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1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Físico-Química, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pela legislação em vigor.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e dos 

documentos curriculares em vigor. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 • Objeto de avaliação; 

 • Características e estrutura; 

 • Critérios de classificação; 

 • Material; 

 • Duração.  

 
2. Objeto de Avaliação 

A prova da disciplina de Físico-Química, a que esta informação se refere, tem por referência as 

Aprendizagens Essenciais da disciplina de Físico-Química do Ensino Básico e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova constituída por duas componentes, uma escrita e outra 

prática, de duração limitada, enquadrada por um conjunto de competências, nomeadamente: 

• Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 

• Elaboração e interpretação de representações gráficas/tabelas; 

• Interpretação de dados; 

• Interpretação de fontes de informação diversas; 

• Aplicação dos conceitos e das relações entre eles a situações e a contextos diversificados; 

• Realização de cálculos simples e conversões de unidades; 

• Comunicação de ideias por escrito; 

• Realização de um trabalho prático e ou experimental seguindo o método científico; 

• Cumprimento de regras de segurança; 

• Manuseamento correto e destreza na realização de trabalho laboratorial; 

• Execução correta de técnicas laboratoriais. 
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Os domínios e subdomínios por ano de escolaridade que podem constituir o objeto de avaliação são os 

que se apresentam no quadro seguinte: 

 

Quadro 1 – Domínios e subdomínios por ano de escolaridade 
 

Ano Domínio Subdomínios 

7º 

• Espaço 
• Sistema Solar 

• Distâncias no Universo 

• A Terra, a Lua e forças gravíticas 

• Materiais 
• Substâncias e misturas  

• Propriedades físicas e químicas dos materiais   

• Separação das substâncias de uma mistura 

8º 

• Reações 

químicas  

• Explicação e representação das reações químicas  

• Tipos de reações químicas 

• Velocidade das reações químicas 

• Som  
• Produção e propagação do som 

• Atributos do som e sua deteção pelo ser humano 

• Fenómenos acústicos 

• Luz 
• Ondas de luz e sua propagação 

• Fenómenos óticos 

9º 

• Movimentos e 

forças 

• Movimentos na Terra 

• Forças e movimentos  

• Forças, movimentos e energia 

• Forças e fluidos 

• Eletricidade 
• Corrente elétrica e circuitos elétricos 

• Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 

• Classificação 

dos materiais 

• Estrutura atómica 

• Propriedades dos materiais e Tabela Periódica dos 
elementos 

• Ligação química 
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3. Caracterização da Prova 

A presente prova de equivalência à frequência é constituída por duas componentes: uma escrita e uma 
prática. 
 

Componente Escrita 

As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento de ensino. 

A prova apresenta as questões, distribuídas por três grupos. 

Os grupos podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, 

gráficos, fotografias e esquemas. 

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

disciplina. 

As competências a avaliar estão relacionadas com o conhecimento científico e exigem o 

desenvolvimento paralelo de competências transversais, tal como é referido no perfil dos alunos à saída 

da escolaridade obrigatória e nas aprendizagens essenciais do 3º ciclo do Ensino Básico definidas para a 

disciplina de Físico-Química no final do 3º ciclo. 

A prova escrita é cotada para 100 pontos com uma ponderação de 50% na classificação final. 

A tipologia dos itens e o número de itens apresentam-se no quadro seguinte. 

 
Quadro 2 – Tipologia de itens e número de itens 

Tipologia de itens Número de Itens 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla  

4 a 20 

Ordenação 

Verdadeiro/falso 

Completamento  

Associação 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Completamento 

8 a 30 
Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 
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Componente Prática 

Esta componente implica a realização de tarefas objeto de avaliação performativa, em situações de 

organização individual ou em grupo, a manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, com 

eventual produção escrita, que incide sobre o trabalho prático e ou experimental produzido, implicando 

a presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do desempenho do aluno. 

O material, instrumentos ou equipamentos necessários para a realização da atividade prática é 

fornecido pela escola. 

A prova não inclui formulário nem tabela periódica nem de qualquer outro formulário. 

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

A prova prática é cotada para 100 pontos com uma ponderação de 50% na classificação final. 

