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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

   

CIÊNCIAS NATURAIS                                                         2019  

PROVA 10 

 

 

 

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência 

à frequência do 3º ciclo do ensino básico/da disciplina de Ciências Naturais, a realizar 

em 2019, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura;                   

• Critérios gerais de classificação;               

• Duração; 

• Material. 

 

1.Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência tem por referência as Metas Curriculares para 

o 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Naturais. O exame avaliará um 

conjunto de capacidades:  

• análise e discussão de evidências e de situações problemáticas; 

• interpretação e compreensão de leis e de modelos científicos; 

• elaboração e interpretação de representações gráficas; 

• interpretação de dados e de fontes de informação diversas; 

• estruturação lógica de textos. 
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Os temas organizadores são os que constam do quadro I:      

Quadro I 

Domínio Subdomínio Tipologia Cotação 

 
7º ano  

 Terra em 
Transformação 

 

     Estrutura e dinâmica 
interna da Terra 
     A Terra conta a sua 
História 

 

 
Itens de seleção 

• Escolha múltipla 

• Associação/ 
correspondência 

• Ordenação 
 

 
Itens de construção 

• Resposta curta 

• Resposta restrita 

• Legendagem de 
esquemas 

 
20% 

 
8º ano  

Sustentabilidade         
na Terra 

 

   
    Ecossistemas 
 

 
20% 

          
         9º ano  

Viver Melhor             
na Terra 

     
    Organismo Humano em 
Equilíbrio 
    Transmissão da vida 
 

 
   

60% 

 

2. Caracterização e estrutura  

• A prova está organizada por grupos de itens que podem incluir textos, tabelas, 

gráficos, figuras ou esquemas. 

• As respostas às questões serão registadas em folha própria do estabelecimento 

de ensino em que é realizada a prova. 

• A prova é cotada para 100 pontos. 

 

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 

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), 

será considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

• Nos itens de escolha múltipla serão anuladas as respostas que excedam o 

número de opções pedidas.  



Prova de Equivalência à Frequência de Ciências Naturais 2019                           Página 3 de 3 

 

• Nos itens de correspondência ou associação, a classificação será atribuída de 

acordo com níveis de desempenho. 

• Nos itens de ordenação, a cotação total do item é atribuída às respostas em 

que a sequência esteja integralmente correta e completa. Em caso de erro na 

ordenação, só será atribuída cotação até ao erro. 

• Serão penalizadas as respostas que contenham elementos que se contradigam 

entre si.  

• Nos itens com justificação após uma resposta objetiva, a justificação só será 

cotada no caso de a resposta objetiva estar correta. 

 

 

4. Duração  

      A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo ultrapassar este limite de 

tempo. 

 

 

5. Material      

      Como material de escrita, os alunos apenas podem usar caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta, não sendo permitido o uso de corretor. 

 

Abril 2019 

 

 

 

 


