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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

CIÊNCIAS NATURAIS 

PROVA 10 / 2020 

 

 
 
 
1. Introdução  

 

Com esta informação-exame pretende-se dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processos de 

exame, as aprendizagens que serão objecto de avaliação, assim como a estrutura, os tipos de itens, a 

cotação, o material a utilizar e a duração da prova. 

 

 

2. Objecto de Avaliação  

 

 A prova de Ciências Naturais avalia o conjunto de aprendizagens desenvolvidas no 3.º Ciclo do Ensino 

Básico, tendo como referência o Currículo Nacional do Ensino Básico e o documento das Metas de 

Aprendizagens, emitido pela Direcção Geral de Educação, e o programa em vigor para o referido ciclo. 

Não é obrigatório que na prova em questão sejam avaliados todos os pontos que constam das metas de 

aprendizagem da prova de equivalência à frequência. 

 

 A prova encontra-se organizada de forma a avaliar as competências dos examinandos nos seguintes 

domínios:  

- aquisição de conhecimentos;  

- compreensão de conceitos, modelos e teorias;  

- aplicação dos conhecimentos adquiridos a novas situações;  

- reconhecimento da importância do conhecimento científico e tecnológico na explicação e resolução 

de situações relativas ao meio ambiente e ao Homem.  

 

 A prova é organizada por grupos. Cada grupo irá abordar conteúdos dos três grandes temas 

organizadores do programa de Ciências Naturais:  
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TEMA CAPÍTULOS 

Terra em Transformação 

Dinâmica Interna da Terra; 

- Deriva dos continentes e tectónica de placas 

- Ocorrência de falhas e dobras 

Consequências da dinâmica interna da Terra;  

- Vulcanismo 

- Zonas de grande actividade vulcânica 

- Riscos e benefícios da actividade vulcânica 

- Sismos 

- Zonas de grande actividade sísmica, riscos e protecção das populações 

Estrutura interna da Terra 

- Contributo da Ciência e da tecnologia para o estudo da estrutura interna da 

terra 

- Modelos propostos 

Dinâmica externa da Terra; 

- Rochas, testemunhos da actividade da Terra 

- Rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas – génese e constituição 

- Ciclo das rochas 

- Paisagens geológicas 

Sustentabilidade na Terra 

Dinâmica dos ecossistemas 

- Interacções seres vivos – componentes abióticos (luz, temperatura, 

humidade) 

- Interacções numa comunidade 

- Cadeias alimentares, redes tróficas e pirâmides ecológicas 

- Ciclos biogeoquímicos (carbono, água e azoto) 

- Sucessão ecológica 

Viver melhor na Terra 

Organismo Humano em equilíbrio 

- Coordenação do organismo – sistema neuro-hormonal 

- Sistemas digestivo, cardiovascular, respiratório e excretor em interacção 

 
 
3. Caracterização da Prova  

 

 A prova de equivalência à frequência tem duas versões: versão 1 e versão 2 

 Em cada um dos grupos pode haver questões de vários temas orientadores, não sendo obrigatória 

a separação dos grupos por temas. 

 A cotação dos diferentes itens será feita, tendo em conta a seguinte distribuição: 

 

TEMA COTAÇÃO 

Terra em transformação 25% a 35% 

Sustentabilidade na Terra 25% a 35% 

Viver melhor na Terra 30% a 50% 
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 Cada grupo de itens é, geralmente, introduzido por documentos (textos, tabelas, gráficos, figuras 

esquemáticas ou imagens). 

 Os itens podem ser dos seguintes tipos:  

- Resposta curta;  

- Resposta elaborada; 

- Correspondência;  

- Verdadeiro / Falso;  

- Ordenação.  

 A cotação total da prova é de 100 pontos.  

 

4. 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 e é expressa por um número inteiro. 

 As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

 A ausência de indicação inequívoca da versão da prova (Versão 1 ou Versão 2) implica a 

classificação com zero pontos das respostas aos itens de seleção. 

 

Itens de seleção 

 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

 A cotação total do item 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; 

– 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 incorrecta qualquer 

associação / correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que 

um elemento do outro conjunto. 

 É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

 

ORDENAÇÃO 

 A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta 

e completa. 

 São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

 Não há lugar a classificações intermédias. 
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Itens de construção 

 

RESPOSTA CURTA 

 A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

 

RESPOSTA RESTRITA 

 Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio 

específico da disciplina. 

 A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor científico dos 

conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas no texto elaborado. 

 Nos itens com cotação de 10%, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências 

específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua portuguesa. 

 A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a 

classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta 

valorização corresponde a cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de 

desempenho indicados. 

