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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA 

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO  

ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA 

 

MATRIZ DA PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE CIÊNCIAS NATURAIS 

 

3º Ciclo do Ensino Básico                    Ano Letivo 2012/2013 

 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência da 

disciplina de Ciências Naturais a realizar em 2013.  
A prova de equivalência à frequência de Ciências Naturais tem por referência as Orientações 

Curriculares para o 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Físicas e Naturais – componente Ciências 
Naturais – que se organizam em quatro Temas – Terra no Espaço, Terra em Transformação, 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: 

 Interpretação e compreensão de leis e de modelos científicos; 

 Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

 Interpretação de dados; 

 Interpretação de fontes de informação diversas; 

 Exposição de ideias, defesa e argumentação; 

 Estruturação lógica de textos. 
 
 

Quadro I – Temas, subtemas e conteúdos 
 

Temas Subtemas Conteúdos 

A Terra em 

Transformação 

(7º ano) 

A Terra conta a sua história 

 

 Os fósseis e a sua importância para a 
reconstituição da história da Terra. 

 Grandes etapas da história da Terra. 

Consequências da dinâmica 
interna da Terra 

 

 Atividade sísmica: riscos e proteção das 
populações. 

Sustentabilidade 

na Terra 

(8º ano) 
Ecossistemas 

 

 Interações seres vivos-ambiente. 

 Fluxo de energia e ciclo de matéria. 

Viver melhor na 

Terra  

(9º ano) 

Transmissão da Vida 

 

 Bases morfológicas e fisiológicas da 

reprodução humana. 

Organismo Humano em 
equilíbrio 

 

 Sistema cardiorrespiratório e digestivo em 

interação. 
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2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA:  

 

 A prova está organizada por grupo de itens. Os itens podem ter como suporte um ou mais 
documentos, como, exemplo: textos, tabelas, gráficos, mapas, fotografias, esquemas. 

 A prova contém itens referentes aos temas Terra em Transformação, Sustentabilidade na Terra e Viver 
Melhor na Terra. 

 A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência, V/F, ordenação) e itens 
de construção (resposta curta e resposta restrita). 

 

3. COTAÇÕES 
 

 A cotação dada a cada tema/subtema apresenta-se no quadro seguinte. 
 

Quadro II – Temas/Subtemas e cotação por grupos 

 

Temas/Subtemas 

Cotação por 

grupos 

(pontos) 

A Terra em 

Transformação 

A Terra conta a sua história 
20 a 30 

Consequências da dinâmica interna 
da Terra 

Sustentabilidade 

na Terra 
Ecossistemas 20 a 30 

Viver melhor na 

Terra  

Transmissão da Vida 
40 a 50 

Organismo Humano em equilíbrio 

 
 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO/CLASSIFICAÇÃO: 

Na correção da prova serão valorizados os seguintes aspetos: 

 Utilização adequada da terminologia científica. 

 Clareza da resposta. 

 Correta interpretação dos esquemas, figuras, mapas e textos utilizados no enunciado. 

 A ausência de resposta ou resposta totalmente ilegível terá cotação zero. 

 Sempre que houver um engano, este deve ser riscado e corrigido à frente, de modo bem legível. 

 Nos itens de escolha múltipla, deve ser respeitado o número de opções pedidas. Caso exceda esse 
número a resposta será anulada. 

 Nos itens de ordenação a cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 
integralmente correta e completa. 

 Nos itens de resposta curta a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta 
solicitados e apresentados. 

 Nos itens de associação/correspondência e verdadeiro/falso a classificação é atribuída de acordo com 
o nível de desempenho. 
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5. MATERIAL AUTORIZADO: 

 O aluno deve usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica apenas de tinta azul ou 
preta. 

 Não é permitido: 
 o uso de lápis nem de corretor; 
 o uso de máquina de calcular. 

 

        OBSERVAÇÕES:  

 Os alunos não escrevem no enunciado da prova. As respostas são registadas em folha própria para o 
efeito. 
 

6. DURAÇÃO: 

 A prova tem a duração de 90 minutos não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 
 

 


