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Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Soeiro Pereira Gomes 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

MUNDO NATURAL        Maio de 2020 

 2020 

3.º Ciclo do Ensino Básico  

 

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

3.º ciclo da disciplina de Mundo Natural, a realizar em 2020, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência os Programas e Metas Curriculares de Ciências Naturais e Físico-

Química e Aprendizagens Essenciais, do 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

A prova permite avaliar, no âmbito dos quatro temas organizadores, a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, enquadrada por um conjunto de 

capacidades, nomeadamente: 

 

 Análise e discussão de evidências; 

 Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 

 Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

 Interpretação de representações gráficas; 

 Interpretação de dados; 

 Interpretação de fontes de informação diversas; 

 Exposição de ideias, defesa e argumentação; 

 Estruturação lógica de textos. 

 

 

 

 Os temas, subtemas e conteúdos que podem constituir o objeto de avaliação são os que se 

apresentam no quadro seguinte. 



Prova de Mundo Natural   2 de  3 

 

Quadro 1- Temas, subtemas e conteúdos 

 

 

Os subtemas relacionados com Ciência/Tecnologia/Sociedade serão abordados de forma 

transversal. 

 

Caracterização da prova 

 

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

A prova está organizada por grupos de itens. Os itens podem ter como suporte um ou mais 

documentos, como, por exemplo: textos, tabelas, gráficos, mapas, imagens, esquemas. 

Os itens referentes aos temas Reações Químicas e Viver melhor na Terra requerem 

predominantemente a interpretação e a mobilização de informação fornecida em suportes diversos. 

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

a mais do que um dos temas do programa. 

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

programa da disciplina. 

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

construção, de acordo com o quadro seguinte: 

 

 

 

 

Os alunos respondem numa folha de prova própria fornecida pelo Ministério da Educação e Ciência. 

Temas Subtemas Conteúdos Valorização 

REAÇÕES QUÍMICAS 

 
 
 
- Explicação e representação de reações 
químicas 

 

 Unidades estruturais da matéria 

 Símbolos químicos 

 Fórmulas químicas 

 Iões e substâncias iónicas 
 

 
 

        10 a 20% 

VIVER MELHOR NA 

TERRA 

 
- Saúde individual e comunitária 
 

 

 Saúde e qualidade de vida 
 

 
 
 
 
 
 
 

80 a 90% 

 
 
 
 
 
- O organismo humano em equilíbrio 

 
 

 Níveis estruturais do corpo humano 

 Alimentação saudável 

 Sistema digestivo 

 Sistema cardiovascular 

 Sistema respiratório 

 Suporte básico de vida 

 Opções que interferem no equilíbrio do 
organismo (tabaco, álcool, higiene, 
droga, atividade física, alimentação) 
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Material 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite 

de tempo. 

Tipologia de itens Número de 

itens 

Cotação por item 

(em pontos) 

Cotação por 

classe de item 

(em pontos) 

(em pontos)  

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

 
    10 a 14 3  

50 a 60 
Associação/correspondência 

       2 a 6 4 a 6 
Ordenação 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 

 

 

      6 a 10 4 a 8 

40 a 50 

Resposta restrita 

 


