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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Direção Regional da Educação 

 
 

A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS 

EXAMINANDOS NOS SEGUINTES DOMÍNIOS: 

Discussão dos assuntos polémicos nas sociedades atuais sobre os quais os cidadãos devem ter 

uma opinião fundamentada;  

Compreensão de que o organismo humano está organizado segundo uma hierarquia de níveis 

que funcionam de modo integrado e desempenhando funções específicas; 

Avaliação e gestão de riscos e tomada de decisão face a assuntos que preocupam as 

sociedades tendo em conta fatores ambientais, económicos e sociais. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO (Conteúdos Programáticos) 

Dinâmica Interna da Terra: 

Compreender a Teoria da Deriva dos Continentes; 

Conhecer os argumentos a favor da Teoria da Deriva dos Continentes; 

Compreender a Teoria da Tectónica de Placas. 

 

Consequências da Dinâmica Interna da Terra: 

Conhecer os sismos e a sua distribuição geográfica; 

Identificar diferentes tipos de registos e avaliação dos sismos; 

Compreender a importância das medidas de proteção das populações. 

 

 

 

Ano Letivo 
2018/2019 

Informação-Prova de equivalência à frequência  

do Ensino Básico  
 (De acordo com o artigo 12º da Portaria nº 102/2016  de 18 de outubro) 

Disciplina: 
Código: 

Ciências Naturais 
10 

Ano de Escolaridade: 9º ano  

Duração da Prova: 90 minutos  
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Ecossistemas: 

Interpretar teias e teias alimentares;  

Conhecer a função, nos ecossistemas, dos seres autotróficos (produtores) e heterotróficos 

(consumidores e decompositores); 

Identificar níveis tróficos. 

 

Organismo Humano em Equilíbrio:  

Conhecer a morfologia do Sistema Digestivo;  

Compreender mecanismos básicos da digestão;  

Identificar os constituintes do sangue e as respetivas funções; 

Conhecer a morfologia e fisiologia do Sistema Cardiovascular;  

Conhecer as estruturas e os mecanismos envolvidos nas trocas gasosas; 

Caracterizar o ciclo respiratório; 

Identificar doenças respiratórias; 

Conhecer a estrutura funcional do rim;  

Conhecer a estrutura e funções da pele, enquanto órgão excretor; 

Identificar os processos envolvidos na formação da urina; 

Conhecer a constituição do Sistema Nervoso; 

Identificar modos de funcionamento do Sistema Nervoso; 

Compreender o funcionamento do Sistema Hormonal; 

Identificar as funções das diversas hormonas. 

 

ESTRUTURA DA PROVA/TIPO DE ITENS 

A prova é constituída por três grupos: 

GRUPO I  

1. Estrutura e Dinâmica Interna da Terra  

1.1. Teoria da Deriva dos Continentes. 

1.2. Teoria da Tectónica de Placas. 

2. Consequências da Dinâmica Interna da Terra  

2.1. Atividade sísmica. 

2.2. Escalas de medição sísmica. 

2.3. Riscos e Proteção das populações. 
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GRUPO II  

3. Ecossistemas 

3.1. Fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas. 

 

GRUPO III 

4. Organismo Humano em Equilíbrio 

4.1. Sistema Digestivo.  

4.2. Sangue. 

4.3. Sistema Cardiovascular. 

4.4. Sistema Respiratório. 

4.5. Sistemas Excretores. 

4.6. Sistema Nervoso. 

4.7. Sistema Hormonal. 

 

Tipologia das questões por grupo:   

Resposta curta; 

Estabelecimento de correspondência; 

Ordenação; 

Escolha múltipla; 

Legendas;  

Identificação do valor lógico de afirmações (V/F); 

Desenvolvimento breve, análise e interpretação de textos, esquemas e figuras.  

 

 

A cotação total da prova é de 100 pontos. 

 

A classificação distribui-se da seguinte forma por cada um dos grupos: 

Grupo I: 20 pontos   

 Grupo II: 20 pontos  

 Grupo III: 60 pontos 
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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

- Todas as respostas devem estar legíveis e devidamente identificadas, caso contrário não serão 

cotadas. 

- Nos itens de escolha múltipla deve ser respeitado o número de opções pedidas. Caso se 

exceda esse número a cotação da resposta será zero. 

- Nos itens de ordenação, só é atribuída cotação se a sequência estiver integralmente correta. 

- Nos itens de estabelecimento de correspondência em que se solicita apenas uma opção, as 

respostas que contenham mais do que uma alternativa serão anuladas, ainda que uma delas 

seja a correta. 

- Nos itens de associação a cotação será distribuída por cada uma das correspondências a 

efetuar e a penalização será apenas a decorrente de cada associação ou correspondência 

incorretamente estabelecida. 

- Nos itens fechados de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o 

solicitado, só são considerados, para efeito de classificação, os elementos que satisfaçam o que 

é pedido. Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a classificação 

a atribuir é de zero pontos. 

- Nas questões de desenvolvimento breve, de análise e de interpretação, serão considerados os 

seguintes parâmetros:  

- Objetividade e rigor na resposta;  

- Utilização de vocabulário científico;  

- Capacidade de síntese. 

 

MATERIAL A UTILIZAR 

- Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

Data de publicação do documento: 14 de maio de 2019 


