
 

 

  

 
INFORMAÇÃO  

 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
ENSINO BÁSICO 

Ano letivo 2017/2018 
 

Código 10 – Ciências Naturais 

9º ano 

 
1. Objeto de avaliação 

A prova de exame de equivalência à frequência de Ciências Naturais tem por referência o Programa 

e as Metas Finais da disciplina e permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em 

domínios do Programa, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

 

2. Caracterização e estrutura da prova 

A prova apresenta 3 grupos que abrangem os domínios/ áreas temáticas: Terra em transformação, 

Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra.  

DOMÍNIOS / 
ÁREAS 

TEMÁTICAS 
CONTEÚDOS 

ESTRUTURA DA PROVA 

GRUPO 
COTAÇÃ

O 
TIPOLOGIA 

DE ITEM 
N.º DE 
ITENS 

 

7.º ANO 

TERRA EM 

TRANSFORMAÇÃO 

Terra em transformação 

 A Terra conta a sua história 

 Dinâmica externa da Terra 

- Rochas sedimentares 

I 25% 

 

SELEÇÃO 

 

- Escolha 

múltipla 

- Ordenação 

- Associação 

 

 

CONSTRUÇÃO 

 

- Resposta 

curta 

- Resposta 

restrita ou 

extensa 

 

 

 

15 a 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.º ANO 

SUSTENTABILIDADE 

NA TERRA 

 

Dinâmica dos Ecossistemas 

 Cadeias e teias tróficas 

 Fatores bióticos e abióticos 

 Perturbação do equilíbrio 

dos ecossistemas 

II 

 

30% 

 

 

9.º ANO 

VIVER MELHOR NA 

TERRA 

Saúde individual e 

comunitária 

 Saúde e qualidade de vida 

 Promoção da saúde 

 

Organismo humano em 

equilíbrio 

 Sistema cardiovascular e 

linfático 

 Sistema respiratório 

 Suporte básico de vida 

III 45% 

 

 

 

 



 

 

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 

Nos itens de ESCOLHA MÚLTIPLA:  

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

opção correta.  

 As respostas em que seja assinalada mais do que uma opção são classificadas com zero pontos.  

 Não há lugar a classificações intermédias.  

Nos itens de ORDENAÇÃO: 

 Só será cotada a resposta cuja ordem esteja totalmente correta.  

 Não há lugar a classificações intermédias.  

Nos itens de ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA: 

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

opção correta.  

 As respostas em que seja assinalada mais do que uma opção são classificadas com zero pontos. 

 Não há lugar a classificações intermédias.  

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Nos itens de RESPOSTA CURTA: 

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

Por exemplo, se forem pedidos dois exemplos e o aluno apresentar três, só lhe serão classificados 

os dois primeiros, independentemente de estarem corretos ou não.  

Nos itens de RESPOSTA RESTRITA / EXTENSA: 

 Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa 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. 

 

NÍVEL DESCRITORES 

3 Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia a, 

ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de 

sentido.  

2 Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou 

de ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.  

3. Critérios de classificação 



1 Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou 

de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de 

sentido.  

 

- Todos os itens serão corrigidos tendo em conta o rigor e a linguagem científicos utilizados na 

exposição dos conteúdos programáticos durante as aulas da disciplina.  

- Para os itens que exijam respostas abertas, como interpretação de dados, justificações e 

clarificação de conceitos, a distribuição da cotação contempla não só a correção da resposta, como 

a estruturação correta das frases, o encadeamento lógico de ideias e a capacidade de análise e de 

síntese. 

 
4. Material 

 Esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 

 Não é permitido o uso de corretor. 

 
5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos.  

Os alunos só poderão abandonar a sala de aula, onde decorre a prova, após terminar o tempo 

estipulado para a duração da mesma. 

 
 


