
NFORMAÇÃO | EXAME 

DATA: 20-04-2020 

Prova de Equivalência à Frequência de: Ciências Naturais 

Código da Prova: 10 

3º Ciclo do Ensino Básico: 9ºAno 

1.Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os programas homologados pelo Despacho Normativo nº6/2012 de 10 de Abril 
e demais legislação em vigor, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 
duração limitada. 
 

A) Conhecimentos e Capacidades 
Domínios conceptual e procedimental 
 

B) Conteúdos 
A valorização relativa dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 - Valorização relativa dos conteúdos 

TEMA/UNIDADE TÍTULO COTAÇÃO 

 

 

 

Terra em 

Transformação 

A Terra conta a sua História - Os fósseis e a sua importância para a 

reconstituição da História da Terra 

 

 

 

 

25 

Dinâmica interna da Terra - Deriva dos Continentes e Tectónica de 

Placas - Ocorrência de dobras e falhas 

Consequências da dinâmica interna da Terra - Atividade vulcânica: 

riscos e benefícios da atividade vulcânica 

Atividade sísmica: riscos e proteção das populações 

Estrutura externa da Terra - Rochas, testemunhos da atividade da 

Terra 

 

Sustentabilidade 

na Terra 

Ecossistemas: Interações seres vivos ambiente  

25 Ecossistemas: Fluxo de energia e ciclo da matéria 

Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas 

Gestão sustentável dos recursos 

 

 

Saúde individual 

e comunitária 

Saúde individual e comunitária  

 

50 

Transmissão da vida: Bases fisiológicas da reprodução 

Transmissão da vida: Noções básicas de hereditariedade 

Organismo humano em equilíbrio (Sistemas neuro-hormonal, 

cardiorrespiratório, digestivo e excretor) 

Opções que interferem no equilíbrio do organismo (tabaco, álcool, 

higiene, droga, atividade física, alimentação) 
 

A prova é cotada para 100 pontos. 
 

 

 

2. Caracterização da prova 

A prova tem duas versões (Versão 1 e Versão 2). 
A prova está organizada por grupos de itens. 



Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, 
tabelas, gráficos, fotografias ou esquemas.  
Os itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 
temas e a mais do que uma das unidades do Programa. 
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação (EXEMPLO) 

TIPOLOGIA DE ITENS 
NÚMERO DE 

ITENS 
COTAÇÃO POR ITENS 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla  

16 a 20 

 

3 a 6 Associação/correspondência 

Ordenação 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Resposta Curta 5 a 11 3 a 10 

Resposta Extensa 
 

3. Critérios de classificação 

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. 
ITENS DE SELEÇÃO 
Escolha Múltipla 

A cotação total do item 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. 

Associação / Correspondência 

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

correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada mais do que uma opção. Não há 

lugar a classificações intermédias. 

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, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 
 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta Curta 

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

Resposta Extensa 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por 

etapas. A cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

4. Material  



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

ou preta. 

As respostas são registadas no enunciado, fornecido pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

A Coordenadora de Área Disciplinar 

Paula Catela 

 


