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

secundário da disciplina de Física e Química A, bloco I, código 891, a realizar em 2018, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação  

 Caracterização da prova  

 Material  

 Duração  

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência o Programa de Física e Química A, homologado em janeiro de 2014. 

A prova permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

nomeadamente:  

-conhecimento e compreensão de conceitos, leis e teorias que descrevem, explicam e preveem 

fenómenos e que fundamentam a aplicação daqueles conceitos em situações e contextos 

diversificados;  

-produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos diversificados;  

-seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação relativa a situações concretas.  

 

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 do programa.  

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.  

A prova inclui uma tabela de constantes, um formulário e uma tabela periódica. 

A prova é cotada para 200 pontos. 

Ano Letivo 
2018/2019 

II nnffoo rr mm aaçç ããoo   --EE xx aa mmee   ddee   EE qq uu ii vv aa ll êê nncc ii aa   àà   FFrr ee qq uu êê nncc ii aa   
(Ao abrigo da alínea b) do n.º 20 do anexo 2 da Portaria n.º 18/2010 de 17 de fevereiro) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

  Ciências Humanas  X Ciências Exatas 

  

  

  Geral   Específica   Geral  X Específica 

  

Código de prova e Disciplina: 891  Física e Química 

Bloco: I  

Duração da Prova: 90 minutos  
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As duas componentes da disciplina (Física e Química) têm uma ponderação semelhante na cotação da 

prova. 

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

quadro seguinte. 

 
Domínios Subdomínios 

Elementos químicos e a sua organização 
Massa e tamanho dos átomos 

Energia dos eletrões nos átomos 
Tabela Periódica 

Propriedades e transformações da 
matéria 

Ligação química 
Gases e dispersões 

Transformações químicas 

Energia e a sua conservação 
Energia e movimentos 

Energia e fenómenos elétricos 
Energia, fenómenos térmicos e radiação 

 
Metas curriculares sobre as quais a prova incide 

QUÍMICA 

I - Elementos químicos e sua organização 

1. Massa e tamanho dos átomos 

- Descrever a constituição de átomos com base no número atómico, no número de massa e na 

definição de isótopos. 

- Determinar a ordem de grandeza de um número relacionando tamanhos de diferentes estruturas na 

Natureza (por exemplo, célula, ser humano, Terra e Sol) numa escala de comprimentos. 

- Comparar ordens de grandeza de distâncias e tamanhos à escala atómica a partir, por exemplo, de 

imagens de microscopia de alta resolução, justificando o uso de unidades adequadas. 

- Associar a nanotecnologia à manipulação da matéria à escala atómica e molecular e identificar 

algumas das suas aplicações com base em informação selecionada. 

- Interpretar o significado de massa atómica relativa média e calcular o seu valor a partir de massas 

isotópicas, justificando a proximidade do seu valor com a massa do isótopo mais abundante. 

- Identificar a quantidade de matéria como uma das grandezas do Sistema Internacional (SI) de 

unidades e caracterizar a sua unidade, mole, com referência ao número de Avogadro de entidades. 

- Calcular massas molares a partir de tabelas de massas atómicas relativas (médias). 

- Relacionar a massa de uma amostra e a quantidade de matéria com a massa molar. 

- Determinar composições quantitativas em fração molar e em fração mássica, e relacionar estas duas 

grandezas. 
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2. Energia dos eletrões nos átomos 

- Indicar que a luz (radiação eletromagnética ou onda eletromagnética) pode ser detetada como 

partículas de energia (fotões), sendo a energia de cada fotão proporcional à frequência dessa luz. 

- Identificar luz visível e não visível de diferentes frequências no espetro eletromagnético, 

comparando as energias dos respetivos fotões. 

- Distinguir tipos de espetros: descontínuos e contínuos; de absorção e de emissão. 

- Interpretar o espetro de emissão do átomo de hidrogénio através da quantização da energia do 

eletrão, concluindo que esse espetro resulta de transições eletrónicas entre níveis energéticos. 

- Identificar a existência de níveis de energia bem definidos, e a ocorrência de transições de eletrões 

entre níveis por absorção ou emissão de energias bem definidas, como as duas ideias fundamentais do 

modelo atómico de Bohr que prevalecem no modelo atómico atual. 

