INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - ESCRITA

CIÊNCIAS NATURAIS
Prova 10 | 2022
3.º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência escrita do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2022,
nomeadamente:


Objeto de avaliação



Caracterização da prova



Critérios de classificação



Material



Duração

1 - Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor do Ensino Básico, Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e Aprendizagens Essenciais de Ciências
Naturais e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de
duração limitada incindido sobre os seguintes temas:


Terra em Transformação (7º ano),



Terra – Um Planeta com Vida (8º ano),



Sustentabilidade na Terra (8º ano),



Viver melhor na Terra (9ºano).

2 - Características e estrutura
 A prova é realizada no enunciado.
 A prova inclui itens de seleção (por exemplo, de escolha múltipla) e itens de construção
(por exemplo, de resposta restrita).
 Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos,
fotografias, mapas, tabelas, figuras e gráficos.

 A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa
ou à sequência dos seus conteúdos.
 Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos
domínios do programa.


A prova é cotada para 100 pontos (os conteúdos de aprendizagem relativos aos 7º, 8º
e 9º anos de escolaridade têm uma ponderação semelhante na prova).



A classificação da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações
das duas componentes (escrita e prática), expressas na escala de 0 a 100.

3 - Critérios 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.
No enunciado:
•

Todas as respostas devem ser perfeitamente legíveis e estar devidamente

identificadas;
•

Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido à frente;

•

As respostas ilegíveis e / ou anuladas são classificadas com zero pontos;

•

Na totalidade da cotação não serão descontadas lacunas a nível da Língua

Portuguesa (estrutura frásica e erros ortográficos);
•

O uso de corretor anula a resposta;

•

A folha de rascunho não pode ser entregue para classificação.

ITENS DE SELEÇÃO
ESCOLHA MÚLTIPLA - A cotação total do item só 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 ou mais do que uma opção. Não há lugar a classificações intermédias.
ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA - A classificação é atribuída de acordo com o nível de
desempenho. Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione
um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto.

São classificadas com zero pontos as respostas em que sejam assinaladas todas as
associações/correspondências incorretas, não atingindo o nível 1 de desempenho.
Nos itens de verdadeiro/falso (V/F), serão anuladas as respostas que indiquem todas as
opções como verdadeiras ou como falsas.

ITENS DE CONSTRUÇÃO
RESPOSTA CURTA - Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com
os critérios específicos.
Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, serão considerados
apenas os primeiros elementos, de acordo com o número solicitado.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada
com zero pontos.
RESPOSTA RESTRITA - Nos itens de resposta restrita, a classificação é atribuída de acordo
com os critérios específicos.
As respostas podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes
dos critérios específicos de classificação desde que o seu conteúdo seja considerado
cientificamente válido e adequado ao solicitado e que a linguagem usada em alternativa
seja adequada e rigorosa. Nestes casos, os elementos de resposta cientificamente válidos
devem ser classificados de acordo com os critérios apresentados.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada
com zero pontos.

4 – Material


Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.



Não é permitido o uso de corretor.

5 – Duração


A prova tem a duração de 45 minutos.

