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O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação do 3º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Ciências Naturais 9º ano, a realizar em 2022, nomeadamente: 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e das 

Aprendizagens Essenciais da Disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova escrita: 

• Objetivos; 

• Conteúdos; 

• Estrutura e cotações; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

OBJETIVOS 

- 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 hipóteses;  

- Previsão e avaliação de resultados de investigações;  

- Interpretação de fontes de informações diversas;  

- Exposição de ideias, defesa e argumentação;  

- Estrutura lógica de textos.  

 

 

 

 

 

                2022 

MATRIZ DA PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS 

NATURAIS 
9ºAno    



                                                                                                                                    

Ciências Naturais/ 9º Ano – Matriz da Prova Extraordinária de Avaliação - 3 º Ciclo 

                                                

P á g .  2 | 3                                                                                                                                                  

 

CONTEÚDOS 

 

   Ano               Domínio                       Subdomínios 

 

            9º 

 

VIVER MELHOR NA TERRA 

Saúde individual e comunitária 

Organismo humano em equilíbrio 

Transmissão de vida 

 

 

ESTRUTURA E COTAÇÕES 

 

A prova é realizada no enunciado. 

A Prova Extraordinária de Avaliação está organizada por grupos e itens. 

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

gráficos, fotografias, esquemas. 

Alguns dos itens e/ou grupo de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a 

mais do que um dos temas e a mais do que uma das unidades do programa. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos temas e das 

unidades das Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

A prova pode incluir itens de seleção (verdadeiro/falso, escolha múltipla, 

associação/correspondência, ordenação e lacunares) e itens de construção (resposta curta e 

resposta restrita). 

A Prova Extraordinária de Avaliação de Ciências Naturais está cotada com 100 pontos. 

 

 

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, 

previsto no documento de classificação. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta 

pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 
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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 

A) Escolha múltipla 

A cotação total do item só 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 ou 

mais de que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

B) Verdadeiro/Falso | Associação/correspondência | Lacunares 

Nos itens de verdadeiro/falso serão cotadas com zero pontos as respostas em que todas as 

afirmações sejam avaliadas como verdadeiras ou como falsas. 

Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um 

dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

Nos itens de preenchimento de lacunas é atribuída às respostas que apresentam de forma 

inequívoca a única alternativa que completa corretamente o espaço das afirmações. São 

classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada uma alternativa incorreta ou as 

duas alternativas. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

MATERIAL 

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

azul ou preta. 

Os alunos respondem no enunciado da prova facultado pela escola. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

A Prova Extraordinária de Avaliação tem uma duração de 90 minutos não podendo a sua 

aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

 


