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Conteúdos Estrutura da Prova Cotações Critérios de Classificação 

 
Dinâmica externa da Terra 

 
Os minerais 
● Minerais e rochas 

● Identificação de minerais 

 

As rochas sedimentares 

● Formação de rochas 

sedimentares 

● Tipos de rochas 

sedimentares 

● Paisagens de rochas 

sedimentares 

 

 

 
● Alguns itens têm 

informação fornecida por 

meio de diferentes suportes 

(figuras, tabelas, textos, 

gráficos, etc.). 

 

● Os itens podem envolver 

a mobilização de conteúdos 

relativos a mais do que um 

dos domínios do programa. 

 

● A sequência dos itens 

pode não corresponder à 

sequência dos domínios do 

programa e à sequência dos 

seus conteúdos. 

 

● A prova inclui os 

seguintes tipos de itens de 

resposta: 

- itens de seleção (escolha 

múltipla); 

- itens de construção 

(resposta curta e resposta 

restrita). 

 
●  A prova é 

cotada para 
100%. 

 
 

10% a 20% 

 

 

 
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. 

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. 

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 

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; 

- mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
 

 

 

 

 
Estrutura e dinâmica 
interna da Terra 
 

As placas tectónicas 

● Deriva dos continentes 

30% a 40% 
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● Expansão do fundo dos 

oceanos 

● Placas tectónicas e interior 

da Terra 

 

A deformação das rochas 

● Dobras e falhas 

● Formação de cadeias 

montanhosas 

 

 

- itens de verdadeiro e falso 

- itens de correspondência 

- itens de preenchimento 

(lacunares) 

- itens de ordenação 

 

● Itens de construção: a 

resposta pode resumir-se, 

por exemplo, a uma 

expressão, a uma frase ou a 

um número (itens de 

resposta curta). 

 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos.  

 

ITENS DE VERDADEIRO OU FALSO, 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. 

 

ITENS DE ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente 

correta e completa. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

 

Consequências da 

dinâmica interna da 

Terra 

Os vulcões 

● Edifício vulcânico 

● Atividade vulcânica 

● Vulcanismo secundário 

● Vulcões em Portugal e no 

undo 

● Riscos e benefícios da 

atividade vulcânica 

10% a 20% 
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As rochas magmáticas  

e as rochas metamórficas 
● Formação das rochas 

magmáticas e metamórficas 

● Tipos de rochas 

magmáticas e metamórficas 

 

O ciclo das rochas 

● O ciclo das rochas 

 

Os sismos 

● Atividade sísmica 

● Registo e avaliação dos 

sismos 

● Sismos em Portugal e no 

mundo 

 

O interior da Terra 

● Métodos para o estudo do 

interior da Terra 

● Modelos da estrutura 

interna da Terra 

 

A Terra conta a sua 

história 

● Fósseis 

● Processos de fossilização 

30% a 40% 



Matriz-Prova de Extraordinária de Avaliação – Ciências Naturais – 7.º Ano 
 

 Informação-Prova de Equivalência à Frequência – Ciências Naturais - 3.º Ciclo Pág. 4/4 

 

A história da Terra 

● O tempo geológico 

● A datação das rochas 

 

Material necessário: 
O aluno deve ser portador de: 

 • caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

 • lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e transferidor; 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico, 01 de junho de 2022 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

Maria Fernanda Bica 
 


