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INFORMAÇÃO – PROVA 

CIÊNCIAS NATURAIS 2020 
 

Prova 10 

 

9º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho/Despacho Normativonº1-F/2016,de 5de abril) 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 3º Ciclo do Ensino 
Básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2020. 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação sobre exames e do programa da 
disciplina. 
O exame de equivalência à frequência incide sobre a aprendizagem definida para o final do 3º CEB. 
Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de 
aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de 
ensino a que o exame diz respeito. 
 
 

Objeto de avaliação 
 
 
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no programa da 
disciplina de Ciências Naturais – 3º ciclo (7º, 8º e 9º anos de escolaridade). 
A avaliação sumativa externa, realizada através de uma prova escrita de duração limitada, só permite avaliar parte dos 
conhecimentos e das competências enunciados no Programa. A resolução da prova pode implicar a mobilização de 
aprendizagens inscritas no programa, mas não expressas nesta informação, enquadrada por um conjunto de capacidades, 
nomeadamente: 
 
A- Competências: 
 
Conhecimento 
- Análise e discussão de evidências e de situações problemáticas; 
- Interpretação e compreensão de leis e de modelos científicos; 
- Interpretação de representações gráficas. 
 
Raciocínio 
- Interpretação de dados; 
- Formulação de problemas e/ou hipóteses; 
 
- Previsão e avaliação de resultados de investigações. 
 
Comunicação 
- Interpretação de fontes de informação diversas; 
- Exposição de ideias, defesa e argumentação; 
- Estrutura lógica de textos. 
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B- Os temas organizadores que constituem objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro seguinte: 
 

DOMÍNIOS/ CONTEÚDOS SUBDOMÍNIOS 
COTAÇÕES 
(percentagem) 

7º ano – Terra em 
Transformação 

 Dinâmica Interna da Terra 

 Consequências da Dinâmica Interna da Terra  
20 

8º ano – Sustentabilidade 
da Terra 

 Ecossistemas 

 Gestão Sustentável dos Recursos 
20 

9º ano - Organismo 
Humano em Equilíbrio 

 Sistema Cardiovascular 

 Sistema Respiratório 

 Sistema Digestivo 

60 

 Total - 100 

 
 

Caracterização da prova 
 
 
A prova tem uma só versão. 
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. A prova é 
constituída por grupos, tendo cada um, um número variável de itens, todos de resposta obrigatória. Os itens podem ter 
como suporte tabelas, esquemas, diagramas, gráficos, entre outros. 
 
Os grupos correspondem aos conteúdos programáticos lecionados nos 7º, 8º e 9º anos de escolaridade. 
 
Tipo de itens: 
 

 Resposta curta 

 Correspondência 

 Justificação curta 

 Escolha múltipla 

 Verdadeiro/ Falso 

 Ordenação 

 Legendagem de figuras esquemáticas 

 Interpretação de figuras esquemáticas/ gráficos e/ ou tabelas 
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Material 
 
 
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
Não é permitido o uso de corretor. 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo especial). 
 
 

Duração 
 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
 

Critérios gerais de classificação 
 
 
As questões de escolha múltipla serão consideradas erradas se for feita a escolha simultânea da opção correta e de uma 
opção incorreta, para as questões em que apenas uma das opções é a correta; será descontada a classificação de uma das 
opções corretas, por cada uma das erradas que for acrescentada, para as questões em que haja duas ou mais alternativas 
corretas. 
Nas perguntas relativas a sequências, só será atribuída cotação se a sequência estiver totalmente correta e completa. 
Nos itens em que é pedida uma justificação após uma resposta objetiva, a cotação só será atribuída caso a identificação 
esteja certa. 