- Associar a existência de níveis de energia à quantização da energia do eletrão no átomo de 

hidrogénio e concluir que esta quantização se verifica para todos os átomos. 

- Associar cada série espetral do átomo de hidrogénio a transições eletrónicas com emissão de 

radiação nas zonas do ultravioleta, visível e infravermelho. 

- Relacionar, no caso do átomo de hidrogénio, a energia envolvida numa transição eletrónica com as 

energias dos níveis entre os quais essa transição se dá. 

 
3. Tabela Periódica 

- Interpretar a organização da Tabela Periódica com base em períodos, grupos e blocos e relacionar a 

configuração eletrónica dos átomos dos elementos com a sua posição relativa na Tabela Periódica. 

- Identificar a energia de ionização e o raio atómico como propriedades periódicas dos elementos. 

- Comparar raios atómicos e energias de ionização de diferentes elementos químicos com base nas 

suas posições relativas na Tabela Periódica. 

- Interpretar a tendência geral para o aumento da energia de ionização e para a diminuição do raio 

atómico observados ao longo de um período da Tabela Periódica. 

- Interpretar a tendência geral para a diminuição da energia de ionização e para o aumento do raio 

atómico observados ao longo de um grupo da Tabela Periódica. 

 

II - Propriedades e transformações da matéria 

1. Ligação química 

- Interpretar a ocorrência de ligações covalentes simples, duplas ou triplas em H2, N2, O2 e F2, segundo 

o modelo de Lewis. 

- Representar, com base na regra do octeto, as fórmulas de estrutura de Lewis de moléculas como 

CH4, NH3, H2O e CO2. 

- Relacionar o parâmetro ângulo de ligação nas moléculas CH4, NH3, H2O e CO2 com base no modelo 

da repulsão dos pares de eletrões de valência. 

- Prever a geometria molecular, com base no modelo da repulsão dos pares de eletrões de valência, 

em moléculas como CH4, NH3, H2O e CO2. 
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- Prever a relação entre as energias de ligação ou os comprimentos de ligação em molécula s 

semelhantes, com base na variação das propriedades periódicas dos elementos envolvidos nas 

ligações (por exemplo H2O e H2S ou HCl e HBr). 

- Indicar que as moléculas diatómicas homonucleares são apolares e que as moléculas 

diatómicas heteronucleares são polares, interpretando essa polaridade com base na distribuição de 

carga elétrica entre os átomos. 

- Identificar ligações polares e apolares com base no tipo de átomos envolvidos na ligação. 

- Indicar alguns exemplos de moléculas polares (H2O, NH3) e apolares (CO2, CH4). 

- Identificar hidrocarbonetos saturados, insaturados e haloalcanos e, no caso de hidrocarbonetos 

saturados de cadeia aberta até 6 átomos de carbono, representar a fórmula de estrutura a partir do 

nome ou escrever o nome a partir da fórmula de estrutura. 

- Identificar grupos funcionais (álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e aminas) em moléculas 

orgânicas, biomoléculas e fármacos, a partir das suas fórmulas de estrutura. 

- Identificar ligações intermoleculares – de hidrogénio e de van der Waals – com base nas 

características das unidades estruturais. 

- Relacionar a miscibilidade ou imiscibilidade de líquidos com as ligações intermoleculares que se 

estabelecem entre unidades estruturais. 

 

2. Gases e dispersões 

- Definir volume molar e, a partir da Lei de Avogadro, concluir que tem o mesmo valor para todos os 

gases à mesma pressão e temperatura. 

- Relacionar a massa de uma amostra gasosa e a quantidade de matéria com o volume molar, 

definidas as condições de pressão e temperatura. 

- Relacionar a massa volúmica de uma substância gasosa com a sua massa molar e volume molar. 

- Descrever a composição da troposfera terrestre, realçando N2 e O2 como os seus componentes mais 

abundantes. 

- Indicar poluentes gasosos na troposfera e identificar as respetivas fontes. 

- Distinguir solução, dispersão coloidal e suspensão com base na ordem de grandeza da dimensão 

das partículas constituintes. 

