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1 . O B J E T O D E A V A L I A Ç Ã O: 
A prova de exame de equivalência à frequência de Físico-Química tem por referência o Currículo Nacional e Regional do 

Ensino Básico da componente de Ciências Físico-Químicas e as respetivas Metas Curriculares para o 3.º ciclo do Ensino 

Básico. 

De acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico, os objetivos gerais encontram-se pormenorizados por descritores, em 

termos de anos de escolaridade, por domínios e subdomínios temáticos. 

Neste contexto, as metas passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada devem ter por base o seguinte 

desempenho dos alunos: 

- utilizar conceitos ou leis na explicação de um dado fenómeno, ou relações matemáticas para calcular valores de 

grandezas; 

- fazer corresponder uma designação a um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei; 

- apresentar características de um fenómeno, corpo ou conceito; 

- recorrer a critérios, definições ou propriedades para classificar ou selecionar; 

- deduzir uma ideia com base em resultados obtidos em atividades laboratoriais/experimentais, ou na análise de 

informação fornecida ou pesquisada por si (textos, tabelas, esquemas, gráficos, etc.), reconhecendo propriedades 

conhecidas ou aplicando conceitos e leis; 

- apresentar uma definição de um fenómeno, de um conceito ou de uma grandeza; 

- apresentar uma descrição de um fenómeno (identificando resultados ou propriedades observadas), de um corpo ou 

corpúsculo, de uma experiência (identificando procedimentos, materiais e resultados) ou de um dispositivo 

laboratorial; 

- utilizar critérios ou expressões matemáticas que traduzem conceitos ou leis; 

- apresentar características que diferenciam fenómenos, corpos ou conceitos; 

- recorrer a propriedades, conceitos ou leis para dar uma explicação; 

- reconhecer um fenómeno, um nome, um instrumento, um corpo ou corpúsculo, uma propriedade, um símbolo, uma 

regra, um procedimento, um conceito ou uma lei; 

- fazer uma afirmação sem que tenha de fornecer uma justificação; 

- utilizar conceitos ou leis, ou estabelece relações recorrendo a dados fornecidos (textos, tabelas, esquemas, 

gráficos), para chegar a um resultado; 

- fundamentar uma afirmação recorrendo a propriedades, modelos, conceitos ou leis, com base em informação 

fornecida (textos, tabelas, esquemas, gráficos) ou pesquisada por si; 

- estabelecer uma sequência de etapas ou uma ordem entre valores numéricos; 

- estabelecer relações entre fenómenos encontrando semelhanças ou diferenças, ou relações numéricas (igual, maior 

ou menor) entre valores da mesma grandeza, ou relações entre grandezas; 

- utilizar esquemas ou linguagem simbólica mostrando o domínio de um conceito ou o conhecimento de um 

fenómeno. 
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No quadro 1 estão representados os Domínios e Subdomínios por ano de escolaridade. Todos os Domínios e 

Subdomínios serão passíveis de serem abordados na prova do exame. 

 

 
 

ANO 

QUADRO 1 
 

DOMÍNIO SUBDOMÍNIO 

 
 
 
 
 

7.ºano 

Universo 

Espaço Sistema solar 

Distâncias no Universo 

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 

Separação das substâncias de uma mistura 

Energia Fontes de energia e transferências de energia 

 
 
 

 
8.ºano 

Explicação e representação de reações químicas 

Reações químicas Tipos de reações químicas 

Velocidade das reações químicas 

Produção e propagação do som 

Som Som e ondas 

Atributos do som e sua deteção pelo ser humano 

Fenómenos acústicos 

Luz 
Ondas de luz e sua propagação 

Fenómenos óticos 

 
 
 

 
9.ºano 

Movimentos na Terra 

Movimentos e forças 
Forças e movimentos 

Forças, movimentos e energia 

Forças e fluidos 

Eletricidade 
Corrente elétrica e circuitos elétricos 

Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 

Estrutura atómica 

Classificação dos materiais Propriedades dos materiais e Tabela Periódica 

Ligação química 
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2 . C A R A C T E R Í S T I C A S E S T R U T U R A: 
Prova escrita cujo enunciado apresenta diversos grupos de itens distribuídos em duas Partes, a saber: 

Parte 1 

Relativa aos conteúdos de Física 

Parte 2 

Relativa aos conteúdos de Química. 
 

 

A prova tem duas versões (versão 1 e versão 2) 

. Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um dos temas 

organizadores constantes das Metas Curriculares. 

. Alguns dos itens podem incidir sobre as aprendizagens feitas no âmbito das experiências educativas realizadas em 

laboratório. 

