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INTRODUÇÃO 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência de Química do 12.º ano, a 
realizar no presente ano letivo. As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 
em vigor, do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), de julho de 2017, e das Aprendizagens 
Essenciais (AE) de Química do 12.º ano (AE), de agosto de 2018. 

Este documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• objeto de avaliação; 

• características e estrutura; 

• critérios gerais de classificação; 

• material autorizado; 

• duração. 

 

ESTRUTURA E CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 

A prova é constituída por duas componentes: a componente escrita (CE) e a componente prática (CP).  

 
II – Componente prática (CP) 
 

1. Objeto de avaliação 

A componente prática é relativa a uma Atividade Laboratorial (AL) referida como obrigatória nas AE de Química do 12.º ano.  

A prova consta de um protocolo relativo a uma das atividades laboratoriais referidas nas AE, que o aluno seguirá, seguido de 

um conjunto de questões sobre a mesma atividade. 

A prova prática a realizar terá a cotação de 200 pontos. As cotações parcelares estão definidas nos critérios específicos de 

classificação.  

 

• Execução laboratorial, reflexão sobre o procedimento e recolha de dados (100 pontos) 

1 – Manipula com correção e respeito por normas de segurança materiais e equipamentos. 

2 – Executa técnicas laboratoriais de acordo com o protocolo experimental. 

3 – Recolhe, regista e organiza dados e observações de fontes diversas. 
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• Tratamento de resultados, conclusões e reflexão sobre os resultados (100 pontos) 

1 – Trata os resultados, efetuando os cálculos necessários que lhe permitem tirar conclusões.  

2 – Interpreta os resultados obtidos e/ou as observações efetuadas e confronta-os/as com as previsões de partida 

e/ou os resultados/as observações de referência. 

3 – Identifica parâmetros que poderão afetar os resultados obtidos e/ou planifica formas de os controlar. 

 

 
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PROVA (CF) 

Cada uma das componentes (CE e CP) é cotada com 200 pontos.  

A classificação final (CF) será a média ponderada das duas provas, calculada por: 

CF 0,7 CE 0,3 CP=  +   

 

MATERIAL A UTILIZAR  

• O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével azul 

ou preta. 

• O examinando deve ainda ser portador de máquina de calcular científica ou gráfica em conformidade com 

2819/2021/DGE-DSDC-DES e respetivo anexo. 

• As respostas são registadas em folha própria, fornecida pela escola.  

• Não é permitido o uso de corretor ou de “esferográfica-lápis”. 

 

DURAÇÃO DA PROVA 

A componente escrita tem a duração de 90 minutos. 

A componente prática tem a duração de 90 minutos, com tolerância de 30 minutos.  

 

INDICAÇÕES ESPECÍFICAS  

A prova de exame inclui uma tabela de constantes, um formulário e a Tabela Periódica dos elementos. 

  
 


