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Informação – Prova de Equivalência à Frequência 

CIÊNCIAS NATURAIS – PROVA ESCRITA                                                                                      2021 

 

Prova 10 

3º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Material; 

• Duração; 

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo com 
as instruções de realização. 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Ciências Naturais e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente: 

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

• Análise e discussão de evidências e situações problemáticas; 

• Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 

• Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

• Interpretação de dados; 

• Formulação de problemas e/ou hipóteses; 

• Previsão e avaliação de resultados de investigações; 

• Interpretação de fontes de informação diversas; 

• Exposição de ideias, defesa e argumentação; 

• Estruturação lógica de textos. 

 

Caracterização da prova 

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos abordados na disciplina e 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, entre outros. 

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

que um dos domínios dos conteúdos abordados na disciplina de Ciências Naturais no 3º ciclo do 

ensino básico.  

Os examinandos respondem a todos os itens na folha fornecida para o efeito. Qualquer resposta 
dada no enunciado não será alvo de correção. 
A prova é cotada para 100 pontos. 

Os domínios que constituem objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 1. 
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Quadro 1 – Distribuição da cotação por Domínios 

 

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

acordo com o quadro 2.  

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação por classe de itens 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação por classe de itens 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

Verdadeiro/Falso 

Associação/correspondência 

Ordenação 

12 - 20 70 - 75 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 

Resposta restrita 
4 - 6 25 - 30 

 

Material 

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. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

Domínio Subdomínios 
Cotação 

(em pontos) 

A TERRA EM 

TRANSFORMAÇÃO 

Dinâmica externa da Terra  

Dinâmica interna da Terra 

Consequências da dinâmica interna da Terra 

20 – 30  

A TERRA – UM PLANETA COM 

VIDA  

SUSTENTABILIDADE NA TERRA 

Sistema Terra – da célula à biodiversidade 

Ecossistemas 

Gestão sustentável de recursos 

20 - 30 

VIVER MELHOR NA TERRA 
Saúde individual e comunitária 

O organismo humano em equilíbrio 
40 – 50 


