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INFORMAÇÃO-PROVA DE AFERIÇÃO 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de aferição à disciplina de 
Ciências Naturais, a realizar em 2017 pelos alunos do 7º ano de escolaridade. 
 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Caraterísticas e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração; 
 

2. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 
enunciados no programa de Ciências Naturais em vigor. 

Objetivos gerais e competências 

 A prova de aferição tem por referência o Programa de Ciências Naturais do 7º ano do 
Ensino Básico, aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares de Ciências Naturais, 
e permite aferir as aprendizagens adquiridas numa prova escrita de duração limitada. 
 
Competências: 
 
Dinâmica externa da Terra 

1. Compreender a diversidade das paisagens geológicas 

1.1. Identificar paisagens de rochas vulcânicas e de rochas plutónicas através das duas 
principais caraterísticas. 

1.2. Dar dois exemplos de paisagens de rochas magmáticas em território português. 
1.3. Referir as principais caraterísticas das paisagens de rochas metamórficas. 
1.4. Indicar dois exemplos de paisagens de rochas metamórficas em território nacional. 
1.5. Descrever as principais caraterísticas das paisagens de rochas sedimentares. 
1.6. Apresentar dois exemplos de paisagens sedimentares em Portugal. 
1.7. Identificar o tipo de paisagem existente na região onde a escola se localiza. 
 
2. Compreender os minerais como unidades básicas das rochas 

2.1. Enunciar o conceito de mineral. 
2.2. Identificar minerais nas rochas (biotite, calcite, estaurolite, feldspato, moscovite, olivina, 

quartzo), correlacionado algumas propriedades como o uso de tabelas. 
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Consequências da dinâmica interna da Terra 

 
6. Compreender a atividade vulcânica com uma manifestação da dinâmica interna da Terra 

6.1. Esquematizar a estrutura de um aparelho vulcânico 
6.2. Distinguir diferentes materiais expelidos pelos vulcões, com base em amostras de 

mão. 
6.3. Estabelecer uma relação entre os diferentes tipos de magmas e os diversos tipos de 

atividade vulcânica através de uma atividade prática. 
6.4. Exemplificar manifestações de vulcanismo secundário 
6.5. Explicar benefícios do vulcanismo (principal e secundário) para as populações 
6.6. Referir medidas de prevenção e de proteção de bens e de pessoas do risco vulcânico 
6.7. Inferir a importância da ciência e da tecnologia na previsão de erupções vulcânicas. 
6.8. Reconhecer as manifestações vulcânicas como consequência da dinâmica interna da 

Terra. 
 
7. Interpretar a formação das rochas magmáticas 
7.1. Explicar a génese das rochas magmáticas plutónicas e vulcânicas 
7.2. Identificar diferentes tipos de rochas (gabro e granito) e vulcânicas (basalto e riólito), 

com base em amostras de mão. 
7.3. Relacionar a génese das rochas magmáticas com a respetiva textura, com base na 

dimensão e na identificação macroscópica dos seus minerais constituintes. 
 
 
Conteúdos (de acordo com a organização do programa da disciplina) 
 
Dinâmica externa da Terra 

1. Diversidade das paisagens geológicas 

2. Os minerais como unidades básicas das rochas 

Consequências da dinâmica interna da Terra 

6. A atividade vulcânica como uma manifestação da atividade interna da Terra 

7. Interpretar a formação das rochas magmáticas 

 
3. Caraterização da prova 
 
A prova é constituída por dois grupos (Grupo I e Grupo II). 
O Grupo 1 é constituído por questões de: escolha múltipla (Itens de seleção); 
correspondência; resposta curta e de resposta aberta (Itens de construção). 
O Grupo 2 é constituído por questões de: escolha múltipla (Itens de seleção); de verdadeiro 
e falso e de resposta curta.  
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, 
figuras, fotografias, mapas e esquemas. 
A prova é cotada para 100 pontos. 
 
A valorização dos conteúdos na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos 
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Conteúdo 
Cotação (em 

pontos) 

Dinâmica externa da Terra 

1. Diversidade das paisagens geológicas 

2. Os minerais como unidades básicas das rochas 

50 

Consequências da dinâmica interna da Terra 

6. A atividade vulcânica como uma manifestação da 

atividade interna da Terra 

50 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 
(em pontos) 

Itens de seleção Escolha múltipla 
Correspondência 
Verdadeiro/Falso 

10 a 12 
2 a 3 
1 a 2 

5 
4 a 5 

7 

Itens de construção Resposta curta 
Resposta aberta 

1 a 2 
2 a 3 

4 a 5 
8 

 
4. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos 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. 

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 organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

 

5. Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 
preta. 
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As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 
(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

6. Duração 

A prova tem a duração de 50 minutos. 


