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INFORMAÇÃO – PROVA  

 

Ciências Naturais 2022 
 

Código da Prova 10 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho com as alterações 
em vigor) 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência do 3 º Ciclo 

da disciplina de Ciências Naturais a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caraterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de  classificação 
 

Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Ciências Naturais e permite avaliar a aprendizagem passível 

de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente: 

 

• conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 

• interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 

• elaboração e interpretação de representações gráficas; 

• interpretação de dados; 

• interpretação de fontes de informação diversas. 

 

A prova está dividida em 3 grupos. Nos primeiros grupos (I e II) os conteúdos selecionados, 

estão de acordo com as aprendizagens essenciais para o 7º e 8º ano e no grupo III com as 

aprendizagens essenciais para o 9º ano. 

Os domínios/temas, subdomínios/subtemas e conteúdos bem como a cotação atribuída, que 

podem constituir o objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro seguinte: 

 

 

 

 



 

 
 

 
  

 

 
INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS  (Página 2 de 3) 

 

 

 

 

Ano Domínios/Temas Conteúdos Cotação 

7º 

I 

Terra em 
Transformação 

- A atividade vulcânica 

- A atividade sísmica  

- Os diferentes tipos de rochas 

25% 

8º 

II 

Sustentabilidade 
na Terra 

 

- Terra, um planeta com vida 

- Célula, unidade básica da vida 

- Níveis de organização biológica dos seres vivos 

- Teias Alimentares 

- Relações bióticas 

30% 

9º 

III 

Viver melhor na 
Terra 

 

- O sangue 

- Sistema Cardiovascular 

- Sistema Digestivo 

- Sistema Reprodutor Humano 

 

45% 

 
Caracterização da Prova 

Os alunos respondem no enunciado.  

A prova terá questões com alíneas referentes a todos os grandes temas que foram selecionados 

e que constam nesta informação. 

 A tipologia dos exercícios e das respostas serão: 

✓ Itens de construção 

 Resposta curta. 

 Resposta extensa. 

 

✓ Itens de Seleção 

 Escolha múltipla. 

 Estabelecimento de correspondências. 

 Interpretação de tabelas, esquemas e gráficos. 

 Questões verdadeiro/falso. 

 Legendas para completar. 
 
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.  



 

 
 

 
  

 

 
INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS  (Página 3 de 3) 

 

 

Não é permitido o uso do telemóvel como máquina de calcular. 

 
 
Duração 

A Prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de 

tempo. 

 
 
Critérios Gerais de Classificação 
 

   A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item, previsto na grelha 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.  

 
Todas as respostas terão em consideração os seguintes itens: 

• Rigor científico. 

• Domínio de conteúdos. 

• Objetividade das respostas. 

 
Nos itens de construção: 

• As respostas deverão ser sucintas e claras. A falta de rigor científico implicará a 

desvalorização da resposta. 

• Deverão responder estritamente ao que é pedido em cada questão, caso contrário as 

respostas serão desvalorizadas. 

 

Nos itens de seleção: 

• Em caso de engano devem riscar a resposta errada e escrever a correta à esquerda. A 

resposta rasurada será anulada. 

• No caso de a resposta à questão exceder o número solicitado, só serão consideradas as 

primeiras respostas e/ou o número pedido. 

• Respostas com escrita ilegível serão anuladas. 

• Não serão classificadas respostas a lápis. 

 


