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3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de Julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 
básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2018, nele consta: 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Material 
• Duração 
• Critérios gerais de classificação 

Objeto de avaliação 

A prova tem como referência as metas curriculares da disciplina de Ciências Naturais  e  permite 
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.  

 

Caracterização da prova 

A prova está organizada por grupos de itens. 
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de 
dados, gráficos, fotografias e esquemas. 
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios, subdomínios, objetivos 
gerais, descritores ou sequência dos seus conteúdos 
Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 
objetivos gerais ou descritores das metas curriculares. 
A prova é constituída por questões que poderão ser do tipo:  
 Resposta curta 

 Resposta restrita 

 Interpretação de dados 

 Interpretação de esquemas e/ou gráficos 

 Legenda de figuras 

 Escolha múltipla 

 Verdadeiro/Falso 

 Correspondência/Associação 

 Estabelecimento de sequências  

 Cálculo  

A cotação total da prova é de 100 pontos.  
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 — Valorização dos domínios 

DOMÍNIOS COTAÇÃO 
 (em pontos) 

TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 

• Dinâmica externa da Terra 
• Estrutura e dinâmica interna da Terra 
• Consequências da dinâmica interna da Terra 
• A Terra conta a sua história 
• A Ciência Geológica e a sustentabilidade da vida na Terra 

20 a 30 

TERRA - UM PLANETA COM VIDA 

Sistema Terra: da célula à biodiversidade 
• Unidade básica da vida - a célula  

SUSTENTABILIDADE NA TERRA 

Ecossistemas 
• Ecossistemas e as suas interações 
• Fluxos de energia e matéria nos ecossistemas 
• Equilíbrio nos ecossistemas  

GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 
Recursos naturais 
• Diminuição dos impactes de exploração e gestão dos recursos naturais 
Ordenamento e gestão do território 
• Áreas protegidas em Portugal 

25 a 40 

VIVER MELHOR NA TERRA  

Saúde individual e comunitária 
• A importância da saúde individual e comunitária na qualidade de vida da população 
• Estratégias de promoção da saúde 

 
Organismo humano em equilíbrio 
• Níveis estruturais do corpo humano 
• Alimentação saudável 
• Sistema digestivo 
• Sangue 
• Sistema cardiovascular 
• Sistema linfático 
• A influência do ambiente e dos estilos de vida no sistema respiratório 
• Medidas de suporte básico de vida 
• Sistema nervoso 
• Sistema hormonal 
 
Transmissão da vida 
• Sistema reprodutor humano 
• A importância do conhecimento genético 

45 a 60 
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Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  
As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino. 
Não é permitido o uso de corretor.  
 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos.   

Critérios gerais de classificação 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada 
apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 
Nos itens de resposta curta, em que seja solicitado um número definido de elementos de resposta, 
apenas é atribuída a cotação aos primeiros elementos, de acordo com o número pedido. 

ITENS DE SELEÇÃO  
Nos itens de verdadeiro/falso (V/F), serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções como 
verdadeiras ou como falsas. 

Escolha múltipla 
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 
opção correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 
— uma opção incorreta; 
— mais do que uma opção. 

Associação / Correspondência 
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 
associação / correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um 
elemento do outro conjunto.  

Ordenação 
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta 
e completa. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que: 
— seja apresentada uma sequência incorreta; 
— seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 
Não há lugar a classificações intermédias. 
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ITENS DE CONSTRUÇÃO 
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 
corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos 
elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos. 
As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e 
/ ou as expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo 
seja cientificamente válido e adequado ao solicitado.  
Nos itens em que é pedida uma justificação após uma resposta objetiva, a cotação só será atribuída 
caso a resposta objetiva esteja correta. 


