Informação – Prova de equivalência à frequência

2018

Disciplina –Ciências Naturais
Código - 10
3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)
Tipo de prova –Escrita

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º Ciclo da disciplina de Ciências
Naturais, a realizar em 2018, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
• Critérios gerais de classificação

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares em vigor que se organizam em quatro
temas: Terra em Transformação, Terra – um planeta com vida, Sustentabilidade na Terra e Viver
Melhor na Terra.
A prova permite avaliar, no âmbito dos quatro temas organizadores, a aprendizagem passível de
avaliação numa prova escrita de duração limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades,
nomeadamente:
Análise e discussão de evidências e de situações problemáticas;
Interpretação e compreensão de leis e de modelos científicos;
Elaboração e interpretação de representações gráficas;
Interpretação de dados;
Formulação de problemas e / ou de hipóteses;
Previsão e avaliação de resultados de investigações;
Interpretação de fontes de informação diversas;
Exposição de ideias, defesa e argumentação;
Estruturação lógica de textos.
Os temas, subtemas e conteúdos que podem constituir o objeto de avaliação são os que se
apresentam no quadro 1.

2. Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova apresenta entre 25 a 35 itens.
Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, figuras,
tabelas, textos e gráficos.
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A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diversos conteúdos programáticos da
disciplina.
No âmbito do tema IV – Viver Melhor na Terra, os conteúdos referentes às opções que interferem no
equilíbrio do organismo serão abordados de uma forma transversal.
Os subtemas relacionados com Ciência/Tecnologia/Sociedade serão igualmente abordados de forma
transversal.
A sequência de itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos temas nas
Orientações Curriculares da disciplina.
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Valorização dos domínios/temas/competências e conteúdos/tópicos/subtemas na prova
Cotação
(em pontos)
15
5
20
60
100 pontos

Domínios/Temas

Terra em Transformação
Terra – um planeta com vida
Sustentabilidade na Terra
Viver Melhor na Terra
Total
A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2.
Quadro 2 – Tipologia de itens
Tipologia de itens
• Escolha múltipla
Itens de seleção
• Associação/correspondência
• Ordenação
• Resposta curta
Itens de construção
• Resposta restrita
• Resposta extensa

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

20 - 25

3 - 10

5 - 10

1-6

Nota:
Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem apresentar-se sob a forma de
tarefas de completamento.

3. 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 (modelo
oficial).
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

4. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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5. 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 e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem
ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de
forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Nos itens de associação/correspondência, a cotação é atribuída de acordo com o nível de
desempenho.
Nos itens de ordenação, a cotação é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja
integralmente correta e completa.Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.

Itens de construção
Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas
totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo
com os critérios específicos.
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se
organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa
corresponde uma dada pontuação.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero
pontos.

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.

Na classificação das provas, só será considerada correta a grafia que seguir o que se encontra
previsto no Acordo Ortográfico atualmente em vigor.
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