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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO e CULTURA 
Direção Regional da Educação 

 

Ano Letivo 
2018/2019 

Informação-Prova de equivalência à frequência  

do Ensino Básico  
(De acordo com o artigo 12º da Portaria nº 102/2016 de 18 de outubro) 

Disciplina: 
Código: 

Físico-Química 
11 

Ano de Escolaridade: 9º ano  

Duração da Prova:  90 minutos  

O presente documento divulga informação relativa ao exame de equivalência à frequência do ensino 

básico da disciplina de Físico-Química, código 11, a realizar em 2019, nomeadamente: 

 - Objeto de avaliação; 

 - Caracterização da prova; 

 - Material; 

 - Duração. 

Objeto de avaliação  

O exame de equivalência à frequência de Físico-Química tem por referência as: 

• Metas curriculares de Físico-Química do Ensino Básico. As metas têm por base os elementos 

essenciais das “ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO: CIÊNCIAS 

FÍSICAS E NATURAIS”, 2001. 

• Aprendizagens essenciais em articulação com o perfil dos alunos - julho de 2018. 

 

O exame é estruturado de modo a avaliar as competências dos examinandos nos seguintes 

domínios: 

• Análise e interpretação de situações reais com base em conceitos físicos e químicos; 

• Relação e aplicação dos conceitos na resolução de problemas; 

• Utilização de modo adequado da linguagem científica. 

O exame permite avaliar, no âmbito dos temas organizadores, a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades, 

nomeadamente: 

• Conhece e aplica corretamente os conceitos científicos; 

• Analisa e interpreta dados corretamente, com: 

- Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 
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- Elaboração e interpretação de dados e representações gráficas; 

- Resolução de problemas com a utilização de cálculos simples e conversões de unidades. 

 

Caracterização da prova 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, gráficos, 

fotografias e esquemas. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios e subdomínios abordados 

nos diferentes anos letivos. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização de conhecimentos e de capacidades relativos a 

mais do que um dos domínios/subdomínios do programa. Neste sentido, a prova avalia 

aprendizagens de forma integrada e articulada. 

Os domínios e subdomínios do programa sobre os quais poderá incidir a avaliação apresentam-se no 

quadro seguinte. 
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A prova é constituída por três grupos; a cotação total da prova é de 100 pontos. 

- GRUPO I – Espaço, Materiais e Energia – 15 pontos 

- GRUPO II - Reações Químicas, Som e Luz– 15 pontos 

- GRUPO III – Movimentos e Forças, Eletricidade e Classificação dos Materiais – 70 pontos 
 

TIPOLOGIA DAS QUESTÕES  
 

Resposta curta; 

Estabelecimento de correspondência; 

Escolha múltipla; 

Identificação do valor lógico de afirmações (V/F); 

Desenvolvimento breve, análise e interpretação de gráficos, esquemas e figuras. 
 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

- Todas as respostas devem estar legíveis e devidamente identificadas, caso contrário não serão 

cotadas. 

 

- Nos itens de escolha múltipla deve ser respeitado o número de opções pedidas. Caso se exceda 

esse número a cotação da resposta será zero. 

 

- Nos itens de ordenação, só é atribuída cotação se a sequência estiver integralmente correta. 

 

- Nos itens de estabelecimento de correspondência em que se solicita apenas uma opção, as 

respostas que contenham mais do que uma alternativa serão anuladas, ainda que uma delas seja a 

correta. 

 

- Nos itens de associação a cotação será distribuída por cada uma das correspondências a efetuar e a 

penalização será apenas a decorrente de cada associação ou correspondência incorretamente 

estabelecida. 

 

- Nos itens fechados de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o 

solicitado, só são considerados, para efeito de classificação, os elementos que satisfaçam o que é 

pedido. Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a classificação a 

atribuir é de zero pontos. 

 

- Nas questões de desenvolvimento breve, de análise e de interpretação, serão considerados os 

seguintes parâmetros: objetividade e rigor na resposta; utilização de vocabulário científico; 

capacidade de síntese. 

- Os critérios de classificação dos itens que impliquem cálculos apresentam etapas de resolução e a 
pontuação correspondente a cada etapa. A classificação a atribuir à resposta resulta da soma das 
pontuações obtidas em cada etapa de resolução, tendo em conta o critério específico de 
classificação. 

- Se a resolução de uma questão apresentar um erro exclusivamente imputável à resolução da 

questão anterior, deverá atribuir-se à resposta em questão a cotação integral respetiva. 
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- Qualquer pergunta, mesmo quando a resposta apresenta um resultado certo, será penalizada, em 

termos de cotação nos seguintes casos: não apresentação de cálculos; erros de cálculo numérico; 

falta ou utilização incorreta de unidades de grandezas no resultado final. 

Material a utilizar  

- Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta e máquina de calcular científica. 

- Não é permitida a utilização da Tabela Periódica. 

- Não é permitido o uso de máquinas de calcular alfanuméricas e/ou gráficas. 

- As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento de ensino. 

 

Data de publicação do documento: 14 de maio de 2019 

 


