MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

FÍSICO-QUÍMICA - 7.º Ano
Duração da Prova:
60 minutos
ORGANIZADOR/ DOMÍNIO

Domínio conhecimento / cognitivo:
Universo
Distâncias no Universo Sistema Solar
A Terra, a Lua e as forças gravíticas
Materiais
Constituição do mundo material
Substâncias e misturas
Transformações físicas

MATERIAL A UTILIZAR
OBSERVAÇÕES

IMP.CM.004-03

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E
ATITUDES
- Estabelecer relações entre as estruturas
do Universo através da recolha de
informação em fontes diversas e
apresentar as conclusões.
- Compreender o que faz da Terra um
planeta com vida, numa perspetiva
interdisciplinar.
- Interpretar fenómenos que ocorrem na
Terra como resultado dos movimentos no
sistema Sol-Terra-Lua: sucessão dos dias
e das noites, estações do ano, fases da
Lua e eclipses.
- Caracterizar a força gravítica
reconhecendo os seus efeitos,
representando-a em diferentes locais da
superfície da Terra.
- Distinguir peso e massa de um corpo,
relacionando-os a partir de uma atividade
experimental, comunicando os resultados
através de tabelas e gráficos.
- Relacionar a diminuição do peso de um
corpo com o aumento da sua distância ao
centro da Terra.
- Distinguir materiais e agrupá-los com
base em propriedades comuns através de
uma atividade prática.
- Concluir que os materiais são recursos
limitados e que é necessário usá-los bem,
reutilizando-os e reciclando-os, numa
perspetiva interdisciplinar.
-Inferir que a maior parte dos materiais são
misturas de substâncias, recorrendo à
análise de rótulos de diferentes materiais.
- Distinguir, através de um trabalho
laboratorial, misturas homogéneas de
misturas heterogéneas e substâncias
miscíveis de substâncias imiscíveis.
-Classificar materiais como substâncias ou
misturas, misturas homogéneas ou
misturas heterogéneas, a partir de
informação selecionada.
- Distinguir os conceitos de solução, soluto
e solvente bem como solução
concentrada, diluída e saturada,
recorrendo a atividades laboratoriais.
- Caracterizar qualitativamente uma
solução e determinar a sua concentração
em massa.
- Preparar, laboratorialmente, soluções
aquosas com uma determinada
concentração, em massa, a partir de um
soluto sólido, selecionando o material de
laboratório, as operações a executar,
reconhecendo as regras e sinalética de
segurança necessárias e comunicando os
resultados.
- Distinguir transformações físicas de
químicas, através de exemplos.
- Aplicar os conceitos de
fusão/solidificação, ebulição/condensação
e evaporação na interpretação de
situações do dia a dia e do ciclo da água,
numa perspetiva interdisciplinar.

07 de maio de 2021
ESTRUTURA

COTAÇÕES

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO

Todas as respostas dadas pelo aluno
deverão estar legíveis e devidamente
referenciadas, de forma que permitam a
sua identificação inequívoca. Caso
contrário, será atribuída a cotação de zero
(0) pontos à(s) resposta(s) em causa.
Se o aluno responder ao mesmo item
mais do que uma vez, deverá ter
eliminado, clara e inequivocamente, a(s)
resposta(s) que considerou incorreta(s).
No caso de tal não ter acontecido, será
cotada a resposta que surge em primeiro
lugar.

Domínio conhecimento /
cognitivo:
Itens de resposta fechada:
Escolha múltipla
Verdadeiro/Falso
Associação
Completamento
Curta
Itens de resposta aberta:
De texto
De cálculo

Domínio
conhecimen
to /
cognitivo –
100p

Os cenários de metodologia de resposta
apresentados para alguns itens abertos
podem não esgotar todas as hipóteses de
resposta. Deve ser atribuída cotação
equivalente se, em alternativa, o aluno
apresentar uma outra metodologia de
resolução igualmente correta.
Nos itens de escolha múltipla e
verdadeiro/falso, se o aluno assinalar mais
do que uma opção, deve ser atribuída a
cotação de zero (0) pontos a esse item.
Se a resolução de um item que envolve
cálculos apresentar erro exclusivamente
imputável à resolução numérica ocorrida
num item anterior, ao item será atribuída a
cotação total.
Se, nos itens abertos em que é solicitado
o cálculo de uma grandeza, o aluno
apresentar apenas o resultado final,
mesmo que correto, terá a cotação de
zero (0) pontos.

Folha de prova; Folha de rascunho; Caneta de tinta indelével preta ou azul; máquina de calcular não gráfica.
-
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