
1/2 

 

 

                                                                                                           
Ano letivo de 2019-2020  

Informação-prova 
Prova de Equivalência à Frequência  

Prova escrita  
CIÊNCIAS NATURAIS – 9º Ano      Código da prova:   10         

3.º Ciclo do Ensino Básico 
Duração da prova:   90     minutos  

Tolerância:    0    minutos 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho;   Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril;   Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;   Despacho normativo 
n.º 3-A/2020, de 5 de março;  Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de  13 de abril 
 

       1.OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova a que esta informação se refere incide nas aprendizagens essenciais dos 7.º e 8.º anos e nas metas 

curriculares, em vigor para o 9.ºano de escolaridade, da disciplina de Ciências Naturais. 

A prova tem a cotação de 100% (100 pontos), sendo as cotações distribuídas de acordo com o apresentado 

no quadro 1.  

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

     

TEMA/ SUBTEMA (7.º e 8.º anos) 
DOMÍNIO/SUBDOMÍNIO (9.ºano) 

Cotação 
(em %) 

SISMOS (7ºano) 20% 

ECOSSISTEMAS (8ºano) 
 

20% 

SISTEMA DIGESTIVO (9ºano) 
 

20% 

SISTEMA CARDIOVASCULAR (9ºano) 
 

20% 

SISTEMA EXCRETOR (9ºano) 
 

20% 

   

 A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programas e Aprendizagens Essenciais de 

Ciências Naturais) e passíveis de avaliação da aprendizagem numa prova escrita de duração limitada 

 
 Competências/metas curriculares 

 

_Compreender a atividade sísmica como uma consequência da dinâmica interna da Terra (7ºano); 

_ Analisar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos e o ambiente (8ºano); 

_ Compreender a importância dos fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas (8ºano); 

_ Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a sustentabilidade do planeta (8ºano). 

_Compreender a importância do sistema digestivo para o equilíbrio do organismo humano (9ºano); 

_Analisar a importância do sangue para o equilíbrio do organismo humano (9ºano); 

_Sintetizar a importância do sistema cardiovascular no equilíbrio do organismo humano (9ºano); 
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    _ Compreender a importância da função excretora na regulação do organismo. (9ºano). 

 

2.Caracterização da prova  
 
A prova tem uma só versão, é organizada com base em: textos; figuras; esquemas e diagramas. 

A prova é constituída por cinco grupos com vários itens, de resolução obrigatória os quais contemplam:  

• Perguntas de escolha múltipla;  

• Perguntas de associação;  

• Perguntas para resposta restrita; 

• Perguntas para completar espaços;  

• Perguntas de resposta aberta;  

• Perguntas de análise. 

• Perguntas de ordenação. 

 

3.CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  

 

• As respostas em que é assinalada a alternativa correta são classificadas com a totalidade dos pontos. As 

respostas incorretas são classificadas com zero pontos.  

• A classificação a atribuir a cada resposta de escolha múltipla é dada se assinalada corretamente. 

• A classificação a atribuir a cada resposta aberta, eventualmente subdividida em partes, poderá ser ou não 

expressa por um número inteiro.  

• Às respostas consideradas incompletas, corresponderá uma classificação ponderada. 

Serão valorizados, nas respostas dadas, os seguintes aspetos: 

● Rigor científico; 

● Objetividade e capacidade de síntese; 

● Clareza da resposta; 

● Referência aos aspetos essenciais; 

● Capacidade de análise e interpretação dos documentos utilizados no enunciado da prova; 

● Uso de terminologia adequada, quer de natureza científica quer no domínio da língua portuguesa. 

 
 
    4 .DURAÇÃO  

 
● A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

● Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 
                                                                                                                                                                                                      


