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Ano letivo de 2019-2020 

 
 

Prova de Equivalência à Frequência 
Prova Escrita 

FÍSICO QUÍMICA                        Código da prova: 11  
3.º Ciclo do Ensino Básico 

Duração da prova:90 minutos  
Tolerância:0 minutos 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho;   Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril;   Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;   Despacho normativo 
n.º 3-A/2020, de 5 de março;  Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de  13 de abril 
 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência, da 

disciplina de Físico-Química, do 3º Ciclo do Ensino Básico, a realizar em 2020 nomeadamente: 

1 - Objeto de avaliação; 

2- Caracterização da prova; 

3- Critérios gerais de classificação; 

4 - Material; 

5 - Duração. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do programa da disciplina 

acima referida.  

 

1 - Objeto de avaliação 

A prova incide sobre as aprendizagens realizadas, no âmbito das metas curriculares estabelecidas 

para o 3º ciclo do ensino básico. 

As aprendizagens a avaliar enquadram-se nas seguintes capacidades: 

•Identificação e interpretação de leis e modelos científicos; 

•Aplicação de conceitos a situações e a contextos diversificados; 

•Seleção e interpretação de informação apresentada sob a forma de textos, gráficos e tabelas; 

•Elaboração e interpretação de gráficos; 

•Comunicação de ideias por escrito. 

 

2 - Caracterização da prova  

A prova é constituída por dezasseis questões, algumas com alíneas. Contempla questões de resposta 

a itens de tipo diversificado, nomeadamente: 

Verdadeiro/Falso 

Completamento 

Escolha múltipla 
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Associação 

Resposta curta 

Resposta extensa 

Cálculo            

que abrangem as aprendizagens previstas para as metas curriculares da disciplina, de acordo com a tabela 

seguinte: 

Domínio Subdomínios  Cotação (pontos) 

Espaço 

 

Universo 

Sistema Solar 

Terra, a Lua e as forças gravíticas  

 

10 a 20 

Materiais 

 

Propriedades físicas e químicas dos materiais  

Separação das substâncias de uma mistura  

 

10 a 20 

 

Reações 

químicas 

Explicação e representação de reações químicas  

Tipos de reações químicas 

Velocidade das reações químicas  

 

 

10 a 20 

Som 

 

Som e ondas 

Atributos do som 

Espetro sonoro e fenómenos acusticos  

 

10 a 20 

Luz 

 

Ondas de luz e sua propagação  

Fenómenos óticos  

 

10 a 20 

Movimentos e 

forças 

 

Movimentos na Terra  

Forças e movimentos  

Forças, movimentos e energia  

 

10 a 20 

Eletricidade 

 

Corrente elétrica e circuitos elétricos 

Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica  

 
10 a 20 

Classificação 
dos materiais 

 

Estrutura atómica  

Propriedades dos materiais e Tabela Periódica (TP)  

 

 
10 a 20 

 

             

3 - Critérios de 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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 
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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), é considerada apenas 

a resposta que surgir em primeiro lugar. 

Na escrita de símbolos e fórmulas químicas, as respostas em questão serão penalizadas, 

caso estes não estejam corretamente escritos.  

Itens de seleção 

ESCOLHA MÚLTIPLA E CORRESPONDÊNCIA/ASSOCIAÇÃO 

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. 

Não há lugar a classificações intermédias.  

Itens de construção 

RESPOSTA CURTA 

Nos itens de resposta curta, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma 

expressão, a uma frase, ou a um número.  

Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados 

por níveis de desempenho. 

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. 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. 

Nos itens que impliquem cálculo os critérios de classificação das respostas apresentam-se 

organizados por etapas. A cada etapa corresponde uma dada pontuação. Sempre que seja 

necessário recorrer a equações ou leis matemáticas estas têm que ser corretamente apresentadas.  

Devem ser apresentados todos os cálculos efetuados e justificativos dos resultados obtidos. 

A apresentação apenas do resultado final será cotada com zero pontos. 

A ausência de unidades, ou a sua indicação incorreta, será penalizada meio ponto.  
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Os erros de cálculo serão igualmente penalizados. No entanto, se o primeiro erro influenciar 

os resultados posteriores só se procede a descontos no primeiro erro assinalado. 

 

4 - Material 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

azul ou preta. 

Os alunos devem também ser portadores de material de desenho e de medida (lápis, 

borracha, régua) e de calculadora científica não programável e não alfanumérica . Não é permitida a 

utilização de calculadora gráfica.  

Não é permitida a utilização da Tabela Periódica.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

5 - Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos sem tolerância. 

 

 

 

 

 

                                                              


