
                    
 

  
 

 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

CIÊNCIAS NATURAIS 

 2014 

 

3º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º ciclo da disciplina de 

Ciências Naturais a realizar em 2014, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº 

139/2012, de 5 de julho, conjugado com o Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho. Deve também ser considerado o 

Despacho Normativo nº 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo nº 15971/2012, de 14 de 

dezembro. 

 

Este documento vai ser divulgado na escola-sede do Agrupamento e na página eletrónica: www.aepjm.pt/joomla 

 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola e tem por referência o Programa de Ciências 

Naturais do 3º ciclo, aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares da disciplina. A prova permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos domínios do conhecimento, 

raciocínio e comunicação científica, no âmbito dos temas: Terra no espaço, Terra em transformação, 

Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra. 

 

Os temas e conteúdos que constituem o objeto de avaliação são os que a seguir se discriminam: 

 

TEMAS 

Terra no Espaço 

Terra em Transformação 

Sustentabilidade na Terra 

Viver melhor na Terra 
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CONTEÚDOS 

 
Terra em Transformação 

  Dinâmica Interna da Terra - Atividade sísmica 

 Dinâmica Externa da Terra – Rochas e Paisagens Magmáticas 

 
Sustentabilidade na Terra 

 Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas: 

  - Catástrofes naturais 

  - Catástrofes diretamente provocadas pela humanidade- Poluição Atmosférica 

 

Viver melhor na Terra 

 Bases morfológicas e fisiológicas da reprodução humana 

 Contraceção 

 Noções básicas de hereditariedade 

 Sistema cardiorrespiratório 

 Sistema digestivo: função digestiva  

 

Caracterização da prova 

 

A prova é constituída por quatro grupos de itens. As questões que constituem cada grupo são diversificadas, de 

acordo com as aprendizagens que se pretendem avaliar, sendo as questões do tipo escolha múltipla, 

associação/correspondência, verdadeiro/falso, resposta curta e restrita. Alguns itens de associação ou resposta curta 

podem apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. 

No enunciado são indicados todos os dados imprescindíveis para a correta resolução de cada questão. 

Os itens/ grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos - textos, tabelas, gráficos, figuras e 

esquemas.   

 

A cotação total da prova é de 100 pontos. 

Quadro 1 - Valorização relativa dos temas 

Temas  Cotação 

(em pontos) 

Terra no espaço 10  

Terra em transformação 10  

Sustentabilidade na Terra 20  

Viver melhor na Terra 60  

 

 



                    
 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por itens apresentam-se no Quadro 2: 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação. 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

(em pontos) 

ITENS DE SELECÇÃO 

 Escolha múltipla 

 Associação/ Correspondência 

 Verdadeiro/ Falso 

 Ordenação 

 

 

10 a 15 

 

 

2 a 4 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 Resposta curta 

 Resposta restrita 

 

17 a 22 

 

2 a 5 

 

 

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), deve ser considerada a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

Se na resposta, a qualquer questão, o aluno utilizar dados incorretos obtidos na resolução de questões anteriores, 

não haverá penalização na cotação a atribuir. 
 

ITENS DE SELEÇÃO 

 

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 



                    
 

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Considera-se incorreta qualquer 

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

outro conjunto. 

 

VERDADEIRO/FALSO 

É atribuída a cotação total à resposta correta, sendo as respostas incorretas cotadas com zero pontos. 

As respostas em que todas as afirmações sejam identificadas como verdadeiras ou como falsas são classificadas com 

zero pontos.  

 

ORDENAÇÂO 

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 qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 
Não há lugar a classificações intermédias. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 

RESPOSTA CURTA  

Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados, para efeito da classificação, os 

elementos que satisfaçam o que é pedido segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta. 

Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a cotação a atribuir é zero pontos. 

 

RESPOSTA RESTRITA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de 
desempenho. 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou se 
apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a 
classificação de zero pontos. 
 

Material 

 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
Não é permitido o uso de lápis, de lapiseira nem de corretor. 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
 

Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
 


