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

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

CIÊNCIAS NATURAIS       Maio de 2020 

Prova 10 | 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 Ciências Naturais, a realizar em 2020, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Ciências Naturais do Ensino 

Básico e Aprendizagens Essenciais, que se organizam em três temas: Terra em transformação, 

Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra. 

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

passível de avaliação, numa prova escrita e numa prova prática, ambas de duração limitada de 45 

minutos, enquadradas por um conjunto de capacidades, nomeadamente: 

 

 Análise e discussão de evidências e situações problemáticas; 

 Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 

 Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

 Interpretação de representações gráficas; 

 Interpretação de dados; 

 Previsão e avaliação de resultados de investigações; 

 Interpretação de fontes de informação diversas; 

 Exposição de ideias, defesa e argumentação; 

 Estruturação lógica de textos. 

 Realização de uma atividade experimental 

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

apresentam no quadro seguinte. 



Prova 10 maio 2020   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 Terra em Transformação, Sustentabilidade na Terra 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 uma parte prática, que implica a realização de tarefas objeto de avaliação 

performativa, em situações de organização individual ou em grupo, a manipulação de materiais, 

instrumentos e equipamentos, com eventual produção escrita, que incide sobre o trabalho prático e 

ou experimental produzido, implicando a presença de um júri e a utilização, por este, de um registo 

de observação do desempenho do aluno. 

 

Temas Subtemas Conteúdos Valorização 

TERRA EM 
TRANSFORMAÇÃO 

         

          - Dinâmica interna da Terra 

 Deriva dos continentes e tectónica de 
placas. 

 Deformações das rochas. 

 
 
 
 

20 a 35% 
 
 

 
- Consequências da dinâmica interna da 
Terra 

 Atividade vulcânica. 

 Atividade sísmica. 

SUSTENTABILIDADE NA 

TERRA 

- Ecossistemas  
 Interações seres vivos- ambiente 

 Fluxo de energia e ciclos de matéria 

  Perturbações no equilíbrio dos 
ecossistemas 

 
 

 
25 a 35% 

 - Gestão sustentável de 
recursos 

 Recursos naturais – utilização e 
consequências. 

VIVER MELHOR NA 

TERRA 

 
- Saúde individual e comunitária 
 

 

 Saúde e qualidade de vida. 
 

 
 
 

30 a 45% 
 
 

 
 
 

 
- O organismo humano em equilíbrio 

 

 Alimentação saudável 

 Sistema digestivo 

 Opções que interferem no equilíbrio do 
organismo (tabaco, álcool, higiene, 
droga, atividade física, alimentação) 
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A prova apresenta 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. 

 

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 

As provas têm a duração de 45 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 

 
       5 a 7  

 

 

 

 

 

6  

54 a 64 
Associação/correspondência 

       1 a 3 6 a 8 
Ordenação 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 

 

 

      3 a 5 6 a 12 
36 a 46 

Resposta restrita 

 


