MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

CIÊNCIAS NATURAIS - 7.º Ano
Duração da Prova:
60 minutos
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS

CONTEÚDOS

20 de outubro de 2017
ESTRUTURA

COTAÇÕES

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO
As respostas ilegíveis ou que não possam
ser claramente identificadas são
classificadas com zero pontos.

Compreender a diversidade das paisagens
geológicas:
- Identificar paisagens de rochas
vulcânicas e paisagens de rochas
plutónicas através das suas principais
caraterísticas.
- Dar dois exemplos de paisagens de
rochas magmáticas em território
português.
- Referir as principais caraterísticas das
paisagens de rochas metamórficas.
- Indicar dois exemplos de paisagens de
rochas metamórficas em território nacional.
- Descrever as principais caraterísticas das
paisagens de rochas sedimentares.
- Apresentar dois exemplos de paisagens
sedimentares em Portugal.
- Identificar o tipo de paisagem existente
na região onde a escola se localiza.

Nos itens de escolha múltipla só será
aceite uma opção. No caso de o aluno
assinalar mais do que uma opção a
cotação a atribuir será zero pontos.

Dinâmica externa da Terra

Compreender os minerais como unidades
básicas das rochas:
- Enunciar o conceito de mineral.

Itens de seleção:
Escolha múltipla
Correspondência
Ordenação
Verdadeiro / Falso
Itens de construção:
Resposta Curta
Resposta Restrita

Nos itens de associação/ correspondência
e 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 com zero pontos.
100 p

Nos itens de ordenação só é atribuída a
cotação da resposta caso a sequência
esteja completamente correta. Caso
contrário, a cotação a atribuir será zero
pontos.
Os critérios de classificação dos itens de
resposta restrita apresentam-se
organizados por níveis de desempenho
centrando-se nos tópicos de referência,
tendo em conta a organização dos
conteúdos e a utilização de linguagem
científica adequada. Caso a resposta
contenha elementos contraditórios, são
considerados para efeito de classificação
apenas os tópicos que não apresentem
esses elementos.
Uso correto da língua portuguesa ao nível
da construção frásica e da ortografia.

MATERIAL A UTILIZAR
OBSERVAÇÕES

IMP.CM.004-01

Folha de Prova; caneta azul ou preta.
-
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