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1. Objeto de avaliação


Estrutura e dinâmica interna da Terra



Deformações das Rochas



Interações seres vivos ambiente



Fluxo de Energia e Ciclo da Matéria



Organismo humano em equilíbrio - Sistema Circulatório Sanguíneo e Sistema Respiratório

2. Caracterização e estrutura da prova
ITENS DE SELEÇÃO


Escolha múltipla - até 13 questões



Associação ou correspondência – 1 ou 2 questões

ITENS DE ORDENAÇÃO – no máximo 2 questões
ITENS DE CONSTRUÇÃO – 1 ou 2 questões


Resposta curta

3. Critérios de classificação
As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação
dos critérios gerais e específicos de classificação.
As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com zero pontos.
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ITENS DE SELEÇÃO


ESCOLHA MÚLTIPLA
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a
única alternativa correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada:
– uma alternativa incorreta;
– mais do que uma alternativa;
Não há lugar a classificações intermédias.



ASSOCIAÇÃO OU CORRESPONDÊNCIA
Considera-se incorreta qualquer associação ou correspondência que relacione um elemento
de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto.



ITENS DE CONSTRUÇÃO



RESPOSTA CURTA - a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta
solicitados e apresentados.



A avaliação das respostas aos itens de resposta aberta centra-se nos tópicos de referência,
tendo em conta o rigor científico dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias
expressas no texto elaborado.



ITENS DE ORDENAÇÃO
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente
correta e completa.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
 seja apresentada uma sequência incorreta;
 Seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada.
Não há lugar a classificações intermédias.

4. Material
Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
5. Duração
45 minutos
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