- Descrever a atmosfera terrestre como uma solução gasosa, na qual também se encontram 

coloides e suspensões de matéria particulada. 

- Determinar a composição quantitativa de soluções aquosas e gasosas (como, por exemplo, a 

atmosfera terrestre), em concentração, concentração em massa, fração molar, percentagem em 

massa e em volume e partes por milhão, e estabelecer correspondências adequadas. 

 
3. Transformações químicas 

- Interpretar a formação de ligações químicas como um processo exoenergético e a rutura como um 

processo endoenergético. 

- Classificar reações químicas em exotérmicas ou em endotérmicas como aquelas que, num 
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sistema isolado, ocorrem, respetivamente, com aumento ou diminuição de temperatura. 

- Interpretar a energia da reação como o balanço energético entre a energia envolvida na rutura e na 

formação de ligações químicas, designá-la por variação de entalpia para transformações a pressão 

constante, e interpretar o seu sinal (positivo ou negativo). 

- Interpretar representações da energia envolvida numa reação química relacionando a energia dos 

reagentes e dos produtos e a variação de entalpia. 

- Determinar a variação de entalpia de uma reação química a partir das energias de ligação e a energia 

de ligação a partir da variação de entalpia e de outras energias de ligação. 

- Identificar transformações químicas desencadeadas pela luz, designando-as por reações 

fotoquímicas. 

- Distinguir fotodissociação de fotoionização e representar simbolicamente estes fenómenos. 

- Interpretar fenómenos de fotodissociação e fotoionização na atmosfera terrestre envolvendo O2, 

O3, e N2 relacionando-o com a energia da radiação envolvida e com a estabilidade destas moléculas. 

- Identificar os radicais livres como espécies muito reativas por possuírem eletrões desemparelhados. 

- Interpretar a formação e destruição do ozono estratosférico, com base na fotodissociação de O2 e 

de O3, por envolvimento de radiações ultravioletas UVB e UVC, concluindo que a camada de ozono 

atua como um filtro dessas radiações. 

- Explicar a formação dos radicais livres a partir dos clorofluorocarbonetos (CFC) tirando conclusões 

sobre a sua estabilidade na troposfera e efeitos sobre o ozono estratosférico. 

- Indicar que o ozono na troposfera atua como poluente em contraste com o seu papel protetor na 

estratosfera. 
 

FÍSICA 
I - Energia e sua conservação 

1. Energia e movimentos 

- Associar a energia cinética ao movimento de um corpo e a energia potencial (gravítica, elétrica, 

elástica) a interações desse corpo com outros corpos. 

- Associar a energia interna de um sistema às energias cinética e potencial das suas partículas. 

- Identificar um sistema mecânico como aquele em que as variações de energia interna não são tidas 

em conta. 

- Indicar que o estudo de um sistema mecânico que possua apenas movimento de translação pode 

ser reduzido ao de uma única partícula com a massa do sistema, identificando-a com o centro de 

massa. 

- Identificar trabalho como uma medida da energia transferida entre sistemas por ação de forças e 

calcular o trabalho realizado por uma força constante em movimentos retilíneos, qualquer que seja 

a direção dessa força, indicando quando é máximo. 

- Enunciar e aplicar o Teorema da Energia Cinética. 

- Definir forças conservativas e forças não conservativas, identificando o peso como uma força 

conservativa. 

- Aplicar o conceito de energia potencial gravítica ao sistema em interação corpo-Terra, a partir de 
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um valor para o nível de referência. 

- Relacionar o trabalho realizado pelo peso com a variação da energia potencial gravítica e aplicar 

esta relação na resolução de problemas. 

- Concluir, a partir do Teorema da Energia Cinética, que, se num sistema só atuarem forças 

conservativas, ou se também atuarem forças não conservativas que não realizem trabalho, a energia 

mecânica do sistema será constante. 

- Relacionar a variação de energia mecânica com o trabalho realizado pelas forças não conservativas 

e aplicar esta relação na resolução de problemas. 

- Associar o trabalho das forças de atrito à diminuição de energia mecânica de um corpo e à 

energia dissipada, a qual se manifesta, por exemplo, no aquecimento das superfícies em contacto. 

