
       

Prova (10)/1 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

  

 

 

Prova de Ciências Naturais  

(Escrita) 
 

 
Informação – Prova de Equivalência à Frequência 

 

Prova 10                2020 
 

 
Data: 2020/05/  (Data de aprovação em Conselho Pedagógico) 

 

3º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 
 

 

 

1. Objeto de avaliação 
 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no 

Programa do 9º Ano de Ciências Naturais em vigor. 

A avaliação sumativa externa, realizada através de uma prova escrita de duração limitada, só permite avaliar 

parte dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa. A resolução da prova pode implicar 

a mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas não expressas nesta informação. 

 

Conteúdos Programáticos 

 7º Ano – Consequências da dinâmica interna da Terra 

. Testemunhos da dinâmica interna da Terra: 

. Vulcões: 

     - Atividade vulcânica: riscos e benefícios da atividade vulcânica. 

 . Sismos: 

     - Atividade sísmica: riscos e proteção das populações. 

 

8º Ano – Sustentabilidade na Terra 

. Ecossistemas: 

. Importância das dinâmicas de interação entre seres vivos: 

     - Tipos de relações bióticas; 

     - Dinâmicas de interação entre os seres vivos. 

. Importância dos fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas: 

     - Transferências de energia nos ecossistemas; 

     - Cadeias e teias tróficas; 

    - Impactes da ação humana na dinâmica dos ecossistemas. 
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9º Ano – Viver melhor na Terra 

. Organismo humano em equilíbrio 

. Compreender a importância do sistema digestivo para o equilíbrio do organismo humano: 

     - As etapas da nutrição; 

     - Sistema digestivo;  

     - Transformações físicas e químicas que ocorrem durante a digestão; 

     - Absorção intestinal; 

     - Doenças do sistema digestivo. 

. Analisar a importância do sangue para o equilíbrio do organismo humano: 

     - Constituição do sangue; 

     - Funções dos constituintes do sangue; 

     - Modo de atuação dos glóbulos brancos na defesa do organismo. 

. Sintetizar a importância do sistema cardiovascular no equilíbrio do organismo humano: 

     - Constituição e função do sistema cardiovascular; 

     - Anatomia do coração e o ciclo cardíaco; 

     - As circulações sanguíneas: sistémica e pulmonar; 

. Analisar a influência do ambiente e dos estilos de vida no sistema respiratório: 

     - Constituição e função do sistema respiratório; 

     - Respiração externa e respiração celular; 

     - Ventilação pulmonar; 

     - Hematose alveolar e tecidular; 

     - Processos de aclimatação à altitude. 

. Compreender a importância da função excretora na regulação do organismo humano: 

     - Constituição e função do sistema urinário; 

     - O nefrónio e a formação da urina; 

. Transmissão da Vida 

. Compreender o funcionamento do sistema reprodutor humano: 

     - Morfologia do sistema reprodutor feminino e masculino 

     - Ciclo sexual feminino: ovárico e uterino. 

     - Regulação do funcionamento do sistema reprodutor masculino e feminino. 
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. Compreender a importância do conhecimento genético: 

     - Localização do material genético; 

     - Transmissão de características hereditárias humanas. 

 

 Competências Específicas 

 7º Ano 

- Esquematizar a estrutura de um aparelho vulcânico.  

- Distinguir diferentes materiais expelidos pelos vulcões.  

- Estabelecer uma relação entre os diferentes tipos de magmas e os diversos tipos de atividade vulcânica.  

- Exemplificar manifestações de vulcanismo secundário.  

-. Explicar os benefícios do vulcanismo (principal e secundário) para as populações.  

-. Referir medidas de prevenção e de proteção de bens e de pessoas do risco vulcânico.  

- Reconhecer as manifestações vulcânicas como consequência da dinâmica interna da Terra. 

- Explicar a formação de um sismo, associado à dinâmica interna da Terra.  

- Associar a vibração das rochas ao registo das ondas sísmicas.  

- Distinguir a Escala de Richter da Escala Macrossísmica Europeia.  

- Interpretar cartas de isossistas, em contexto nacional.  

- Caracterizar alguns episódios sísmicos da história do território nacional, com base em pesquisa orientada.  

- Indicar os riscos associados à ocorrência de um sismo.  

- Descrever medidas de proteção de bens e de pessoas, antes, durante e após a ocorrência de um sismo.  

 

8º Ano 

- Distinguir, dando exemplos, interações intraespecíficas de interações interespecíficas. 

- Identificar tipos de relações bióticas, em documentos diversificados. 

- Interpretar gráficos que evidenciem dinâmicas populacionais decorrentes das relações bióticas. 

- Avaliar as consequências de algumas relações bióticas na dinâmica dos ecossistemas. 

- Explicar o modo como as relações bióticas podem conduzir à evolução ou à extinção de espécies. 

- Indicar formas de transferência de energia existentes nos ecossistemas 

- Construir cadeias tróficas de ambientes marinhos, fluviais e terrestres. 

- Elaborar diversos tipos de cadeias tróficas a partir de teias alimentares. 
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- Indicar impactes da ação humana que contribuam para a alteração da dinâmica das teias alimentares. 

