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CIÊNCIAS NATURAIS – 7.º Ano de Escolaridade 
Duração: 60 minutos 

21 de fevereiro de 2022 
 

Organizador/ 
Domínio 

Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes Estrutura Cotação Critérios Gerais de Correção/ 

Classificação 

Terra em transformação 

Relacionar a expansão e a destruição dos 
fundos oceânicos com a Teoria da 
Tectónica de Placas (limites entre placas) 
e com a constância do volume e da massa 
da Terra. 
 
Explicar a deformação das rochas (dobras 
e falhas), tendo em conta o 
comportamento dos materiais (dúctil ou 
frágil) e o tipo de forças a que são 
sujeitos, relacionando-as com a formação 
de cadeias montanhosas. 
 
Identificar os principais aspetos de uma 
atividade vulcânica, em esquemas ou 
modelos, e estabelecendo as possíveis 
analogias com o contexto real em que os 
fenómenos acontecem. 

 
Relacionar os diferentes tipos de edifícios 
vulcânicos com as características do 
magma e o tipo de atividade vulcânica 
que lhes deu origem. Identificar 
vantagens e desvantagens do vulcanismo 
principal e secundário para as populações 
locais, bem como os contributos da 
ciência e da tecnologia para a sua 
previsão e minimização de riscos 
associados.  
 
Distinguir rochas magmáticas (granito e 
basalto) de rochas metamórficas (cistos, 
mármores e quartzitos), relacionando as 
suas características com a sua génese.  
 
Identificar aspetos característicos de 
paisagens magmáticas e metamórficas, 
relacionando-os com o tipo de rochas 
presentes e as dinâmicas a que foram 
sujeitas após a sua formação. 
 
 

 
Domínio 

Conhecimento: 
 
 

GRUPO I  
Estes grupos poderão 

conter 
 

Itens de seleção: 
Escolha múltipla 

Ordenação 
Associação  

 
Itens de construção: 

Resposta curta 
Resposta restrita 

 
  
 
 
 

Domínio 
Capacidades 

(Procedimental): 
 
 

GRUPO II 
Este grupo poderá 

conter 
 

Itens de seleção: 
Escolha múltipla 

Ordenação 
Associação  

 
Itens de construção: 

Resposta curta 
Resposta restrita 

 
 
 

Domínio 
Conhecimento 

–  
100p 

 
 
 
 
 

Domínio 
Capacidades 

(Procedimental) 
–  

100p 
 

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. 
 
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. 
 
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 - 

 


