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INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 

 

 

1. Objeto de Avaliação 

 
As Orientações Curriculares para o 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Naturais referem 

quatro temas organizadores: Terra no Espaço, Terra em Transformação, Sustentabilidade e Viver Melhor 

na Terra, passíveis de avaliação numa prova escrita. O Quadro 1 apresenta os temas e subtemas que 

foram considerados para a elaboração da prova escrita. A prova prática incidirá apenas no último tema 

organizador: Viver Melhor na Terra. 

 

Competências 

As competências a avaliar decorrem da operacionalização dos conteúdos conceptuais e procedimentais 

enunciados nos diferentes temas organizadores e são desenvolvidas nos domínios do «saber» e do 

«saber fazer». Em alguns itens, estas competências são expressas através da composição de texto. 

A prova permite avaliar as seguintes competências: 

 

DOMÍNIO CONCEPTUAL 

• Conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 

• Interpretação de dados fornecidos em diversos suportes; 

• Mobilização e utilização de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 

• Explicação de contextos em análise, com base em critérios fornecidos; 

• Estabelecimento de relações entre conceitos. 

 

DOMÍNIO PROCEDIMENTAL 

• Reconhecimento da função da observação na investigação científica; 
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• Identificação/formulação de problemas/hipóteses explicativas de processos naturais; 

• Identificação de argumentos a favor ou contra determinadas hipóteses/conclusões; 

• Interpretação/alteração de procedimentos experimentais fornecidos; 

• Interpretação dos resultados de uma investigação científica; 

• Previsão de resultados/estabelecimento de conclusões. 

 

Quadro 1 – Temas organizadores 

Temas  Subtemas 

Terra em Transformação 

● Dinâmica interna da Terra 

▪ Deriva dos continentes e tectónica de placas 

● Consequências da dinâmica interna da Terra 

▪ Atividade vulcânica e sísmica 

Sustentabilidade na Terra 

 

● Ecossistemas 

▪ Organização biológica dos ecossistemas 

▪ Dinâmica de interação entre seres vivos 

Viver melhor na Terra 

● Saúde individual e comunitária 

● O organismo humano em equilíbrio 

● Transmissão de vida 

 

 

2. Caracterização da prova 
 

A prova é composta por uma componente escrita e por uma componente prática. A classificação final 

corresponde à média aritmética simples das classificações das duas componentes, arredonda às 

unidades, expressas na escala de 0 a 100.  

A componente escrita 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. 

A prova escrita reflete uma visão integradora e articulada dos conteúdos programáticos da disciplina. 

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

de acordo com o quadro 2, perfazendo um total de 100 pontos. 

A componente prática consiste na execução de um protocolo experimental e na posterior descrição, 

discussão e conclusão dos resultados obtidos, de acordo com o quadro 3, perfazendo um total de 100 

pontos. 

Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do 

que um dos temas/unidades do Programa. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos temas/unidades no 

Programa. 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação da componente escrita 

Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação por 

item 

(em pontos) 

Cotação por classe 

de itens (em 

pontos) 

ITENS DE 

SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

12 a 15 

4 

60 a 70 
Associação/correspondência 6 

Ordenação 5 

Verdadeiro e falso 6 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 3 a 4 5 ou 6 
30 a 40 

Resposta restrita 1 a 2 6 a 8 

 

 

Quadro 3 - Estrutura, número de itens e cotação da componente prática. 

Estrutura Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

EXECUÇÃO EXPERIMENTAL 1 40 

ITENS  DE SELEÇÃO Escolha múltipla 6 5 

ITENS DE CONSTRUÇÃO Resposta restrita 1 30 

 

 

3. Critérios gerais de avaliação 
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação estabelecidos 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:   
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– uma opção incorreta;   

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

VERDADEIRO E FALSO 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. As respostas em que todas as 

afirmações sejam identificadas como verdadeiras ou como falsas são classificadas com zero pontos. 

ASSOCIAÇÃO / CORRESPONDÊNCIA 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 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. 

Itens de construção 

RESPOSTA CURTA 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

Se a resposta contiver elementos contraditórios ou que excedam o solicitado, deve ser classificada com 

zero pontos. 

 

RESPOSTA RESTRITA 

Os critérios de classificação dos 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. 
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A classificação das respostas, relativas aos itens de resposta restrita, centra-se nos tópicos de referência, 

tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de terminologia científica adequada. 

As respostas, caso o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao solicitado, 

podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de 

classificação desde que a linguagem em alternativa seja adequada e rigorosa. Nestes casos, os 

elementos de resposta cientificamente válidos, devem ser classificados de acordo com os descritores 

apresentados. 

Caso a resposta contenha elementos contraditórios são considerados, para efeito de classificação, 

apenas os tópicos que não apresentem esses elementos. 

 

Execução Experimental 

Para a avaliação da execução experimental será utilizada uma grelha de observação. Os aspetos que 

serão avaliados são o rigor na manipulação do material laboratorial e o cumprimento do procedimento 

experimental, bem como o registo dos resultados esperados. 

 

 

4. Material 
 

Escrita e prática: Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

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

Não é permitida a utilização de corretor e lapiseira-lápis. 

 

 

5. Duração 
 

A componente escrita tem uma duração de 45 minutos e a componente prática tem uma duração de 

45 minutos. 

 


