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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FÍSICO-QUÍMICA                                                                       2021 

Prova 11 | 2021 

Prova Prática 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
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 prático. 

 A prova incide sobre as aprendizagens relativas à totalidades dos conteúdos que a disciplina de 
Físico-Química é lecionada. 

 A prova prática implica a realização de tarefas objeto de avaliação performativa, em situações de 
organização individual ou em grupo, a manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, 
com eventual produção escrita, que incide sobre o trabalho prático e/ou experimental produzido, 
implicando a presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do 
desempenho do aluno. 

 A componente prática inclui uma atividade laboratorial, para a qual é fornecido todo o material 
necessário à execução da mesma e questões de resposta curta e resposta restrita relacionadas com 
a atividade prática realizada. 

 A prova é cotada para 100 pontos.  

 A classificação da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas 
componentes, teórica e prática, expressas na escala de 0 a 100. 
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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 

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.  

Descrição das capacidades avaliadas na componente 

prática 

Capacidades 

Execução Técnica 

Registo de dados 

Tratamento de dados 

Retirada de conclusões 
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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 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. 

 


