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Informação - Prova de Equivalência à Frequência  
Físico-Química                                                                                                                     2020 
 
Prova 11  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3º Ciclo do Ensino Básico (Despacho normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março; Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 
 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Físico-Química, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova de equivalência à frequência de Físico-Química tem por referência o Programa e 

Metas Curriculares de Físico-Química do 3º ciclo do ensino básico e o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 143, de 26 de julho, tendo em consideração a necessidade de avaliar a 

capacidade de mobilização e de integração dos saberes disciplinares, com especial incidência nas 

áreas de competências inscritas no referido documento. 

A prova permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, nomeadamente: 

 Conhecimento, interpretação e compreensão de conceitos, leis, teorias e modelos 

científicos; 

 Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

 Interpretação de dados; 

 Interpretação de fontes de informação diversas; 

 Realização de cálculos simples e conversões de unidades; 

 Produção de textos. 
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Não sendo relevante para a construção da prova a valorização relativa de cada um dos 

temas organizadores, todos os conteúdos neles constantes, e indicados no quadro seguinte, 

serão passíveis de serem abordados na prova. 

Quadro 1 - Temas organizadores 

Ano Domínio Subdomínios 

7º Ano 

ESPAÇO 

- Universo 
- Sistema Solar 
- Distâncias no Universo 
- Terra, Lua e Forças Gravíticas 

MATERIAIS 

- Constituição de mundo material 
- Substâncias e misturas 
- Transformações químicas e físicas 
- Propriedades físicas e químicas dos materiais 
- Separação das substâncias de uma mistura 

ENERGIA - Fontes de energia e transferências de energia 

8º Ano 

REAÇÕES 
QUÍMICAS 

- Explicação e representação das reações químicas 
- Tipos de reações químicas 
- Velocidade das reações químicas 

SOM 

- Produção e Propagação do som 
- Som e ondas 
- Atributos do som e sua deteção pelo ser humano  
- Fenómenos acústicos 

LUZ 
- Ondas de Luz e sua propagação 
- Fenómenos óticos 

9º Ano 

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 
- Ligação química 
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 
 

A prova é constituída por uma Prova escrita. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e 

gráficos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios ou dos respetivos 

conteúdos nos documentos curriculares orientadores. 

Cada item/grupo de itens pode envolver a mobilização de competências diferenciadas, assim 

como de conteúdos relativos a mais do que um dos temas organizadores constantes do Quadro I. 

A prova integra itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por 

exemplo, de resposta restrita). 

Alguns dos itens podem incidir sobre as aprendizagens feitas no âmbito das experiências 

educativas realizadas em laboratório. 

As duas componentes da disciplina (Física e Química) têm uma ponderação semelhante na cotação 

da prova. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova não inclui formulário nem tabela periódica. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos 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.  

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se 
for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada 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. 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 ou do número correspondente. 
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ITENS DE CONSTRUÇÃO 

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. 

Nos itens de resposta curta e nos itens de resposta restrita que solicitem um número específico de 
elementos, só são considerados para efeitos de classificação os primeiros elementos 
correspondentes ao número solicitado. 

Nos itens de correspondência ou associação, apenas devem ser apresentadas as correspondências 
pedidas. 

Nos itens relativos a sequências, só será atribuída cotação se a sequência estiver integralmente 
certa.  

Nos itens de Verdadeiro/Falso (V/F), serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções 
como Verdadeiras ou como Falsas. 

A falta de clareza na estrutura da resposta terá desconto variável, podendo abranger a totalidade 
da cotação do item. 

A cotação total é atribuída ao item que apresente algum erro imputável exclusivamente à 
resolução da alínea anterior. 

As cotações parcelares só são tidas em conta quando a resolução não estiver totalmente correta. 

A incorreção ou ausência de unidades, relativamente à grandeza em questão no resultado final, 
será penalizada. 

A ausência de conversão de unidades, ou a conversão de unidades incorreta, será penalizada. 

Os erros de cálculo numérico serão penalizados. 

Nas alíneas de aplicação numérica, as respostas terão cotação zero quando não apresentem os 
cálculos efetuados. 

A cotação total é atribuída a qualquer processo cientificamente correto de resolução. 

A classificação das respostas aos itens que envolvem a produção de um texto, cujos critérios se 
apresentam organizados por níveis de desempenho, resulta da pontuação do nível de 
desempenho em que as respostas forem enquadradas. 

Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos. 

A classificação das respostas aos itens que envolvem a produção de um texto tem em 
consideração os tópicos integrados na resposta, a estruturação da resposta e a utilização de 
linguagem científica adequada. 

A não apresentação de um texto implica a classificação da resposta com zero pontos. 
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Os tópicos de resposta apresentados nos critérios específicos de classificação constituem os 
elementos estruturantes da resposta. O conjunto desses tópicos não constitui, assim, um cenário 
de resposta. 

Uma resposta estruturada apresenta uma ligação conceptualmente consistente entre os tópicos 
integrados na resposta o que não implica, necessariamente, uma sequência única na sua 
apresentação. 

A utilização de linguagem científica adequada corresponde à utilização de terminologia correta 
relativa aos conceitos científicos mobilizados na resposta, tendo em consideração os documentos 
curriculares de referência. 

A utilização esporádica de abreviaturas, de siglas e de símbolos não claramente identificados 
corresponde a falhas na utilização da linguagem científica, constituindo fator de desvalorização. 

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes dos critérios 
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 
enquadrado pelos documentos curriculares de referência. 

 

MATERIAL  

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

Os alunos devem ser portadores de calculadora científica, não gráfica. 

Os alunos devem, ainda, ser portadores de material de medição (régua e transferidor). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 


