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 INFORMAÇÃO-Prova de equivalência à frequência 

Ciências Naturais  2020

  
Código 10 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência 

do 3.º ciclo do Ensino Básico, da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2020, 

nomeadamente: 

 
 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em 

simultâneo com as instruções de realização. 

 
Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Ciências Naturais do 

Ensino Básico e  permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada, incidindo sobre os seguintes domínios: 

Quadro 1 

A TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 7.º ano 

A TERRA – UM PLANETA COM VIDA 
8.º ano 

SUSTENTABILIDADE NA TERRA 

VIVER MELHOR NA TERRA 9.ºano 

 

Caracterização da prova  
 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A distribuição da cotação pelos domínios do programa e metas curriculares apresenta-se 

no quadro seguinte. 

Domínio Subdomínios 
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 

Ciência geológica e sustentabilidade da vida na Terra 

20 – 30  

A TERRA – UM PLANETA COM VIDA Sistema Terra – da célula à biodiversidade 

20 – 30 
SUSTENTABILIDADE NA TERRA 

Ecossistemas 

Gestão sustentável de recursos 

VIVER MELHOR NA TERRA 

Saúde individual e comunitária 

O organismo humano em equilíbrio 

Transmissão da vida 

40 – 50 

http://www.dge.mec.pt/matematica
http://www.dge.mec.pt/matematica
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A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos abordados na disciplina 

e está organizada por grupos de itens.  

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo: textos, 

tabelas, gráficos, mapas, fotografias, esquemas, entre outros. 

Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens 

relativas a mais do que um dos domínios dos conteúdos abordados na disciplina de 

Ciências Naturais no 3.º CEB. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos domínios 

nas metas curriculares da disciplina. 

A prova inclui itens de seleção (predominantemente, de escolha múltipla) e itens de 

construção, de acordo com o quadro 2.  

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação por classe de itens 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação por 
classe de itens  

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

16 – 20 65 – 70 Associação/correspondência 

Ordenação 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 
4 – 6 30 – 35 

Resposta restrita 

 
 
Material 

 
Os alunos apenas podem usar como material de escrita caneta ou esferográfica de tinta 

azul, indelével. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
 


