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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
2017 | 2018 

3.º Ciclo do Ensino Básico, disciplina de Ciências Naturais 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e as metas curriculares de Ciências Naturais do Ensino 
Básico consultável em http://www.dge.mec.pt/programas-e-metas-curriculares-0 

  

2. Caracterização da prova 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova apresenta três grupos de itens. 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem no tema Terra em Transformação, subtema: 
Consequências da dinâmica interna da Terra e estrutura interna da Terra. 

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no tema Sustentabilidade na Terra, subtema: 
Ecossistemas.  

No Grupo III, avalia-se a aprendizagem no tema Viver Melhor na Terra, subtemas: O organismo 
humano em equilíbrio e Transmissão da Vida.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

Os subtemas, a tipologia de itens, o número de itens e a valorização dos subtemas, apresentam-

se no quadro 1. 

Quadro1  

Subtemas 

 

Tipologia de itens Número 

de 

itens 

Cotação 

(em pontos) 

Consequências da dinâmica 
interna da Terra e estrutura 
interna da Terra 

Itens de seleção  

 Escolha múltipla 

 Associação/correspondência  

 Ordenação 

 Verdadeiro /falso 

 

Itens de construção  

 Resposta curta 

 Resposta restrita  

 

 

10 a 25 

 

 

10 a 20 

10 a 30 

Ecossistemas 10 a 30 

O organismo humano em 
equilíbrio 

10 a 60 

Transmissão da vida 10 a 20 

 

http://www.dge.mec.pt/programas-e-metas-curriculares-0
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3. Critérios gerais de classificação 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e de critérios 
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro ou 
decimal. 
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. 

Itens de seleção 

 
Escolha múltipla 

A cotação total do item 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. 
Não há lugar a classificações intermédias. 
 
Associação/correspondência 

A classificação é atribuída pelo somatório das partes iguais de todos os tópicos solicitados. 
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 dos elementos da sequência solicitada. 
Não há lugar a classificações intermédias. 

Verdadeiro/falso 

São classificadas com zero pontos as respostas que indiquem todas as opções como verdadeiras 

ou como falsas. 

 

Itens de construção 

 
Resposta curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são 
classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 
Se a resposta contiver elementos contraditórios ou que excedam o solicitado, deve ser 
classificada com zero pontos. 
 
Resposta restrita 
Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis 
de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É classificada 
com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico 
da disciplina. 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA 
 

 

 
    3 

 

 

Nível Descritor 

3 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou 
de ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique 
perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

2 

Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de 
pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de 
inteligibilidade e/ou de sentido. 

1 

Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de 
pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de 
inteligibilidade e/ou de sentido. 

 
A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, 
tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de terminologia científica adequada. 
As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao solicitado, 
podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios 
específicos de classificação desde que a linguagem em alternativa seja adequada e rigorosa. 
Nestes casos, os elementos de resposta cientificamente válidos devem ser classificados de 
acordo com os descritores apresentados. 
Caso a resposta contenha elementos contraditórios, são considerados para efeito de classificação 
apenas os tópicos que não apresentem esses elementos. 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 
 

4. Material 

Material que o aluno deve usar: caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é 
permitido o uso de corretor. 
 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, de acordo com o despacho normativo nº4-A/2018 de 14-02. 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico de _____ / _____ / _____ 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

_____________________________________________________ 

João Manuel Rodrigues Pereira 

 