 No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é 

classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

5. Material a utilizar  

 

O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul 

ou preta.  

Não é permitido o uso de lápis, lapiseira ou corrector.  

 

6. Duração da prova  

 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem qualquer tolerância. 

 

 

FIM 
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METAS DE APRENDIZAGEM PARA O EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE CIÊNCIAS 

NATURAIS – 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

TEMA: TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 

 

 O aluno identifica e legenda os modelos da estrutura interna da Terra, explicitando o critério 

em que cada um deles se fundamenta (o modelo “crosta, manto e núcleo” baseado na 

composição dos materiais e o modelo “litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera 

(externa e interna)” baseado em propriedades mecânicas, por exemplo, rigidez das rochas); 

diferencia métodos directos e indirectos de recolha de informações para a concepção dos 

dois modelos.  

 

 O aluno explica a teoria da deriva continental de Wegener e analisa os argumentos usados 

a favor (paleontológicos, paleoclimáticos, litológicos e morfológicos) e os principais 

argumentos que conduziram, na época, à não-aceitação desta teoria.  

 O aluno explica a inter-relação desenvolvimento tecnológico – desenvolvimento científico, 

aplicando-a ao conhecimento da morfologia dos fundos oceânicos, e consequente 

desenvolvimento da Teoria da Expansão Oceânica, o que contribuiu para a aceitação da 

hipótese mobilista de Wegener e a formulação posterior da Teoria da Tectónica de Placas.  

 O aluno interpreta a mobilidade das placas litosféricas, segundo a Teoria da Tectónica de 

Placas, quanto a possíveis consequências nos seus limites convergentes (formação de 

montanhas/destruição de litosfera/sismos e vulcões) e nos seus limites divergentes 

(expansão dos fundos oceânicos/formação de litosfera/sismos e vulcões).  

 O aluno identifica dobras e falhas, em figuras/esquemas, associa-as a deformações das 

rochas que constituem a litosfera, em consequência da acção de forças, dependente das 

características dessas rochas e do ambiente geodinâmico onde se localizam.  

 O aluno localiza geograficamente, a nível mundial, zonas de maior risco sísmico e de 

vulcões activos associando-as aos limites das placas litosféricas.  

 O aluno identifica e interpreta o significado dos diferentes constituintes de um vulcão.  

 O aluno relaciona a viscosidade do magma com o tipo de erupção (efusiva e explosiva), as 

características do aparelho vulcânico (forma e tamanho do cone) e os materiais emitidos 

(líquidos, sólidos/piroclastos e gasosos).  

 O aluno discute benefícios da actividade vulcânica em particular as potencialidades das 

manifestações secundárias de vulcanismo. 

 O aluno associa sismos a uma libertação de energia acumulada nas rochas e libertada no 

hipocentro sob a forma de ondas sísmicas, detectadas pelos sismógrafos, e registadas em 

sismogramas.  

 O aluno diferencia, quanto aos pressupostos em que se baseiam (danos causados e 

quantidade de energia libertada), as escalas de Mercalli modificada e de Richter, utilizadas 

para avaliar um sismo. 

 O aluno interpreta cartas de isossistas identificando o epicentro do sismo e discute factor es 

que determinam os estragos verificados.  
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 O aluno identifica minerais constituintes de rochas (por exemplo: calcite, feldspato, quartzo, 

biotite, moscovite), considerando as suas propriedades físicas (dureza, brilho, clivagem) e 

químicas (reacção entre ácido e mineral). 

 O aluno relaciona a génese de rochas magmáticas intrusivas (granito) e extrusivas (basalto) 

com as suas características texturais e mineralógicas.  

 O aluno descreve a sequência de acontecimentos que explicam a formação de sedimentos 

(areias, argilas) e, a partir destes, a formação da respectiva rocha sedimentar (arenito, 

argilito); explica factores que determinam o tamanho/grau de arredondamento e a 

deposição dos sedimentos (por exemplo: características do sedimento, características do 

agente de transporte). 

 O aluno associa os diferentes tipos de rochas sedimentares (detríticas, químicas e 

biogénicas) à sua génese, sabendo que se formam à superfície da Terra e que se dispõem, 

geralmente, em estratos onde se podem encontrar fósseis que nos “rev elam” a história da 

evolução da vida, contribuindo para a história mais recente da Terra (os últimos 500 milhões 

de anos). 

 O aluno relaciona as características texturais de uma rocha metamórfica (por exemplo: 

xisto, mármore) à pré-existente (por exemplo: argilito, calcário) e aos factores de 

metamorfismo responsáveis pela sua formação.  