 

2. Energia e fenómenos elétricos 

- Interpretar o significado das grandezas corrente elétrica, diferença de potencial elétrico (tensão 

elétrica) e resistência elétrica. 

- Interpretar a dependência da resistência elétrica de um condutor filiforme com a resistividade, 

característica do material que o constitui, e com as suas características geométricas (comprimento e 

área da secção reta). 

- Comparar a resistividade de materiais bons condutores, maus condutores e semicondutores e 

indicar como varia com a temperatura, justificando, com base nessa dependência, exemplos de 

aplicação (resistências padrão para calibração, termístor em termómetros, etc.). 

- Associar o efeito Joule à energia dissipada nos componentes elétricos, devido à sua resistência, e 

que é transferida para as vizinhanças através de calor, identificando o LED (díodo emissor de 

luz) como um componente de elevada eficiência (pequeno efeito Joule). 

- Caracterizar um gerador de tensão  contínua pela sua força eletromotriz e resistência interna, 

interpretando o seu significado, e determinar esses valores a partir da curva característica. 

- Interpretar a conservação da energia num circuito com gerador de tensão e condutores 

puramente resistivos, através da transferência de energia do gerador para os condutores, 

determinando diferenças de potencial elétrico, corrente elétrica, energias dissipadas e potência 

elétrica do gerador e do condutor. 

 
3. Energia, fenómenos térmicos e radiação 

- Identificar um sistema termodinâmico como aquele em que se tem em conta a sua energia interna. 

- Indicar que a temperatura é uma propriedade que determina se um sistema está ou não em 

equilíbrio térmico com outros e que o aumento de temperatura de um sistema implica, em geral, um 

aumento da energia cinética das suas partículas. 

- Indicar que as situações de equilíbrio térmico permitem estabelecer escalas de temperatura, 

aplicando à escala de temperatura Celsius. 

- Identificar calor como a energia transferida espontaneamente entre sistemas a diferentes 

temperaturas. 

- Distinguir, na transferência de energia por calor, a radiação – transferência de energia através da 
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propagação de luz, sem haver contacto entre os sistemas – da condução e da convecção que exigem 

contacto entre sistemas. 

- Interpretar o significado de capacidade térmica mássica, aplicando-o na explicação de fenómenos 

do quotidiano. 

- Interpretar o conceito de variação de entalpias de fusão e de vaporização. 

- Determinar a variação de energia interna de um sistema num aquecimento ou arrefecimento, 

aplicando os conceitos de capacidade térmica mássica e de variação de entalpia (de fusão ou de 

vaporização), interpretando o sinal dessa variação. 

- Interpretar e aplicar a Primeira Lei da Termodinâmica. 

- Associar a Segunda Lei da Termodinâmica ao sentido em que os processos ocorrem 

espontaneamente, diminuindo a energia útil. 
 

Critérios gerais de classificação da prova escrita 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos 

critérios de classificação relativos a cada tipologia de itens. 

-Itens de resposta fechada de escolha múltipla 

As respostas em que é assinalada a alternativa correta são classificadas com a cotação total do item. As 

respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

-Itens de resposta fechada curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

-Itens de resposta aberta 

Os critérios de classificação dos itens de resposta aberta apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

As respostas, desde que corretas, 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 e rigorosa. 

-Itens de resposta aberta curta 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

Se a resposta contiver, no entanto, elementos contraditórios em relação aos elementos considerados 

corretos, é atribuída a classificação de zero pontos. 

-Itens de resposta aberta extensa 

Nos itens de resposta aberta extensa e que impliquem a produção de um texto, a classificação a 

atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das competências de 

comunicação escrita em língua portuguesa. 

A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a 

classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta 

valorização é cerca de 10% da cotação do item. Faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir 

descritos: 
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Níveis Descritores 

3 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, 

ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de 

sentido. 

2 

Composição razoavelmente estruturada, 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 

Composição sem estruturação aparente 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. 

 

-Itens de resposta aberta de cálculo de uma (ou mais) grandeza(s) 

Nos itens de cálculo de uma (ou mais) grandeza(s) a classificação a atribuir decorre do enquadramento 

simultâneo em níveis de desempenho relacionados com a consecução das etapas necessárias à 

resolução do item, de acordo com os critérios específicos de classificação, e em níveis de desempenho 

relacionados com o tipo de erros cometidos. 

