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1. Objeto de avaliação  

A Prova Extraordinária de Avaliação tem por referência o Programa Nacional de 

Ciências Naturais e as Aprendizagens Essenciais. Considera-se, pois, condição para o 

entendimento desta informação a leitura do Programa e do documento das 

Aprendizagens Essenciais supracitados. A prova incide sobre as aprendizagens 

correspondentes ao 8.º ano de escolaridade, lecionadas durante todo o ano. 

 
 

A prova permite avaliar, no âmbito dos quatro temas organizadores a aprendizagem passível 

de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente:  

 

● Conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias: 

● Análise e discussão de evidências e situações problemáticas;  

● Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos;  

● Interpretação de representações gráficas;  

● Interpretação de dados;  

● Formulação de problemas e/ou hipóteses;  

● Interpretação de fontes de informação diversas;  

● Estruturação lógica de textos  
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Objetivos/competências Domínio 

- Explicar as principais condições da Terra que permitiram o 

desenvolvimento e a manutenção da vida. 

- Interpretar gráficos da evolução da temperatura e do dióxido de carbono 

atmosférico ao longo do tempo geológico. 

- Relacionar a influência dos seres vivos com a evolução da atmosfera 

terrestre e o efeito de estufa na Terra. 

- Distinguir o sistema Terra dos seus subsistemas, identificando as 

potencialidades dos mesmos na geração da vida na Terra. 

- Distinguir células eucarióticas de células procarióticas em observações 

microscópicas. 

- Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos, identificando os 

principais constituintes das células eucarióticas. 

- Distinguir os níveis de organização biológica dos seres vivos e dos 

ecossistemas. 

Sistema Terra: 

da célula à 

biodiversidade 

- Relacionar os fatores abióticos - luz, água, solo, temperatura – com a sua 

influência nos ecossistemas, apresentando exemplos de adaptações dos seres 

vivos a esses fatores. 

- Interpretar a influência de alguns fatores abióticos nos ecossistemas, em 

geral, e aplicá-la em exemplos da região envolvente da escola. 

- Distinguir interações intraespecíficas de interações interespecíficas e 

explicitar diferentes tipos de relações bióticas. 

- Interpretar informação relativa a dinâmicas populacionais decorrentes de 

relações bióticas, avaliando as suas consequências nos ecossistemas. 

- Sistematizar cadeias tróficas de ambientes aquáticos e terrestres 

predominantes na região envolvente da escola, indicando formas de 

transferência de energia. Interpretar cadeias tróficas, partindo de diferentes 

exemplos de teias alimentares. 

- Distinguir catástrofes de origem natural de catástrofe de origem antrópica, 

identificando as causas das principais catástrofes de origem antrópica. 

- Explicar o modo como a poluição, a desflorestação, os incêndios e as 

invasões biológicas podem afetar os ecossistemas. 

- Interpretar a influência de alguns agentes poluentes nos ecossistemas, 

partindo de problemáticas locais ou regionais e analisando criticamente os 

resultados obtidos. 

Ecossistemas 

- Distinguir recursos energéticos de recursos não energéticos e recursos 

renováveis de recursos não renováveis. 

- Caracterizar diferentes formas de exploração dos recursos naturais, 

indicando as principais transformações dos recursos naturais. 

Gestão 

sustentável 

dos recursos 
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2. Caracterização da prova  
  

Tipo de prova: Prova escrita.   

A prova é cotada para 100 %.   

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos abordados na disciplina e 

está organizada por grupos de itens.   

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo: textos, 

tabelas, gráficos, mapas, fotografias, esquemas, entre outros.   

Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a 

mais do que um dos domínios dos conteúdos abordados na disciplina de Ciências Naturais no 

3.º CEB.   

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos domínios nas 

Metas Curriculares da disciplina.   

 

Quadro 1 – Domínios/subdomínios e distribuição da cotação por domínios da componente 

teórica 
DOMÍNIOS  SUBDOMÍNIOS  COTAÇÃO   

(EM %)  

A TERRA – UM PLANETA COM 

VIDA   
 

Sistema Terra: da Célula à 

biodiversidade 

 

 

28% 

SUSTENTABILIDADE NA TERRA  Ecossistemas 
Gestão sustentável de recursos  

 

72% 

 

 

3. Caraterísticas e Estrutura da prova  
  

A componente escrita é constituída por cinco grupos, cada um dos quais contendo conteúdos 

programáticos do 8º ano, respetivamente. 

 

Grupo I  

No primeiro grupo, destacam-se:  

Itens de associação/correspondência.  

Itens de escolha múltipla.  

Itens de resposta curta.  
 

Grupo II 

No segundo grupo, destacam-se:  

Itens de escolha múltipla.  

Itens de associação/correspondência.  

 

 

Grupo III 

No terceiro grupo destacam-se:  
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Itens de associação/correspondência.  

Itens de escolha múltipla.  

Itens de resposta curta.  
 

Grupo IV 

No quarto grupo destacam-se: 

Itens de resposta de complemento. 
 

Grupo V 

No quinto e último grupo destacam-se: 

Itens de escolha múltipla.  

Itens de verdadeiro/falso.  

 
Quadro 2 – Tipologia e cotação por classe de itens da componente teórica  

Tipologia de itens 
Número de 

itens 
Cotação por item 

(em %) 

 
Itens de seleção 

Escolha múltipla 12 

1 

5 

3% 

10% 

2 a 14% 

Verdadeiro/falso 

Associação/correspondência 

Itens de construção Resposta curta 7 1 a 6% 

 

 

4. 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 percentuais.  

Este ano letivo de 2021/2022, 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.  

  

ITENS DE SELEÇÃO  

  

● Escolha Múltipla  

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única 

alternativa correta.  

São classificadas com zero pontos percentuais as respostas em que é assinalada:  

– uma alternativa incorreta;  

– mais do que uma alternativa.  

Não há lugar a classificações intermédias.  
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● 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 percentuais.  

  

● Associação ou 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 percentuais qualquer resposta que não atinja o nível 1 de 

desempenho.  

  

ITENS DE CONSTRUÇÃO  

  

● Resposta curta/complemento. 

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

No caso de ultrapassados o número dos elementos solicitado serão tidos em conta apenas os 

primeiros.  

   

5. Material  
  

- Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta para responder às questões.   

- Os alunos não respondem no enunciado da prova. As respostas são registadas em 

folha própria do estabelecimento de ensino.  

- Não é permitido o uso de corretor.  

  

6. Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos para realização da prova escrita, não podendo a 

sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

este limite. 


