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INFORMAÇÃO-PROVA 
 

PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 
 
DISCIPLINA: Ciências Naturais Ano letivo 2021/2022 

 

7º Ano de escolaridade (Portaria nº223-A/2018 de 3 de agosto) 

 

O presente documento divulga as características da prova extraordinária de avaliação do 7º ano da 

disciplina de Ciências Naturais a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo 

disposto no artigo 34º da Portaria nº 223-A/2018. 

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

1. Objeto de avaliação  

2. Caracterização da prova  

3. Critérios gerais de classificação 

4. Material 

5. Duração 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais de Ciências Naturais do 7º ano e as competências 

do Perfil do Aluno à Saída da escolaridade obrigatória e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente: 

· Conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 

· Análise e discussão de evidências e situações problemáticas; 

· Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 

· Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

· Interpretação de fontes de informação diversas; 

· Exposição de ideias, defesa e argumentação; 

· Estruturação lógica de textos. 

 

2. Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos abordados na disciplina e está organizada 

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

mapas, fotografias, esquemas, entre outros. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou à sequência das unidades 

letivas do Programa ou à sequência dos seus conteúdos. 

Os subtemas e unidades da Prova apresentam-se no Quadro 1. 

Quadro 1 

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. 

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

 
Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 

integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de associação, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item é atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão 

ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 
 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

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

Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a 

TERRA EM TRNSFORMAÇÃO 

 
SUBTEMA 

 
UNIDADES 

 

Dinâmica externa da Terra - As paisagens geológicas e os minerais 

- As rochas sedimentares 

 

Estrutura e dinâmica interna da Terra 

 

- A deriva continental e a tectónica de placas.  

- A deformação das rochas. 

 Consequências da dinâmica interna da Terra 

 

- O vulcanismo 

- As rochas magmáticas e as rochas metamórficas 

- O ciclo das rochas 

- As rochas em Portugal 

- A atividade sísmica 
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organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

 
4. Material 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial).  

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
 

Júri: 

Luísa Alves 

Teresa Santos 

Salete Rento 

 

 

 

 

 