 O aluno relaciona as rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas quanto aos 

processos que as transformam e descreve o ciclo das rochas.  

 O aluno associa as diferentes paisagens geológicas ao tipo de rocha predominante na 

região e aos diversos processos geológicos que lhe deram origem; reconhece a 

utilização/aplicação, a nível regional e nacional, dos diferentes tipos de rochas.  

 

TEMA: SUSTENTABILIDADE NA TERRA 

 O aluno apresenta o significado do conceito de ecossistema, comunidade, população e 

espécie e organiza-os de modo a evidenciar que o mundo vivo se apresenta 

hierarquicamente estruturado (ecossistema/comunidade/população/espécie/ 

organismo/célula). 

 O aluno identifica e interpreta a influência de factores abióticos (por exemplo: luz, 

temperatura, humidade) e bióticos (relações entre os seres vivos) nas comunidades que 

integrem ecossistemas em equilíbrio dinâmico.  

 O aluno interpreta situações diversas (por exemplo: resultados experimentais, actividades 

laboratoriais planificadas e executadas, gráficos) que demonstrem a influência dos factores 

abióticos (físicos e químicos) do meio sobre os indivíduos (efeitos de ordem fisiológica e/ou 

comportamental) e/ou sobre as populações (efeitos de ordem demográfica – taxa de 

natalidade, mortalidade, emigração e imigração).  

 O aluno identifica e interpreta relações intra -específicas e inter-específicas e os 

benefícios/prejuízos/indiferença para os seres vivos envolvidos.  

 O aluno aplica os conceitos de produtor, consumidor (primário, secundário, …), 

decompositor, autotrófico, heterotrófico e nível trófico mediante a exploração/construção 

de cadeias/teias alimentares e descreve a actividade complementar (produção de matéria 
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orgânica/síntese de compostos minerais) dos seres vivos que possibilita uma reciclagem 

permanente de matéria.  

 O aluno interpreta as cadeias alimentares como um ciclo de matéria onde existe um fluxo 

de energia unidireccional, cuja fonte de energia é o Sol.  

 O aluno explica o fenómeno da sucessão ecológica a partir da análise de diversas 

situações.  

 

 

TEMA: VIVER MELHOR NA TERRA 

 O aluno identifica os constituintes do sistema nervoso, central e periférico, as suas 

protecções e a célula especializada na transmissão do impulso nervoso (neurónio).  

 O aluno distingue reacções voluntárias e involuntárias do organismo, interpretando -as 

como respostas do sistema neuro-hormonal, essenciais à coordenação do organismo.  

 O aluno identifica os constituintes do sangue e descreve as respectiv as funções; diferencia 

sangue venoso de sangue arterial quanto à quantidade relativa de dióxido de carbono e 

oxigénio que contêm. 

 O aluno descreve a circulação pulmonar e a circulação sistémica, explicitando a respectiva 

função; relaciona a estrutura dos d iferentes vasos sanguíneos com a sua função.  

 O aluno identifica e caracteriza as fases do ciclo cardíaco (diástole geral, sístole auricular 

e sístole ventricular) quanto à contracção/relaxamento das cavidades do coração e 

abertura/fecho das válvulas e suas consequências para a deslocação do sangue no 

coração. 

 O aluno explica a intervenção dos músculos intercostais, do diafragma e das costelas nos 

movimentos respiratórios de inspiração e expiração (ventilação pulmonar).  

 O aluno descreve processos vitais como a hematose pulmonar (sistema respiratório) e a 

absorção intestinal (sistema digestivo) identificando a sua importância no funcionamento 

do organismo e na manutenção do seu equilíbrio.  

 O aluno relaciona a acção complementar dos processos físicos e quím icos na digestão; 

associa os químicos à acção enzimática que ocorre na boca, estômago e intestino delgado 

e identifica o suco digestivo que contém as enzimas em cada um desses locais.  

 O aluno revela pensamento científico para verificar a influência de enz imas específicas na 

transformação de macromoléculas nas unidades básicas (glicose, aminoácidos, 

glicerol/ácidos gordos) dos respectivos nutrientes (glícidos, proteínas e lípidos).  

 O aluno associa a função excretora do organismo ao sistema urinário (eliminação da urina), 

às glândulas sudoríparas (eliminação do suor), ao sistema respiratório (eliminação de 

gases provenientes de metabolismo celular) e ao sistema digestivo (eliminação das fezes).  

 O aluno caracteriza a fisiologia do sistema urinário quanto aos p rocessos de filtração, 

reabsorção, excreção e secreção essenciais para eliminar do sangue os resíduos do 

metabolismo celular.  

 


