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1. Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova final de equivalência à frequência do
3.º ciclo do ensino básico da disciplina de FÍSICO-QUÍMICA, a realizar em 2018 pelos alunos que se
encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:

• Objeto de avaliação;
• Características e estrutura;
• Critérios de classificação;
• Material;
• Duração.
Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado
dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo
Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.

2. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares para o 3.º ciclo do ensino básico da
disciplina de FÍSICO-QUÍMICA.
A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.

3. Caracterização da prova
A prova terá a modalidade escrita e será organizada por grupos de itens, sendo todos eles de resposta
obrigatória.
Os itens estão organizados, tendencialmente, segundo quatro temas: Terra no Espaço, Terra em
Transformação, Sustentabilidade na Terra e Viver Melhor na Terra, podendo alguns itens envolver a
mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um dos temas.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas nas Orientações
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Curriculares da disciplina, ou á sequência dos seus conteúdos.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, verdadeiro/falso, associação/correspondência e/ou
ordenação) e itens de construção (resposta curta, resposta restrita e/ou resposta extensa).
Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos,
tabelas de dados, gráficos, imagens e esquemas.
Os alunos respondem no enunciado da prova.
A prova é cotada para 100 pontos.

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Distribuição da cotação

TERRA EM

ESPAÇO
TRANSFORMAÇÃO

TERRA NO

Temas

Domínios

Subdomínios

Cotação
(em pontos)

• Sistema Solar

Espaço

• Distâncias no Universo

15 a 20

• A Terra, a Lua e forças gravíticas
• Constituição do mundo material
• Substâncias e misturas

Materiais

• Transformações físicas e químicas
• Propriedades físicas e químicas dos materiais

10 a 15

• Separação das substâncias de uma mistura

Energia

• Fontes de energia e transferências de energia

• Produção e propagação do som

Som

TERRA

• Som e ondas

25 a 30

• Atributos do som e sua deteção pelo ser humano
• Fenómenos acústicos

Luz

Movimentos
e forças
VIVER MELHOR NA

• Tipos de reações químicas
• Velocidade das reações químicas

TERRA

SUSTENTABILIDADE NA

• Explicação e representação de reações químicas

Reações químicas

• Ondas de luz e sua propagação
• Fenómenos óticos
• Movimentos na Terra
• Forças e movimentos
• Corrente elétrica e circuitos elétricos

Eletricidade

25 a 35
• Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica

Classificação dos
materiais

• Estrutura atómica
• Propriedade dos materiais e Tabela Periódica

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2.
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

• Escolha múltipla
ITENS DE SELEÇÃO

• Verdadeiro/falso
• Associação/ correspondência

15 a 25

1a2

35 a 50

1a6

• Ordenação
• Resposta curta
ITENS DE CONSTRUÇÃO

• Resposta restrita
• Resposta extensa

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 de forma quantitativa.
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 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
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.
VERDADEIRO/FALSO

A indicação de todas as respostas como sendo verdadeiras ou falsas, levará à desvalorização total da
questão.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
– seja apresentada uma sequência incorreta;
– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.
ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única
associação/correspondência integralmente correta e completa.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
– uma associação/correspondência incorreta;
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– uma associação/correspondência incompleta.
ORDENAÇÃO

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

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.
Não serão contabilizados conteúdos incorretos ou deslocados da resposta.
FATORES DE VALORIZAÇÃO

– Capacidade de organizar e exprimir com clareza as respostas;
– Revelar objetividade e capacidade de síntese;
– Capacidade de relacionar conteúdos entre si;
– Utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina;
– Expressar-se corretamente por escrito.
FATORES DE DESVALORIZAÇÃO

– Imprecisões científicas;
– Erros de ortografia e de construção frásica;
– Caligrafia ilegível.
A classificação final da prova é expressa em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de níveis
de 1 a 5, de acordo com a tabela apresentada no ANEXO I do Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5
de abril.

5. Material
O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
O aluno pode utilizar o seguinte material:
• Régua,
• Esquadro,
• Transferidor
• Calculadora – aquela com que trabalha habitualmente, desde que satisfaça cumulativamente
as seguintes condições:
– ter, pelo menos, as funções básicas +, –, ×, ¸;
– ser silenciosa;
– não necessitar de alimentação exterior localizada;
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– não ter cálculo simbólico (CAS);
– não ter capacidade de comunicação à distância;
– não ter fitas, rolos de papel ou outro meio de impressão.
Não é permitido o uso de corretor.

6. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 11 de abril de 2018
ANA MARIA DA
ROCHA
FERREIRA
CAIADO
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