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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Ciências Naturais do 8.º ano de escolaridade do 

3.º Ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada, enquadrada por um conjunto de competências, nomeadamente:  

 Análise e discussão de evidências e de situações problemáticas; 

 Interpretação e compreensão de leis e de modelos científicos; 

 Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

 Interpretação de dados; 

 Formulação de problemas e/ou de hipóteses; 

 Previsão e avaliação de resultados de investigações; 

 Interpretação de fontes de informação diversas; 

 Exposição de ideias, defesa e argumentação. 

O domínio e subdomínios que podem constituir o objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 1, 

assim como as respetivas cotações. 

Quadro 1 – Domínio, subdomínio, conteúdos e cotação 

Domínio Subdomínio Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

Terra, um 

planeta com 

vida 

- Sistema Terra: da célula à 

biodiversidade 

 Condições da Terra favoráveis à existência 

da vida 

 Célula - unidade básica dos seres vivos 

20 a 40 

Sustentabilidad

e na terra 

- Estrutura e funcionamento 

dos ecossistemas 

 Interação seres vivos – ambiente 

 Fluxos de energia e ciclos de matéria 

 Perturbação do equilíbrio dos ecossistemas 

30 a 70 

- Gestão sustentável dos 

recursos 

 Recursos naturais: exploração e 

transformação 

 Proteção e conservação da Natureza 

10 a 30 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

- Os alunos não respondem no enunciado. As respostas são registadas em folha de prova a fornecer pela 

escola.  

- A prova está organizada por grupos de itens. 
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- Os itens/grupos de itens podem ter como suporte, por exemplo, textos, tabelas, gráficos, fotografias e 

esquemas.  

- A prova reflete uma visão integradora dos diferentes subdomínios do 8.º ano de escolaridade do 3.º ciclo 

do ensino básico.  

- Alguns dos itens podem incidir sobre a aprendizagem feita no âmbito das experiências educativas 

realizadas em laboratório.  

- A prova é cotada de 0 a 100 pontos, sendo a classificação final convertida para um nível de 1 a 5 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação por classe de itens 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

12-25 60 - 80 
Associação/correspondência  

Ordenação 

Verdadeiro/Falso 

Itens de construção 
Resposta curta e Completamento 

3-7 20 - 40 
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 são classificadas com zero pontos. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

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. 

Nos itens de escolha múltipla não há lugar a classificações intermédias. 

• Associação/correspondência  

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

associação/correspondência integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma associação/correspondência incorreta; 

– uma associação/correspondência incompleta. 

Nos itens de associação/correspondência não há lugar a classificações intermédias. 

• Ordenação  

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

correta e completa. 
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São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

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

Nos itens de seleção não há lugar a classificações intermédias. 

• Verdadeiro/Falso 

A colocação das afirmações apresentadas como sendo todas verdadeiras ou todas falsas, é anulada, 

equivalendo a zero pontos. 

Itens de construção 

• Resposta curta e Completamento 

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

• Resposta restrita  

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita podem-se apresentar organizados por níveis de 

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

As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao solicitado, podem não 

apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de classificação, 

desde que a linguagem usada em alternativa seja adequada. 

Se a resposta contiver elementos contraditórios, deve ser classificada com zero pontos. 

 
4. MATERIAL AUTORIZADO 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento de ensino. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
5. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 


