
 

Informação-Prova de Ciências Naturais / 1ª e 2ª Fase. ● Página 1 de 4 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA 

 SABROSA - 152808  

 

 

INFORMAÇÃO – PROVA 
 

EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE CIÊNCIAS NATURAIS 
 

CÓDIGO: 10                            FASE: 1ª e 2ª 
 
 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
9º Ano de Escolaridade  

 
Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho e Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho 

 
2019/2020 

 

 
Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nas Metas Curriculares em vigor para a disciplina de Ciências 

Naturais do 3º ciclo. 

A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas nas metas. 

 

Características e estrutura da prova 

A Prova é escrita e constituído por três grupos, correspondendo aos domínios, subdomínios relativos aos 7º, 

8º. e 9º. anos de escolaridade, respetivamente. 

- O grupo I tem a cotação de 20 pontos. 

- O grupo II tem a cotação de 20 pontos. 

- O grupo III tem a cotação de 60 pontos. 

 

Tipologia de itens  Número de itens 
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Itens de seleção 

Escolha Múltipla 5 a 10 

Associação/ Correspondência 0 a 6 

Valor Lógico (Verdadeiro/Falso) 0 a 3 

Ordenação 0 a 3 

Itens de 

construção 

Resposta Curta 0 a 5 

Resposta Restrita 0 a 5 

Resposta Extensa 0 a 2 
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- A prova termina com a palavra FIM. 

- Os alunos respondem no enunciado da prova. 

- A prova reflete uma visão integradora e articulada dos temas organizadores da disciplina.  

- Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, gráficos, 

mapas, fotografias e esquemas. 

- A prova inclui itens de seleção (predominantemente de escolha múltipla) e itens de construção (resposta 

curta, restrita ou extensa). 

- Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que 

um dos domínios/ subdomínios do Programa do 3º Ciclo do Ensino Básico. 

- A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos domínios/ subdomínios do 

Programa. 

 

 Estimativa do número de 

questões 

Cotação por Grupo 

(pontos) 

Temas Aglutinadores 

Domínios e Subdomínios 

(8º Ano) – Grupo II 

3 a 6 20 

 

 Estimativa do número de 

questões 

Cotação por Grupo 

(pontos) 

Temas Aglutinadores 

Domínios e Subdomínios 

(9º Ano) – Grupo III 

10 a 16 60 

 

 

 

 

 Critérios gerais de classificação 

A classificação final da prova escrita (cotada para um máximo de 100 pontos) é expressa na escala 

percentual de 0 a 100, observando-se os seguintes requisitos: 

- Uma questão não respondida ou anulada tem a cotação de 0 pontos.  

- Todas as respostas dadas pelos examinandos devem estar legíveis e devidamente referenciadas de uma 

forma que permita a sua identificação inequívoca. Caso contrário, é atribuída a cotação de zero pontos à(s) 

resposta(s) em causa. 

- Se o examinando responder ao mesmo item mais do que uma vez, deve eliminar, clara e inequivocamente, 

a(s) resposta(s) que considerar incorreta(s). No caso de tal não acontecer, é cotada a resposta que surge em 

primeiro lugar. 

 

 

 

 

 Estimativa do número de 

questões 

Cotação por grupo (pontos) 

Temas Aglutinadores 

Domínios e Subdomínios 

(7º Ano) – Grupo I 

3 a 6 20 
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ITENS DE SELEÇÃO 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

- A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única alternativa 

correta. 

- São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 

     - uma alternativa incorreta; 

     - mais do que uma alternativa. 

-  Não há lugar a classificações intermédias. 

 

ORDENAÇÃO 

- A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência está integralmente correta e 

completa. 

- São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

    - é apresentada uma sequência incorreta; 

    - é omitido pelo menos um dos elementos da sequência solicitada. 

- Não há lugar a classificações intermédias. 

 

 ASSOCIAÇÃO OU CORRESPONDÊNCIA 

- Considera-se incorreta qualquer associação ou correspondência que relacione um elemento de um dado 

conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

RESPOSTA CURTA 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

RESPOSTA RESTRITA OU EXTENSA 

Os critérios de classificação dos itens de resposta aberta 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. 

A avaliação das respostas aos itens de resposta aberta centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o 

rigor científico dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas no texto elaborado. 

Neste tipo de itens, se a resposta incluir tópicos excedentes relativamente aos pedidos, deve ser atribuída a 

cotação prevista desde que o examinando aborde os estipulados e os excedentes não os contrariem. 

 No caso de a resposta apresentar contradição entre tópicos excedentes e tópicos estipulados, não deve ser 

atribuída qualquer cotação a estes últimos. 

 

– Nível 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 coerência e de rigor de 

sentido.  

– Nível 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. 

– Nível 1 – Composição sem estruturação, com a presença de erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, com perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido.  

 

 Duração 

          A prova tem a duração de 90 minutos (sem tolerância). 
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 Material autorizado 

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. 

Observação: os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº. 54/2018, de 6 de julho, realizarão uma prova 

adaptada, dentro do estabelecido neste documento, e terão o respetivo ajustamento nos critérios específicos 

da classificação.  

 