- Discutir medidas de minimização dos impactes da ação humana na alteração da dinâmica dos ecossistemas. 

- Indicar formas de transferência de energia existentes nos ecossistemas. 

 

9º Ano 

- Identificar as etapas da nutrição. 

- Relacionar a função do sistema digestivo com o metabolismo celular 

- Estabelecer a correspondência entre os órgãos do sistema digestivo e as glândulas anexas e as funções por 

eles desempenhadas. 

- Resumir as transformações físicas e químicas que ocorrem durante a digestão. 

- Referir o destino das substâncias não absorvidas. 

- Justificar o papel das válvulas coniventes na eficiência do processo de absorção dos nutrientes. 

- Caracterizar, sumariamente, três doenças do sistema digestivo. 

- Identificar medidas que visem contribuir para o bom funcionamento do sistema digestivo. 

- Identificar os constituintes do sangue, com base em esquemas.  

- Relacionar a estrutura e a função dos constituintes do sangue com o equilíbrio do organismo humano.  

- Explicar o modo de atuação dos leucócitos, relacionando-o com o sistema imunitário.  

- Indicar os principais constituintes do sistema cardiovascular.  

- Descrever a morfologia e a anatomia do coração de um mamífero.  

- Inferir as funções das estruturas do coração com base na sua observação.  

- Relacionar a estrutura dos vasos sanguíneos com as funções que desempenham.  

- Comparar a circulação sistémica com a circulação pulmonar, com base em esquemas.  

- Referir a função do sistema respiratório e dos seus constituintes. 

- Distinguir respiração externa de respiração celular. 

- Indicar as alterações morfológicas que ocorrem ao nível do mecanismo de ventilação pulmonar. 

- Comparar a hematose alveolar com a hematose tecidular. 

- Deduzir a influência das variações de altitude no desempenho do sistema cardiorrespiratório, distinguindo 

as variações devidas a processos de aclimatação. 

- Caracterizar os constituintes do sistema urinário. 

- Descrever a unidade funcional do rim – nefrónio. 
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- Resumir o processo de formação da urina. 

- Caraterizar as estruturas e as funções dos órgãos reprodutores humanos. 

- Interpretar esquemas ilustrativos da coordenação entre o ciclo ovárico e o ciclo uterino. 

- Distinguir as células reprodutoras humanas, a nível morfológico e a nível fisiológico. 

- Compreender como ocorre a regulação do sistema reprodutor masculino e feminino. 

- Localizar o material genético na célula. 

- Conhecer situações de transmissão de caracteres hereditários. 

- Calcular a probabilidade de algumas características hereditárias (autossómicas e heterossómicas) serem 

transmitidas aos descendentes. 

- Relacionar o conceito de probabilidade com a transmissão do sexo. 

 

Cotação 

7º Ano – 20 pontos. 

8º Ano – 30 pontos 

9º Ano – 50 pontos 

 

2. Caraterísticas e Estrutura 

A prova é constituída por três grupos, cada um dos quais contendo conteúdos programáticos do 7º ano, 8º 

ano e 9º ano, respetivamente. 

 

Grupo I - 7º Ano 

No primeiro grupo, destacam-se: 

Itens de associação/correspondência. 

Itens de escolha múltipla. 

Itens de resposta curta. 

 

Grupo II - 8º Ano 

No segundo grupo, destacam-se itens que podem ter como suporte esquemas para análise. 

Itens de escolha múltipla. 

Itens de associação/correspondência. 
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Itens de verdadeiro/falso. 

Itens de resposta curta 

Itens de resposta restrita. 

 

Grupo II – 9º Ano 

No terceiro e último grupo destacam-se os seguintes itens: 

Itens de ordenação. 

Itens de associação/correspondência. 

Itens de escolha múltipla. 

Itens de Verdadeiro/Falso. 

Itens de resposta curta. 

Itens de resposta restrita. 

No quadro 1 está representada a tipologia, número de itens e cotação da prova. 

Quadro 1- Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de 

itens 

Cotação por item 

(em pontos) 

 

Itens de seleção 

Escolha múltipla  

2 a 25 

 

1 a 6 Verdadeiro/falso 

Associação/correspondência 

Ordenação 

Itens de construção Resposta curta 2 a 20 1 a 7 

Resposta restrita 

 

 

3. Critérios Gerais 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. 

Este ano letivo de 2018/2019, na classificação das provas de exame, serão consideradas corretas as grafias 

que seguirem o que se encontra previsto no novo Acordo Ortográfico atualmente em vigor. 

 

 

 



  

Prova (10)/7 

 

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. 

 

VERDADEIRO/FALSO 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. As respostas em que todas as afirmações 

sejam identificadas como verdadeiras ou como falsas são classificadas como zero pontos. 

 

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. 

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. 

 

Itens de construção 

 

RESPOSTA CURTA 

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

Nos itens com cotação máxima (nível 3), 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 

a seguir descritos. 

Níveis Descritores 

3 Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com 

erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

2 Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

1 Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido. 

 

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. 

 

4. Material 

Na prova, o examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração 

A prova terá a duração de 90 minutos 


