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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
CIÊNCIAS NATURAIS                                                                                                          2020 

PROVA10 - PROVA ESCRITA   

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO   

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

do 3º ciclo da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2020, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova  

• Material 

• Duração  

• Critérios gerais de classificação 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os Programas e demais documentos curriculares em vigor, o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as aprendizagens essenciais para a 

disciplina de Ciências Naturais do terceiro ciclo do Ensino Básico e permite avaliar as 

aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita, de duração limitada. A prova 

incide sobre quatro grandes Domínios, organizados em Subdomínios, sendo a lecionação 

dos mesmos distribuída pelos três anos deste ciclo.  

 

Caracterização da prova  

A prova é realizada em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

As questões podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo: textos, 

tabelas, gráficos, mapas, fotografias ou esquemas. 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos. A distribuição da 

cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I Terra em Transformação 18 

II Terra um Planeta com Vida 8 

III Sustentabilidade na Terra 26 

IV Viver Melhor na Terra 48 

 



 

 

  PROVA 10 I 2/3 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresenta-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação. 

Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação por itens 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Correspondência/Associação 

16 

8 

Escolha Múltipla 4 

Ordenação 6 

Itens de 

Construção 

Resposta curta/restrita 1 6 

Interpretação de imagens, 

esquemas, quadros e gráficos. 
2  10 

Interpretação de textos 

Resposta extensa 

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

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

(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de lápis ou lapiseira. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

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. 

• O aluno será avaliado tendo em conta a clareza, capacidade de síntese e rigor científico 

da resposta. 

• A ausência de resposta ou resposta totalmente ilegível terá cotação zero. 

• Todas as respostas devem ser legíveis e estar perfeitamente identificadas. 

• Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido à frente. 

• 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. 

• Nos itens de resposta fechada de escolha múltipla, a cotação total do item só é 

atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única opção correta.  
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• São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 

- uma opção incorreta; 

 - mais do que uma opção. 

• Nos itens de resposta fechada curta a classificação é atribuída de acordo com os 

elementos de resposta solicitados e apresentados. 

• Nos itens de resposta fechada de correspondência/associação 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. 

• São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– é apresentada uma sequência incorreta; 

– é omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada; 

- que não correspondam ao contexto da pergunta; 

- em que as ideias não estejam expostas numa sequência lógica. 

 


