentes temas lecionados ao longo do ciclo. A estrutura da prova apresenta-

se de seguida, bem como os temas organizadores. 
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Os temas organizadores que constituem objeto de avaliação são os seguintes: 

Terra em transformação 

- A Terra conta a sua história 

- Dinâmica Interna da Terra 

- Consequências da dinâmica interna da Terra 

Sustentabilidade na Terra 

- Interações seres vivos – ambiente 

- Fluxo de energia e ciclo de matéria 

- Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas 

Viver melhor na Terra 

- Transmissão da vida 

- Noções básicas de hereditariedade 

- Sistema digestivo 

- Sistema cárdio-respiratório 

- Opções que interferem no equilíbrio do organismo 

 

Estrutura 

 

Número de itens 

 

Cotação por item 

As questões são organizadas com base em:  

- textos; 

- tabelas;  

- gráficos; 

- figuras esquemáticas. 

 

Dos itens da prova constam: 

Itens de seleção: 

- escolha múltipla,; 

- associação/correspondência,; 

- ordenação; 

- verdadeiro/falso e respetiva correção,;  

- elaboração de legendas e preenchimento de espaços 

adequados. 

 

 

 

 

18 a 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 a 8 

 

 

 

 

Itens de construção 

-resposta curta;  

- reposta restrita (composição orientada). 

 

 

6 a 12 

 

3 a 10 
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IV. 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. 

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

zero pontos. 

Na classificação da prova consideram-se corretas as grafias que seguirem o que se encontra 

previsto quer no Acordo de 1945, quer no Acordo atualmente em vigor. 
 

Itens de selecção 
 

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. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
 

 

Associação/correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desemprenho. Considera-se incorreta 

qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do 

que um elemento do outro conjunto. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 
 

 

Ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente 

correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

- seja apresentada uma sequência incorreta; 

- seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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Itens de construção 
 

 

Resposta curta 

As respostas são classificadas de acordo com os elementos solicitados e apresentados. 
 

 

Resposta restrita 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

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

domínio específico da disciplina. 

A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor 

científico dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas no texto elaborado. 

 

 

V. MATERIAL 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

Não é permitido o uso de lápis e corretor. 

 

 

VI. DURAÇÃO 

Prova Escrita com a duração de noventa minutos (90 min). 
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