MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

BIOLOGIA E GEOLOGIA - 10.º Ano
Duração da Prova:
120 minutos
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

21 de outubro de 2019
DOMÍNIO

ESTRUTURA

COTAÇÕES

Domínio Conhecimento/
Cognitivo:

Interpretar situações identificando
exemplos de interações entre os
subsistemas terrestres (atmosfera,
biosfera, geosfera e hidrosfera).

Utilizar princípios de raciocínio geológico
(atualismo, catastrofismo e
uniformitarismo) na interpretação de
evidências de factos da história da Terra
(sequências estratigráficas, fósseis, tipos
de rochas e formas de relevo).
Interpretar evidências de mobilismo
geológico com base na teoria da Tectónica
de Placas (placa litosférica, limites
divergentes, convergentes e
transformantes/ conservativos, rift e zona
de subducção, dorsais e fossas
oceânicas).

A ausência de indicação inequívoca da
versão da prova implica a classificação
com zero pontos das respostas aos itens
de seleção.

GRUPOS I / II / IV
Estes grupos poderão
conter

Explicar o ciclo litológico com base nos
processos de génese e características dos
vários tipos de rochas, selecionando
exemplos que possam ser observados em
amostras de mão no laboratório e/ou no
campo.

Itens de seleção:
Escolha múltipla
Ordenação
Associação
Itens de construção:
Resposta curta
Resposta restrita

As respostas ilegíveis ou que não
possam ser claramente identificadas são
classificadas com zero pontos.
Domínio
Conhecimento/
Cognitivo –
200p

Domínio Conhecimento/ Cognitivo
e Domínio Capacidades/ Procedimental:

Geologia e métodos

Distinguir processos de datação relativa de
absoluta/radiométrica, identificando
exemplos das suas potencialidades e
limitações como métodos de investigação
em geologia.
Relacionar a construção da escala do
tempo geológico com factos biológicos e
geológicos da história da Terra.

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO
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.

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 for apresentada mais do que uma
resposta ao mesmo item, só é
classificada a resposta que surgir em
primeiro lugar.

Domínio Capacidades/
Procedimental:

GRUPO II
Este grupo poderá conter
Itens de seleção:
Escolha múltipla
Ordenação
Associação
Itens de construção:
Resposta curta
Resposta restrita

Domínio
capacidades /
procedimental
–
200p

Nos itens de seleção, a cotação do item
só é atribuída às respostas integralmente
corretas e completas. Todas as outras
respostas são classificadas com zero
pontos.
Nos itens de resposta curta, a cotação
do item só é atribuída às respostas
totalmente corretas.
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.

MATERIAL A UTILIZAR
OBSERVAÇÕES

IMP.CM.004-01

Folha de Prova; caneta azul ou preta.
A prova contempla Versão 1 e Versão 2.
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