A tipologia dos itens e o número de itens apresentam-se no quadro seguinte. 

 
Quadro 3 – Tipologia de itens e número de itens 

Tipologia de itens Número de Itens 

ITENS DE ATIVIDADE 

PRÁTICA/EXPERIMENTAL 

Execução da atividade prática e 

Cumprimento das Regras de 

Segurança 

1 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla  

1 a 6 

Ordenação 

Verdadeiro e falso 

Completamento 

Associação 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Completamento 

1 a 8 
Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 
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4. 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. 

As respostas ilegíveis ou 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 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas.  

Escolha múltipla 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 

correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

 – uma opção incorreta; 

 – mais do que uma opção. 

A transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação da letra ou do número 

correspondente. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
 

 

Ordenação 

A cotação total do item 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 ou omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. Não há lugar a classificações 

intermédias. 
 

Verdadeiro/Falso 

A cotação é atribuída por cada item classificado de forma acertada. As respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. 
 

Associação 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 

associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um 

elemento do outro conjunto. 
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Completamento 

Nos itens de completamento, a resposta implica o preenchimento de espaços em branco numa frase, 

num texto, ou noutro suporte, mediante a seleção de palavras, de expressões ou de imagens 

forneci das. Na classificação das respostas a estes itens, pode ser atribuída pontuação a respostas 

parcial mente corretas. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Completamento 

Nos itens de completamento, a resposta implica o preenchimento de espaços em branco numa frase, 

num texto, ou noutro suporte, com, por exemplo, palavras ou expressões que não são fornecidas no 

enunciado. Na classificação das respostas a estes itens, pode estar prevista pontuação para respostas 

parcialmente corretas. 

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 são 

classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias. 

Resposta restrita e extensa 

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao solicitado, 

podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de 

classificação, desde que a linguagem usada em alternativa seja adequada. 

Se a resposta contiver elementos contraditórios, deve ser classificada com zero pontos. 

Caso haja lugar à realização de cálculos, serão apresentados os passos de resolução e a pontuação 

correspondente a cada um deles. 

A classificação a atribuir à resposta a um item resulta da soma das pontuações obtidas em cada passo de 

resolução, tendo em conta as notas apresentadas no critério específico de classificação. 

O aluno deve respeitar sempre a instrução relativa à apresentação de todos os cálculos efetuados, assim 

como apresentar todas as justificações e/ou conclusões eventualmente solicitadas. 

A apresentação apenas do resultado final é classificada com zero pontos. 
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Um erro de transcrição implica uma desvalorização de 1 ponto na classificação a atribuir à resposta na 

qual esse tipo de erro ocorra. 

Qualquer processo de resolução cientificamente correto, ainda que não previsto nos critérios 

específicos, deve ser considerado para efeito de classificação, desde que adequado ao solicitado. 

 

ITENS DE ATIVIDADE PRÁTICA/EXPERIMENTAL 

O critério de classificação do item atividade prática/experimental será realizado utilizando um registo de 

observação de desempenho do aluno na execução prática e no cumprimento das regras de segurança. 
 

5. Material 

Componente Escrita 

Apenas pode ser usado, na realização da componente Escrita, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 

O examinando, além do material de escrita, deve também ser portador de material de desenho e de 

medida (lápis, borracha, régua graduada, esquadro e transferidor) e calculadora científica, não gráfica. 

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

Não é permitida a utilização de formulários nem da Tabela Periódica. 

Não é autorizada a resolução da totalidade ou parte da prova a lápis. 

 

Componente Prática 

Na execução da componente Prática o examinando deve utilizar bata, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta e máquina de calcular científica não gráfica. 

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

 
 

6. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, sendo 45 minutos utilizados para a realização da componente 

Escrita e 45 minutos para a execução da componente Prática. 

7. Informações adicionais 

O enunciado da prova contém as respetivas cotações. 

A classificação da prova de equivalência à frequência do 3º Ciclo é expressa pela média aritmética 

simples das classificações obtidas nas duas componentes, teórica e prática. 

A prova é cotada de 0 a 100 pontos, sendo a classificação final expressa na escala de níveis de 1 a 5. 

 


