MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

FÍSICO-QUÍMICA - 7.º Ano
Duração da Prova:
60 minutos
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS

CONTEÚDOS

- Distinguir vários corpos celestes
(planetas, estrelas e sistemas planetários;
enxames de estrelas, galáxias e enxames
de galáxias).
- Indicar o modo como os corpos celestes
se organizam, localizando a Terra.
- Indicar qual é a nossa galáxia (Galáxia ou
Via Láctea), a sua forma e a localização do
Sol nela.
- Indicar o que são constelações e dar
exemplos de constelações visíveis no
hemisfério Norte (Ursa Maior e Ursa
Menor) e no hemisfério Sul (Cruzeiro do
Sul).
- Associar a estrela Polar à localização do
Norte no hemisfério Norte e explicar como
é possível localizá-la a partir da Ursa
Maior.
- Indicar que a luz emitida pelos corpos
celestes pode ser detetada ou não pelos
nossos olhos (luz visível ou invisível).
- Identificar Galileu como pioneiro na
utilização do telescópio na observação do
céu
(descobertas do relevo na Lua, fases de
Vénus e satélites de Júpiter).
- Caracterizar os modelos geocêntrico e
heliocêntrico, enquadrando-os
historicamente (contributos de Ptolomeu,
Copérnico e Galileu).
- Identificar a observação por telescópios
(de luz visível e não visível, em terra e em
órbita) e as missões espaciais (tripuladas e
não tripuladas) como meios essenciais
para conhecer o Universo.
- Dar exemplos de agências espaciais
(ESA e NASA), de missões tripuladas
(missões
Apolo e Estação Espacial Internacional) e
não tripuladas (satélites artificiais e sondas
espaciais) e de observatórios no solo
(ESO).
- Identificar a teoria do Big Bang como
descrição da origem e evolução do
Universo e indicar que este está em
expansão desde a sua origem.
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ESTRUTURA

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO

Todas as respostas dadas pelo aluno
deverão estar legíveis e devidamente
referenciadas, de forma que permitam a
sua identificação inequívoca. Caso
contrário, será atribuída a cotação de zero
(0) pontos à(s) resposta(s) em causa.
Se o aluno responder ao mesmo item
mais do que uma vez, deverá ter
eliminado, clara e inequivocamente, a(s)
resposta(s) que considerou incorreta(s).
No caso de tal não ter acontecido, será
cotada a resposta que surge em primeiro
lugar.

Espaço/Universo

Itens de resposta fechada:
Escolha múltipla
Verdadeiro/Falso
Associação
Completamento
Curta
Itens de resposta aberta:
De texto

MATERIAL A UTILIZAR

Folha de prova; Folha de rascunho; Caneta de tinta indelével preta ou azul.

OBSERVAÇÕES

-

IMP.CM.004-01

COTAÇÕES

100p

Os cenários de metodologia de resposta
apresentados para alguns itens abertos
podem não esgotar todas as hipóteses de
resposta. Deve ser atribuída cotação
equivalente se, em alternativa, o aluno
apresentar uma outra metodologia de
resolução igualmente correta.
Nos itens de escolha múltipla e
verdadeiro/falso, se o aluno assinalar mais
do que uma opção, deve ser atribuída a
cotação de zero (0) pontos a esse item.
Se a resolução de um item que envolve
cálculos apresentar erro exclusivamente
imputável à resolução numérica ocorrida
num item anterior, ao item será atribuída a
cotação total.
Se, nos itens abertos em que é solicitado
o cálculo de uma grandeza, o aluno
apresentar apenas o resultado final,
mesmo que correto, terá a cotação de
zero (0) pontos.
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