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FÍSICO – QUÍMICA                                                                                        2022 

Prova 11 | 

9º ano/3º Ciclo do Ensino Básico 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga as características da prova de equivalência à frequência do 3º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Físico-Química, a realizar em 2022, e dá a conhecer os 

seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Físico-Química do ensino básico e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita (E) e numa prova 

prática (P) de duração limitada, nomeadamente a capacidade de aplicar conhecimentos na 

resolução de problemas e em situações que implicam comunicação e raciocínio científicos, bem 

como a manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos. 

Não sendo relevante para a construção do teste a valorização relativa de cada um dos domínios, 

todos os conteúdos neles constantes, e indicados no quadro seguinte, serão passivos de serem 

abordados na prova. 

 

 

Quadro 1 – Domínios 

DOMÍNIOS 

Espaço Materiais 
Som e Luz 

Reações Químicas 

Movimento e Forças 

Eletricidade 

Classificação dos Materiais 



INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

____________________________________________________________________________ 
Código 11 | 2 

3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

3.1. PROVA ESCRITA 

A prova está organizada por grupos de itens. 

Alguns dos itens/grupos de itens podem conter informações fornecidas por meio de diferentes 

suportes, como, por exemplo, textos, figuras, tabelas e gráficos. 

Alguns dos itens podem incidir sobre a aprendizagem feita no âmbito das experiências 

educativas realizadas em laboratório, e podem envolver a mobilização de conteúdos relativos 

a mais do que um dos domínios. 

A prova é cotada para 100 pontos e a sequência dos itens pode não corresponder à sequência 

dos domínios das Aprendizagens Essenciais. 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação (em pontos) 

Itens de Seleção 10 a 16 3 

Itens de Construção 6 a 20 3 a 6 

 

Nos itens de seleção, apenas de escolha múltipla, o aluno deve selecionar a opção correta, de 

entre as quatro opções que lhe são apresentadas. 

Nos itens de construção, as respostas podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma 

expressão, a uma frase, a um número, a uma equação ou a uma fórmula (itens de resposta 

curta); ou podem envolver a apresentação, por exemplo, de uma explicação, de uma previsão, 

de uma justificação e/ ou de uma conclusão (itens de resposta restrita); ou podem implicar a 

apresentação de cálculos e de justificações e/ ou de conclusões (itens de cálculo). 

A prova pode incluir uma tabela de constantes, tabela de iões, um formulário e/ ou uma tabela 

periódica. 

 

3.2. PROVA PRÁTICA 

A Prova Prática (P) 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 prova é cotada para 100 pontos. 
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4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Na correção das provas serão cotadas as respostas, de acordo com a cotação da prova, tendo 

em conta os seguintes aspectos: 

 Utilização adequada da terminologia científica; 

 Utilização de uma escrita clara e rigorosa; 

 Correta aplicação matemática a questões físicas; 

 Correta aplicação das unidades SI. 

 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. Em caso de omissão ou de engano na 

identificação de uma resposta, esta deve ser classificada se for possível identificar 

inequivocamente o item a que diz respeito. As respostas que não possam ser claramente 

identificadas são classificadas com zero pontos. 

 

Se o examinando responder a um item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificadas, 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. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

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 

incorretas são classificadas com zero pontos. Nesses casos, não há lugar a classificações 
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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. 

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. 

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 ou a um item resulta da soma das pontuações obtidas em 

cada passo de resolução, tendo em conta os critérios específicos de classificação. 

O examinando 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. 

A qualquer processo de resolução, desde que correto, será atribuído a cotação total. Quando 

um resultado depender de outro(s) anterior(es), em caso de erro no(s) anterior(es), não será 

novamente penalizado. 

Será descontado 1 % por: 

 unidades omitidas ou incorretas (por cada questão); 

 cada fórmula omitida ou incorreta (por cada questão); 

 cada cálculo omitido ou incorreto (por cada questão). 

 

A ponderação relativa à prova escrita é 50% e à prova prática é 50%. 

 

5. DURAÇÃO 

A prova escrita (E) tem a duração de 45 minutos, sem qualquer tolerância. 

A prova prática (P) tem a duração de 45 minutos, sem qualquer tolerância. 

 

6. MATERIAL AUTORIZADO 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta, e calculadora científica simples (não alfanumérica e não programável). 

Não é permitido o uso de corretor nem lápis. Não é permitido o uso de Tabela Periódica. 


