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CIÊNCIAS NATURAIS – 8.º Ano de Escolaridade 
Duração: 60 minutos 

11 de novembro de 2021 
 

Organizador/ 
Domínio 

Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

Estrutura Cotação 
Critérios Gerais de Correção/ 

Classificação 

Terra – um planeta com 
vida  

Explicar as principais condições da Terra que 
permitiram o desenvolvimento e a manutenção 
da vida. 
 
Interpretar gráficos da evolução da temperatura 
e do dióxido de carbono atmosférico ao longo do 
tempo geológico. 
 
Relacionar a influência dos seres vivos com a 
evolução da atmosfera terrestre e o efeito de 
estufa na Terra. 
 
Distinguir o sistema Terra dos seus subsistemas, 
identificando as potencialidades dos mesmos na 
geração da vida na Terra. 
 
Analisar criticamente o papel das rochas e do solo 
na existência de vida no meio terrestre e dos 
subsistemas na manutenção da vida. 
 
Distinguir células eucarióticas de células 
procarióticas em observações microscópicas. 
 
Reconhecer a célula como unidade básica dos 
seres vivos, identificando os principais 
constituintes das células eucarióticas. 
 
Distinguir os níveis de organização biológica dos 
seres vivos. 

 
Domínio 

Conhecimentos 
 

Itens de seleção: 
Escolha múltipla 

Ordenação 
Associação  

Verdadeiro e Falso 
 

Itens de 
construção: 

Resposta curta 
Resposta restrita 

 
  
 
 

Domínio 
Conhecimentos  

 
100p 

 
 
 
 

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. 
 
A ausência de indicação inequívoca da 
versão da prova implica a classificação 
com zero pontos das respostas aos itens 
de seleção. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam 
ser claramente identificadas são 
classificadas com zero pontos. 
 
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. 
 
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. 
Nas questões de verdadeiro e falso, 
apenas uma das opções é válida.  
 
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 Autorizado Folha de Prova; caneta azul ou preta. 

Observações - 

 


