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Informação - Prova de Equivalência à Frequência de 

Físico-Química 

Ano Letivo 2021 / 2022            Código da Prova: 11         

3º Ciclo do Ensino Básico            Tipo de Prova: Escrita + Prática 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova de exame tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Físico-Química do 7º, 8º e 9º ano e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

nomeadamente: 

• Conhecimento/compreensão de conceitos (de Física e de Química, incluídos no Programa da disciplina); 

• Compreensão das relações existentes entre aqueles conceitos e que permitiram estabelecer princípios, leis 

e teorias; 

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

• Seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação apresentada sob a forma de textos, de 

gráficos, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas de natureza diversa, por exemplo, 

relativas a atividades experimentais; 

• Produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos diversificados; 

• Comunicação de ideias por escrito. 

 

Os domínios/conteúdos sujeitas a avaliação na prova escrita são as seguintes: 

 

7º ano:  Domínio 1 – Espaço 

    Domínio 2 – Materiais 

    Domínio 3 – Energia 

    

8º ano:  Domínio 1 – Reações Químicas 

    Domínio 2 – Som 

    Domínio 3 - Luz 

 

9º ano:  Domínio 1 – Movimentos e forças 

Domínio 2 – Eletricidade 

Domínio 3 – Classificação dos materiais 

As atividades experimentais sujeitas a avaliação na prova prática são as seguintes: 

• Preparação de uma solução 

• Determinação do caráter químico das soluções  
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• Como medir forças? 

2. Caracterização da Prova 

A prova é constituída por uma componente escrita e prática 

A prova está organizada por grupos de itens. 

Os itens/grupos de itens 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. 

Os itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma das 

unidades do Programa. 

Cada grupo pode incluir itens de diferentes tipos. 

Nos itens de seleção, apenas de escolha múltipla, o aluno deve selecionar a opção correta, de entre as 

quatro opções que lhe são apresentadas. 

Nos itens de construção, as respostas podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a 

uma frase, a um número, a uma equação ou a uma fórmula (itens de resposta curta); ou podem envolver a 

apresentação, por exemplo, de uma explicação, de uma previsão, de uma justificação e/ou de uma 

conclusão (itens de resposta restrita); ou podem implicar a apresentação de cálculos e de justificações e/ou 

de conclusões (itens de cálculo);  

A prova inclui a tabela de constantes e a tabela periódica (caso seja necessário). 

 

A prova prática consiste na realização de uma das atividades experimentais referidas no ponto 1 e na 

elaboração de um relatório simplificado. 

 

3. 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, previsto na grelha de 

classificação. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No 

entanto, 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 o examinando 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: 

1.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. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

2.Itens de construção 
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Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, 

uma única pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem 

dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em 

consideração.  

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e/ou as 

expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja 

cientificamente válido e adequado ao solicitado. 

Nos itens de resposta curta, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas 

incorretas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis 

de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É classificada com zero 

pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, tendo em 

conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

Caso as respostas a este tipo de itens contenham elementos contraditórios, são considerados para efeito de 

classificação apenas os tópicos que não apresentem esses elementos. 

No item de resposta restrita, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea do desempenho no 

domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. A avaliação do 

desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de acordo com os níveis a 

seguir apresentados. 

 

Quadro 1 — Descritores do domínio da comunicação escrita 

Níveis Descritores  

3 Texto bem estruturado e linguisticamente correto*, ou com falhas esporádicas que não 

afetem a inteligibilidade do discurso. 

2 Texto bem estruturado, mas com incorreções linguísticas que conduzam a alguma perda 

de inteligibilidade do discurso. 

ou 

Texto linguisticamente correto, mas com deficiências de estruturação que conduzam a 

alguma perda de inteligibilidade do discurso. 

1 Texto com deficiências de estruturação e com incorreções linguísticas, embora 

globalmente inteligível. 

* Por «texto linguisticamente correto» entende-se um texto correto nos planos da sintaxe, da pontuação e da 

ortografia. 

 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é 

classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de cálculo apresentam-se organizados por níveis de 

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

A classificação das respostas aos itens de cálculo decorre do enquadramento simultâneo em níveis de 

desempenho relacionados com a consecução das etapas necessárias à resolução do item, de acordo com os 
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critérios específicos de classificação, e em níveis de desempenho relacionados com o tipo de erros 

cometidos. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho relacionado com a 

consecução das etapas. 

Consideram-se os tipos de erros seguintes: 

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de dados, conversão incorreta de unidades, 

desde que coerentes com a grandeza calculada, ou apresentação de unidades incorretas no resultado final, 

também desde que coerentes com a grandeza calculada. 

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, ausência de conversão de unidades (qualquer que seja o número 

de conversões não efetuadas, contabiliza-se apenas como um erro de tipo 2), ausência de unidades no 

resultado final, apresentação de unidades incorretas no resultado final não coerentes com a grandeza 

calculada e outros erros que não possam ser considerados de tipo 1. 

Os níveis de desempenho relacionados com o tipo de erros cometidos correspondem aos descritores 

apresentados no quadro seguinte. 

 

Quadro 2 — Descritores relacionados com o tipo de erros cometidos 

Níveis Descritores  

4 Ausência de erros. 

3 Apenas erros de tipo 1, qualquer que seja o seu número. 

2 Apenas um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de tipo 1. 

1 Mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de tipo 1. 

 

Se as respostas apresentarem apenas o resultado final, não incluindo os cálculos efetuados e as justificações 

e/ou conclusões solicitadas, são classificadas com zero pontos. 

Caso as respostas a este tipo de itens contenham elementos contraditórios, são consideradas para efeito de 

classificação apenas as etapas que não apresentem esses elementos. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens que requeiram a utilização das potencialidades gráficas 

da calculadora podem apresentar-se organizados por etapas. A cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

A classificação da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas às diferentes etapas. 

A utilização não adequada de abreviaturas, de siglas e/ou de símbolos nas respostas aos itens de construção 

pode implicar uma penalização da resposta. 

Do mesmo modo, nos itens de construção em que seja solicitada uma explicação, uma previsão, uma 

justificação ou uma conclusão, poderão estar sujeitas a penalização as respostas em que seja apresentada, 

apenas, uma esquematização do(s) raciocínio(s) efetuado(s). 

 

A prova prática é avaliada com base numa grelha de observação e numa grelha de correção do relatório. 

 

4. Material 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino  

(modelo oficial). 
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O examinando deve ser portador de material de desenho e de medida (lápis, borracha, régua graduada, 

esquadro e transferidor), assim como de uma calculadora não programável e não alfanumérica. Não é 

permitido o uso de corretor. 

 

 

5. Duração 

A prova teórica tem a duração de 45 minutos e a prova prática tem a duração de 45 minutos. 


