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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FÍSICO-QUÍMICA                                                                       2021 

Prova 11 | 2021 

Prova Escrita 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga a informação relativa da 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; 
 
 Caracterização da prova; 
 
 Material; 
 
 Duração; 
 
 Critérios de gerais de classificação. 
 
 

1. Objeto de Avaliação 
 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de Físico-Química e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita 

de duração limitada. 

 

2. Caracterização da prova 
 

Quadro I - Características e Estrutura da Prova 

 A prova de equivalência à frequência de Físico-Química tem caráter teórico. 

 A prova será constituída por dois grupos: Grupo I - contém questões referentes aos conteúdos de 
Física do 7.º, 8.º e 9.º ano; Grupo II - contém questões referentes aos conteúdos de Química do 
7.º, 8.º e 9.º ano 

 A Prova é constituída por um único caderno sendo permitido o uso de calculadora em toda a prova.  

 Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, 
figuras, tabelas, textos e gráficos. 

 A prova apresenta itens de seleção e de construção: 
- Itens de seleção: Classificação em Verdadeiro/Falso; Associação; Completamento e Escolha 
múltipla.  
- Itens de construção: Completamento; resposta curta e resposta restrita. 

 Todas as questões são de resposta obrigatória. 

 A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à 
sequência dos seus conteúdos.  
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 Os itens podem avaliar a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do 
programa.  

 A prova é cotada para 100 pontos.  

 A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro II.  
A prova não inclui formulário nem tabela periódica. 

 

Quadro II - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

Domínios/Temas 
Cotação 

(%) 

Grupo I 
 
Física 

 
1 - Espaço 
- Universo 
- Sistema Solar 
- Distâncias no Universo 
- A Terra, a Lua e forças gravíticas 
 
2 – Som e Luz 
- Produção e propagação do som 
- Som e ondas 
- Atributos do som e sua deteção pelo ser humano 
- Fenómenos acústicos 
- Ondas de luz e sua propagação 
- Fenómenos óticos 
 
 
3 – Movimentos, Forças e Eletricidade 
- Movimentos na Terra 
- Forças e movimentos 
- Forças, movimentos e energia 
- Forças e fluidos 
- Corrente elétrica e circuitos elétricos 
- Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 
 

50 
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Grupo II 
 
Química 

 
1 – Materiais 
- Substâncias e misturas 
- Transformações físicas e químicas 
- Propriedades físicas e químicas dos materiais 
- Separação das substâncias de uma mistura 
 
2- Reações Químicas  
- Explicação e representação de reacções químicas 
- Tipos de reações químicas 
- Velocidade das reações químicas  
 
3 – Classificação dos Materiais  
- Estrutura atómica 
- Propriedades dos materiais e Tabela Periódica 
- Ligação química 

50 

 
3. Material 

 
O examinando deve usar na prova, como material de escrita, apenas caneta de tinta azul ou preta. Os alunos 
devem ser portadores de calculadora científica, não gráfica. 
Não é permitido o uso de tabela periódica. 
Não e permitido o uso de corretor. 

 

 
4. Duração 

 
A prova tem a duração de 45 minutos.  

 

5. Critérios Gerais de Classificação 
 
Todas as respostas devem ser perfeitamente legíveis. As respostas ilegíveis têm cotação de zero pontos. Ex. 
letra sobre letra, número sobre número, palavra sobre palavra e palavras ilegíveis. 
 

Não é permitido o uso de corretor. Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido à 

frente. As respostas feitas a lápis não serão tomadas em consideração. 

 
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem ser 
atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  
 
Nos itens de construção: Completamento; resposta curta e resposta restrita. Nos itens de completamento 

e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Podem ser 
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atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos, desde que 

o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao solicitado. 

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita que impliquem a realização de cálculos tem em 
conta a apresentação de todas as fórmulas e os cálculos efetuados. A apresentação apenas do resultado 
final é classificada com zero pontos.  

Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correta. As respostas incorretas 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. 

Nos itens de ordenamento, só é atribuída classificação se a sequência apresentada estiver integralmente 
correta. 

Nos itens de associação e de correspondência, só é atribuída classificação se a resposta apresentada estiver 
integralmente correta. Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um 
elemento com mais do que um elemento de outro conjunto.  

Nos itens em que é solicitada a escrita de uma equação química, deve ser atribuída a classificação de zero 

pontos se alguma das espécies químicas intervenientes estiver incorretamente escrita, se estiver incorreta 

em função da reação em causa ou se a equação não estiver estequiometricamente acertada. 

Nos itens de cálculo o examinando deve respeitar sempre a instrução relativa à apresentação de todas as 
etapas de resolução, devendo explicitar todas as fórmulas e os cálculos que tiver de efetuar, assim como 
apresentar todas as justificações e/ou conclusões eventualmente solicitadas. 

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos processos de resolução, 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.  

Se a resposta apresentar apenas o resultado final, não incluindo os cálculos efetuados e as justificações 

e/ou conclusões solicitadas, é classificada com zero pontos. 

Os erros matemáticos cometidos e as reduções de unidades incorretas implicam desconto parcial na 

cotação atribuída às diferentes questões. 

Sempre que o aluno utilize resultados errados obtidos em alíneas anteriores, não deverá ser feito, por este 

fato, nenhuma dedução na cotação a atribuir. 

Se, na resposta, for omitida a unidade de medida, ou a sua incorreta indicação dará lugar a uma penalização 
de 0,5 pontos por cada item. 
 

Nas questões em que é necessário indicar um termo científico só terá cotação completa se: 

- Indicar apenas o termo correto 
- Se escrever corretamente o termo. 

 


