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Informação-Prova de Equivalência à Frequência de Ciências Naturais maio 2020 

Prova 10| 2020 
 

3.º Ciclo do Ensino Básico            Ano de escolaridade: 9.º 

Introdução  

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 nas 1.ª e/ou 2.ª fases em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação  

 Caracterização da prova  

 Critérios gerais de classificação 

 Material  

 Duração  

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. A prova avalia a 

aprendizagem nos domínios do conhecimento, do raciocínio, da comunicação e das atitudes. 

 

Os conteúdos a avaliar sintetizam-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos temas e conteúdos na prova 

 

Temas/Conteúdos 

Terra em Transformação  

 Deriva dos continentes; 

 Consequências da dinâmica interna da Terra: atividade vulcânica e sísmica.  

Sustentabilidade na Terra 

 Recursos naturais e sua utilização e consequências; 

 Proteção e conservação da Natureza. 

Viver melhor na Terra 

 Sistemas nervoso e hormonal; 

 Sistemas digestivo e urinário. 
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Caracterização da prova 

A prova está organizada por conjuntos de itens que podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por 

exemplo: textos, imagens, esquemas, gráficos e/ou tabelas. Cada conjunto pode ser constituído por itens de 

seleção (escolha múltipla, ordenação, associação e verdadeiro/falso) e itens de construção (resposta curta, 

resposta restrita e resposta extensa), em número variável.  

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

dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do Programa. 

A prova é cotada para 100 pontos, com a valorização de cada tema descrita no Quadro 2. 

         

  Quadro 2 – Valorização dos Temas abordados na prova 

Grupos Temas/Conteúdos 
Cotação  

(em pontos) 

I Terra em Transformação  30 a 40  

II Sustentabilidade na Terra 20 a 30  

III Viver melhor na Terra 40 a 50  

 

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. 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente em maiúsculas é 

sujeita a uma desvalorização de três pontos. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Material 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


