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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 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 

 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essen-

ciais de Físico-Química do 3.º Ciclo do Ensino Básico e permite avaliar, no âmbito dos vários domínios temáti-

cos, 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:  

• Conhecimento e compreensão de conceitos; 

• Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos;  

• Elaboração e interpretação de representações gráficas;  

• Interpretação de dados;  

• Interpretação de fontes de informação diversas;  

• Realização de cálculos simples e de conversões de unidades;  

• Produção de textos.  

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova é constituída por duas componentes: a componente escrita e a componente prática. 

Cada uma das Componente Escrita (CE) e Componente Prática (CP) é cotada para 100 pontos.  

A classificação final da prova (CF) será obtida fazendo a média das duas componentes (Escrita e Prática), 

sendo calculada por: 

CF = (50% × CE) + (50% × CP) 

Componente escrita 

- Os alunos respondem no enunciado da prova.  

- A prova está organizada por grupos de itens.  
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- Cada grupo pode ter um número diferente de itens. 

- Os itens/grupos de itens podem ter como suporte, por exemplo, textos, tabelas, gráficos, fotografias e es-

quemas.  

- Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos Temas e/ou Subtemas. 

- A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, completamento, verdadeiro/falso, associação, ordena-

ção), itens de construção que implicam a produção de resposta cuja estrutura e cuja extensão dependem das 

instruções de realização (resposta curta, resposta restrita).  

- A prova não inclui formulário nem tabela periódica.  

Os domínios/temas que constituem objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro seguinte. 

 

 

Quadro 1 – Tema, domínio, subdomínio e cotação 

Tema Domínio Subdomínio 
Cotação 

(em pontos) 

Terra no  

espaço  
Espaço 

- Universo e Sistema solar  

- A Terra, a Lua e forças gravíticas 
10 a 15 

Terra em  

transformação 
Materiais 

- Substâncias e misturas  

- Transformações físicas e transformações químicas  

- Propriedades físicas e químicas dos materiais  

- Separação das substâncias de uma mistura 

15 a 20 

Sustentabilida-

de na Terra 

Reações 

químicas 

- Explicação e representação das reações químicas  

- Tipos de reações químicas  

- Velocidade das reações químicas 30 a 35 

Som e luz 
- Propriedades e aplicações do som e da luz  

- Fenómenos acústicos e fenómenos ópticos 

Viver melhor 

na Terra 

Movimentos 

e forças 

- Movimentos na Terra  

- Forças, movimentos e energia 

- Forças e fluidos 
30 a 35 

Eletricidade - Corrente elétrica e circuitos elétricos  

Classificação 

dos materiais 

- Estrutura atómica  

- Propriedades dos materiais e Tabela Periódica  
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A prova inclui itens de seleção (predominantemente, de escolha múltipla) e itens de construção, de acordo 

com o Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação por 

classe de itens 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

8 – 12 60 – 80 
Associação/correspondência 

Ordenação 

Verdadeiro/Falso 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 

2 – 6 20 – 40 Resposta restrita 

Cálculo 

 

Componente Prática 

Parte 1 - Execução Laboratorial: Questão orientadora, material e procedimento. 

A classificação da execução laboratorial será realizada em grelha de observação de atividade laboratorial, 

tendo em conta os critérios específicos: 

- Faz uma correta gestão do tempo disponível na atividade laboratorial.  

- Executa adequadamente técnicas laboratoriais, de acordo com o protocolo experimental da atividade labo-

ratorial. 

- Cumpre as regras de segurança e trabalho no laboratório, bem como as instruções fornecidas. 

- Manuseia com destreza, correção e segurança o material, reagentes e equipamentos. 

Parte 2 - Questionário/Relatório Laboratorial: Registo de medições, observações e conclusões. 

A classificação do Questionário/Relatório Laboratorial será realizada aplicando os mesmos critérios gerais de 

classificação da componente escrita da prova, tendo em conta os critérios específicos: 

- Recolhe e regista os dados e observações com rigor. 

- Aplica corretamente os conhecimentos da disciplina na análise, interpretação e tratamento dos resultados. 

- Revela espírito crítico na apresentação de conclusões e identificação de possíveis erros. 

- Emprega corretamente, na redação escrita, linguagem e terminologia específica do laboratório. 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS 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 são classificadas com zero pontos. 
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Itens de seleção 

• Escolha múltipla  

A cotação total do item 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. 

Nos itens de escolha múltipla não há lugar a classificações intermédias. 

• Associação/correspondência  

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única associa-

ção/correspondência integralmente correta e completa. 

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

– uma associação/correspondência incorreta; 

– uma associação/correspondência incompleta. 

Nos itens de associação/correspondência não há lugar a classificações intermédias. 

• Ordenação  

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente cor-

reta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

Nos itens de seleção não há lugar a classificações intermédias. 

Itens de construção 

• Resposta curta  

Os critérios de classificação dos itens de resposta curta apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 

Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho, as respos-

tas 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. 

Se a resposta contiver elementos contraditórios ou que excedam o solicitado, deve ser classificada com zero 

pontos. 

• Resposta restrita  

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

nho. 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. 
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• Cálculo / Representação gráfica, esquemática e/ou geométrica 

Os critérios de classificação dos itens de cálculo apresentam os passos de resolução e a pontuação correspon-

dente a cada passo. 

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

lução, 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, respetivas 

unidades, representação gráfica/esquemática/geométrica, assim como apresentar todas as justificações e/ou 

conclusões eventualmente solicitadas.  

A apresentação apenas do resultado final é classificada com zero pontos. 

Um erro de transcrição implica uma desvalorização de 1 ponto na classificação a atribuir à resposta onde esse 

tipo de erro ocorra. 

Um erro de cálculo numérico implica uma desvalorização de 1 ponto na classificação a atribuir à resposta onde 

esse tipo de erro ocorra. 

 

4. DURAÇÃO 

A prova tem a duração, sem tolerância, distribuída da seguinte forma: 

• Componente Escrita – 45 minutos; 

• Componente Prática – 45 minutos. 

Entre a Componente Escrita e a Componente Prática, há um intervalo de 15 minutos. 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

O aluno realiza as provas no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou esferográ-

fica de tinta indelével, azul ou preta. 

O aluno deve ser portador de material de desenho e de medida (lápis, borracha, régua graduada, esquadro e 

transferidor) e de calculadora científica, não gráfica. 

Não é permitido o uso de corretor. 


