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Informação – Prova de Aferição Interna
Domínios/Temas
Conteúdos

Constituição do mundo material

Substâncias e misturas

Classificações dos materiais

Substâncias

Cotações

Tipologia de
Itens

25% a 35%

Escolha múltipla

6 itens

45% a 55%

Resposta curta

8 itens

10% a 20%

Resposta restrita

3 itens

Estrutura

Transformações físicas e químicas
Estados físicos da matéria

Materiais naturais e fabricados pelo ser Misturas:
Mudanças de estado
humano
Homogéneas
Ponto de fusão
Outras classificações:
Heterogéneas
Ponto de ebulição
solúveis/insolúveis;
Coloides
O ciclo da água
origem vegetal/mineral/animal;
Os rótulos das embalagens de produtos comerciais
combustíveis/incombustíveis
O significado de material “puro”
Soluções
Caracterização
Composição qualitativa
Composição quantitativa (concentração mássica)
Material de laboratório

MATERIAL AUTORIZADO: O aluno deve ser portador de folha de prova, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta e de máquina de calcular científica.

Critérios de Classificação
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, previsto na grelha de classificação. As respostas não legíveis são classificadas com zero pontos.
Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta deve ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz
respeito. As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s),
deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
ITENS DE SELEÇÃO
Verdadeiro/falso
A cotação total do item será distribuída igualmente por todas as afirmações, sendo cada resposta errada/ausente classificada com zero pontos.
Escolha múltipla
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem a única opção correta. As outras respostas são classificadas com zero pontos.
ITENS DE CONSTRUÇÃO
Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho é atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação.
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite
a identificação objetiva dos elementos solicitados, é classificada com zero pontos.
Resposta curta
Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis de desempenho.
Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação
total do item e as respostas incorretas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias.
Resposta restrita
Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho ou a cada etapa
corresponde uma dada pontuação.
Nos itens que envolvam a realização de cálculos, a classificação das respostas tem em conta a apresentação das etapas necessárias à resolução do item. Serão
penalizados os erros de cálculo (numéricos ou analíticos), a ausência de unidades ou a apresentação de unidades incorretas no resultado final, a ausência de
conversão e/ou a conversão incorreta de unidades.
Um erro de transcrição de um dado implica a desvalorização de um ponto na classificação a atribuir à resposta onde esse tipo de erro ocorra.

