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ESCOLA: Secundária Dr. João Araújo Correia

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS

CIÊNCIAS NATURAIS
ANO: 8º
DURAÇÃO: 90 MIN

MATRIZ DA PROVA DE AFERIÇÃO INTERNA
INFORMAÇÃO AOS ALUNOS
Conteúdos

 A célula como unidade básica da biodiversidade.
Identificar diferentes tipos de células.
Distinguir células procarióticas de eucarióticas.
Distinguir células eucarióticas animais de vegetais.
Reconhecer as funções dos organelos celulares.
 Sustentabilidade na Terra Ecossistemas
Reconhecer os níveis de organização biológica dos
ecossistemas.

Cotações
(Pontos)

Estrutura

Grupo I
20 a 30
A prova é constituída por questões
do tipo:
Grupo II



Resposta curta;

20 a 30



Escolha múltipla;



Associação;



Verdadeiro/Falso;



Resposta restrita;



Sequência

 Dinâmicas de interação entre os seres vivos
Distinguir relações intraespecíficas de interespecíficas.
Compreender as relações bióticas entre os seres vivos.
Interpretar gráficos sobre relações bióticas.
 Dinâmicas de interação entre os seres vivos e
ambiente
Identificar fatores abióticos.
Relacionar a interação dos fatores abióticos nos seres
vivos. (temperatura, água e luz).
Interpretar gráficos sobre fatores abióticos.

ANO LETIVO: 2017/18
DATA: 07/03/2018

Grupo III
40 a 60

Material Autorizado: Caneta de tinta indelével, de cor azul ou preta
Critérios gerais de correção:
 As respostas ilegíveis ou que não possam ser devidamente identificadas são classificadas com
zero pontos.
 Sempre que se verificar um engano, este, deve ser riscado e corrigido à frente, de modo bem
legível, sem utilizar tinta corretora; o seu uso implica a anulação da questão.
 A utilização desadequada de termos científicos, desde que não ponha em causa a correção da
resposta, é penalizada.
 Nas questões de escolha múltipla, são atribuídos zero pontos sempre que for assinalada a
opção incorreta ou mais do que uma opção (ainda que nelas esteja incluída a opção correta).
 Nas questões de correspondência/associação é atribuída a cotação de zero pontos sempre que
os elementos associados não correspondam aos apresentados. Qualquer associação/
correspondência errada tem uma penalização igual ao valor que foi atribuído na cotação.


Nas questões de verdadeiro/falso são classificadas com zero pontos as respostas em que todas
as afirmações sejam identificadas como verdadeiras ou como falsas.

 Nas questões de ordenação serão atribuídos zero pontos sempre que a sequência apresentada
estiver incorreta ou omitir pelo menos um dos elementos da sequência solicitada. A cotação
total apenas será atribuída se a sequência estiver integralmente correta e completa.
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