. Alguns dos itens podem ter informações fornecidas por meio de diferentes suportes (figuras, tabelas, textos, gráficos, 

etc.). 
 

A estrutura da prova sintetiza-se nos quadros 2 e 3: 
 
 

ANO 

QUADRO 2_Valorização dos Domínios/Subdomínios na prova 

 

DOMÍNIO SUBDOMÍNIO 

 
 

VALORIZAÇÃO 

 
 
 
 

 
7.ºano 

Universo 

Espaço 
Sistema solar 

Distâncias no Universo 

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 Separação das 

substâncias de uma mistura 

Energia Fontes de energia e transferências de energia 

 
 
 
 

10 a 20% 

 
 
 

 
8.ºano 

Explicação e representação de reações químicas 

Reações químicas Tipos de reações químicas 

Velocidade das reações químicas 

Produção e propagação do som 

Som Som e ondas 

Atributos do som e sua deteção pelo ser humano Fenómenos 

acústicos 

Luz 
Ondas de luz e sua propagação 

Fenómenos óticos 

 
 

 
10 a 20% 

 

 

 

 

9.ºano 

Movimentos na Terra 

Movimentos e forças 
Forças e movimentos 

Forças, movimentos e energia 

Forças e fluidos 

Eletricidade 
Corrente elétrica e circuitos elétricos 

Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 

Estrutura atómica 

Classificação dos materiais Propriedades dos materiais e Tabela Periódica 

Ligação química 

 

 

 

60 a 80% 
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QUADRO 3_Tipologia e número dos itens / cotações 
 

TIPOLOGIA DOS ITEM Nº DE ITENS 

 
 

COTAÇÃO DO ITEM 
Itens de seleção Escolha múltipla 

Associação/correspondência/ordenação 
16 a 20 3 

Itens de construção Resposta curta 2 a 6 3 
 Resposta restrita 3 a 6 4 a 6 
 Cálculo 3 a 5 4 a 6 

 

Cotações: 

Parte 1 - 50 pontos 

Parte 2 - 50 pontos 

- O enunciado da prova inclui formulário e tabela periódica. 

- Os alunos respondem na folha de prova. 
 
 

3 . C R I T É R I O S G E R A I S D E C L A S S I F I C A Ç Ã O: 
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 ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

. A ausência de indicação inequívoca da versão da prova (Versão 1 ou Versão 2) implica a classificação com zero pontos 

de todas as respostas aos itens de escolha múltipla. 

. Serão consideradas corretas as grafias que seguirem o que se encontra previsto quer no Acordo de 1945 quer no 

Acordo atualmente em vigor. 

 
Itens de construção 

Resposta curta 

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

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

corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorre tas 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 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 no domínio específico da 

disciplina. 

. A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor científico dos conteúdos e a 

organização lógico-temática das ideias expressas no texto elaborado. 

. 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 

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

cada passo. 

. A classificação a atribuir à resposta a um item resulta da soma das pontuações obtidas em cada passo de resolução, 

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, 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 na qual esse tipo de 

erro ocorra. 

 
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. 

. Não há lugar a classificações intermédias. 

 
 

 
NÍVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÍVEL 

 
 
 
 
 

Os níveis de desempenho, relacionados com o tipo de erros cometidos, correspondem aos descritores apresentados no 

quadro seguinte: 

ERROS DE TIPO 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de dados, conversão incorreta de 

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

ERROS DE TIPO 2 – erros de cálculo analítico, ausência de conversão de unidades*, ausência de unidades no 

resultado final, unidades incorretas no resultado final não coerentes com a grandeza calculada, e outros erros 

que não possam ser considerados de tipo 1. 

 
* Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efetuadas, contabiliza-se apenas como um erro de tipo 2. 
 

 

DESCRITORES DE NÍVEL DO DESEMPENHO - TEXTO 

3 
Resposta bem estruturada, com utilização de terminologia científica adequada, sem erros de sintaxe, 
de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de 
inteligibilidade e/ou rigor de sentido. 

2 
Resposta razoavelmente estruturada, com utilização ocasional de terminologia científica não 
adequada, e/ou com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade não 
implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

1 
Resposta sem estruturação aparente e/ou com utilização de terminologia científica não 
adequada, e/ou com a presença de erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, cuja 
gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido 

 

DESCRITORES DE NÍVEL DO DESEMPENHO - CÁLCULO 

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. 
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4 . M A T E R I A L A U T I L I Z A R: 
Os alunos devem ser portadores de: 

- material de desenho e de medida (régua graduada, esquadro, transferidor, lápis e borracha); 

- máquina de calcular científica, não gráfica. 

- os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5 . T I P O D U R A Ç Ã O: 
TIPO DE PROVA: Escrita (E). 

DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos. 


