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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da disciplina 

de Físico-Química, a realizar em 2019, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material  

 Duração 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de 

Físico-Química do 3.º Ciclo do Ensino Básico) e permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente: 

- Conhecimento e compreensão de conceitos, leis e teorias que descrevem, explicam e preveem 

fenómenos, e que fundamentam a aplicação daqueles conceitos em situações e contextos diversi-

ficados; 

- Seleção, análise, interpretação e avaliação crítica de informação relativa a situações concretas; 

- Produção de representações variadas da informação científica, apresentação de raciocínios de-

monstrativos e comunicação de ideias em situações e contextos diversificados. 

2. Características e estrutura da prova 

 A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disci-

plina. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta e resposta 

restrita).  

Alguns dos itens podem incidir sobre aprendizagens adquiridas no âmbito das atividades laboratori-

ais.  

A cotação total da prova é de 100 pontos percentuais. 

A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Distribuição da cotação 

  Domínio Cotação (%) 

7.º 
Espaço 

25 a 50 
Materiais 

Energia 

8.º 
Reações químicas 

25 a 50 
Som 

Luz 

9.º 
Movimentos e forças 

25 a 50 
Eletricidade 

Classificação dos materiais 

 

A prova está organizada por grupos de itens. A sequência dos itens pode não corresponder à sequên-

cia da apresentação dos temas nas orientações curriculares da disciplina. 

Os dados imprescindíveis à resolução dos itens são indicados ao longo da prova fornecidos por meio 

de diferentes suportes, como, por exemplo: textos, figuras, tabelas e gráficos. As figuras poderão 

não ser feitas à escala. 

A prova não inclui formulário nem Tabela Periódica. 

 

3. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios es-

pecíficos de classificação apresentados para cada item. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pon-

tos. 

A uma pergunta não respondida ou anulada pelo aluno será atribuída a cotação de 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), só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

 

ITENS DE SELEÇÃO  

Escolha múltipla  

Nos itens de escolha múltipla a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a única opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada 

equivalente à indicação da letra correspondente. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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ITENS DE CONSTRUÇÃO 

As respostas que não apresentam exatamente os mesmos termos ou expressões constantes dos crité-

rios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os 

apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enqua-

drado pelos documentos curriculares de referência. 

Nos itens de construção que envolvam cálculo, o aluno terá de indicar as expressões ou equações, 

todos os cálculos efetuados, as justificações e conversões de unidades necessárias. 

Resposta curta 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas de 

acordo com os critérios específicos. 

As respostas que contenham elementos contraditórios são classificadas com zero pontos. 

As respostas em que sejam utilizadas abreviaturas, siglas ou símbolos, não claramente identificados, 

são classificadas com zero pontos. 

Resposta restrita 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pon-

tuação.  

Caso as respostas contenham elementos contraditórios os tópicos ou as etapas que apresentem esses 

elementos não são considerados para efeito de classificação, ou são pontuadas com zero pontos, res-

petivamente. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de de-

sempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que as respostas forem enquadradas. 

Qualquer resposta que não atinja o nível um de desempenho é classificada com zero pontos. 

Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta os tópi-

cos de referência apresentados, a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica 

adequada. 

Nas respostas que envolvam a produção de um texto, a utilização de abreviaturas, de siglas e de 

símbolos não claramente identificados ou a apresentação apenas de uma esquematização do raciocí-

nio efetuado constituem fatores de desvalorização. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta 

da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas, à qual podem ser subtraídos pontos em 

função dos erros cometidos.  

Se a resolução de uma questão apresentar um erro exclusivamente imputável à resolução da questão 

anterior deverá atribuir-se, à resposta em questão, a cotação integral respetiva. 

As cotações parcelares só deverão ser tomadas em consideração quando a resposta não estiver to-

talmente correta. 
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No quadro seguinte, apresentam-se os critérios de classificação a aplicar, em situações específicas, 

às respostas aos itens de resposta restrita que envolvam a realização de cálculos. 

Situação Classificação 

1. Um erro de transcrição.  

 

Implica a desvalorização de um ponto. 

2. Não apresentação ou apresentação errada 

da unidade final 

Implica a desvalorização de um ponto. 

3. Apresentação apenas do resultado final, 

não incluindo as expressões ou equações, os 

cálculos efetuados, as justificações ou con-

clusões solicitadas. 

A resposta é classificada com zero pontos. 

4. Utilização de processos de resolução não 

previstos nos critérios específicos de classi-

ficação. 

É aceite qualquer processo de resolução ci-

entificamente correto, desde que respeite 

as instruções dadas. Os critérios específicos 

serão adaptados, em cada caso, ao processo 

de resolução apresentado. 

5. Utilização de processos de resolução que 

não respeitem as instruções dadas. 

Se a instrução dada se referir apenas a uma 

etapa de resolução, essa etapa é pontuada 

com zero pontos. Se a instrução se referir ao 

processo global de resolução do item, a res-

posta é classificada com zero pontos. 

6. Utilização de valores numéricos de outras 

grandezas que não apenas as referidas na 

prova. 

As etapas em que os valores dessas grande-

zas forem utilizados são pontuadas com zero 

pontos. 

7. Utilização de valores numéricos diferen-

tes dos fornecidos no enunciado dos itens. 

As etapas em que esses valores forem utili-

zados são pontuadas com zero pontos, salvo 

se esses valores resultarem de erros de 

transcrição identificáveis. 

8. Utilização de expressões ou de equações 

erradas. 

As etapas em que essas expressões ou essas 

equações forem utilizadas são pontuadas 

com zero pontos. 

9.  Obtenção ou utilização de valores numé-
ricos que careçam de significado físico. 

As etapas em que esses valores forem obti-

dos ou utilizados são pontuadas com zero 

pontos. 

10. Não apresentação das expressões ou 

equações e dos cálculos correspondentes a 

uma ou mais etapas de resolução. 

As etapas nas quais as expressões, equações 

e cálculos não sejam apresentados são  pon-

tuadas com zero pontos. As etapas subse-

quentes que delas dependam são pontuadas 

de acordo com os critérios de classificação, 

desde que sejam apresentados, pelo menos, 

os valores das grandezas a obter naquelas 

etapas. 
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11. Omissão de uma ou mais etapas de reso-
lução.  

Essas etapas e as etapas subsequentes que 

delas dependam são pontuadas com zero 

pontos. 

12. Resolução com erros de uma ou mais 

etapas necessárias à resolução das etapas 

subsequentes. 

Essas etapas e as etapas subsequentes são 

pontuadas de acordo com os critérios de 

classificação. 

13. Ausência de unidades ou apresentação 

de unidades incorretas nos resultados obti-

dos em etapas de resolução intermédias. 

Estas situações não implicam, por si só, 

qualquer desvalorização. 

 

4. Material  

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelé-

vel, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo ofici-

al). 

O examinando deve também ser portador de material de desenho e de medição (lápis, borracha, 

régua graduada, esquadro e transferidor) e de máquina de calcular científica, sem capacidades grá-

ficas, não alfanumérica e não programável. 

Não é permitido, na prova, o uso de lápis, esferográfica-lápis nem de qualquer tipo de tinta correto-

ra. 

Não é permitida a utilização da Tabela Periódica. 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 


