INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

CIÊNCIAS NATURAIS

2022

Prova 10|

Modalidades: escrita e prática

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho)
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.ºciclo do ensino básico da
disciplina em epígrafe, a realizar em 2022, nomeadamente:
•Objeto de avaliação
•Caracterização da prova
•Material
•Duração
Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova em simultâneo com
as instruções de realização.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares do Ensino Básico e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os
seguintes domínios de referência:
Domínio

Subdomínios

A TERRA EM TRANSFORMAÇÃO

Dinâmica externa da Terra
Dinâmica interna da Terra
Consequências da dinâmica interna da Terra

A TERRA – UM PLANETA COM VIDA

Sistema Terra – da célula à biodiversidade
Ecossistemas
Fluxos de energia nos ecossistemas.

SUSTENTABILIDADE NA TERRA

Gestão sustentável de recursos

VIVER MELHOR NA TERRA

Saúde individual e comunitária
O organismo humano em equilíbrio
Transmissão da vida

Caracterização da prova
A prova é constituída por duas componentes, uma escrita e outra prática.
Cada componente da prova é cotado para 100 pontos.
A prova escrita está organizada por grupos e itens.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios no programa e nos
documentos orientadores ou à sequência dos seus conteúdos.
Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do
programa.
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A prova pode incluir itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e ordenação) e
itens de construção (resposta curta e resposta restrita).
A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no quadro seguinte.
Distribuição da cotação

Domínios de referência

Cotação
(em pontos)

A TERRA EM TRANSFORMAÇÃO
A TERRA – UM PLANETA COM VIDA

24-30

SUSTENTABILIDADE NA TERRA

26-30

VIVER MELHOR NA TERRA

40-50

A prova prática consiste na realização de uma atividade prática recorrendo a um protocolo experimental
e ao respetivo material laboratorial.

Material
Nas provas, como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta
azul ou preta. Não é permitida a consulta de dicionário. Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova escrita tem a duração de 45 minutos.
A prova prática tem a duração de 45 minutos.
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