Os níveis de desempenho, relacionados com o tipo de erros cometidos, correspondem aos seguintes 

descritores: 

Níveis Descritores 
Desvalorização 

(pontos) 

4 Ausência de erros. 0 

3 Apenas erros de tipo 1, qualquer que seja o seu número. 1 

2 
Apenas um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de 

tipo 1. 
2 

1 
Mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros 

de tipo 1. 
4 

 

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. 

Na atribuição dos níveis de desempenho acima descritos, os erros cometidos só são contabilizados nas 

etapas que venham a ser consideradas para a classificação do item. 
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O aluno deve respeitar sempre a instrução relativa à apresentação de todas as etapas de resolução, 

devendo explicitar todos os cálculos que tiver de efetuar, assim como apresentar todas as justificações 

e/ou conclusões eventualmente solicitadas. 

No quadro seguinte apresentam-se os critérios de classificação a aplicar às respostas aos itens de 

cálculo de uma (ou mais) grandeza(s) em situações não consideradas anteriormente. 

Situação Classificação 

Utilização de processos de 
resolução do item que não 
respeitem as instruções dadas. 

Não devem ser consideradas para efeito de classificação as 
etapas cuja resolução esteja relacionada com a instrução não 
respeitada. 

Utilização de processos de 
resolução do item não 
previstos nos critérios 
específicos. 

Deve ser considerado para efeito de classificação qualquer 
processo de resolução cientificamente correto, ainda que não 
previsto nos critérios específicos de classificação, nem no 
Programa da disciplina, desde que respeite as instruções dadas. 

Não explicitação dos valores 
numéricos a calcular em 
etapas de resolução 
intermédias. 

Devem ser consideradas para efeito de classificação as etapas 
nas quais esses valores numéricos não sejam explicitados, desde 
que o aluno apresente uma metodologia de resolução 
conducente a um resultado final correto. 

Não explicitação dos cálculos 
correspondentes a uma ou 
mais etapas de resolução. 

Não devem ser consideradas para efeito de classificação as 
etapas nas quais os cálculos estejam omissos, ainda que seja 
apresentado um resultado final correto. 

Resolução com erros (de tipo 1 
ou de tipo 2) ou perda de uma 
etapa necessária aos cálculos 
subsequentes 

A etapa é pontuada de acordo com os erros cometidos ou não é 
considerada para efeito de classificação. Devem ser 
consideradas para efeito de classificação as etapas 
subsequentes. 

Não resolução de uma ou mais 
etapas necessárias aos 
cálculos subsequentes. 

Devem ser consideradas para efeito de classificação as etapas 
subsequentes apenas se o aluno arbitrar, para a sua resolução, 
os valores das grandezas que deveria ter obtido (por cálculo, 
leitura de um gráfico, etc.) nas etapas não resolvidas. 

 
 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

O examinando deve ser portador de material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua, 

esquadro e transferidor). 

O examinando deve ainda ser portador de uma calculadora científica, sem capacidades gráficas, não 

alfanumérica e não programável, que disponha, no mínimo, das seguintes potencialidades: 

-potenciação; 

-raiz quadrada e raiz cúbica; 

-funções trigonométricas (seno, cosseno e tangente) e respetivas funções inversas; 

-função logaritmo (de base 10) e função inversa (10x); 
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-possibilidade de escrever números em notação científica. 

 

Data de publicação do documento: 14 de maio de 2019 
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CONSTANTES 

 
Nº de Avogadro                                                                                                                                               NA = 6,02 x 1023 mol-1 

 

Constante de Planck                                                                                                                                               h = 6,63 x 10-34
 

 

Velocidade de propagação da luz no vácuo                                                                                                   c = 3,00 x 108 m/s 
 

Volume molar de um gás nas condições PTN                                                                                               VM = 22,4 mol/dm3
 

 

Módulo da aceleração gravítica de um corpo junto à superfície da Terra                                                     g = 10 m/s2
 

 
 

FORMULÁRIO 
 

Comprimento de onda (ʎ) 

c – velocidade de propagação da onda eletromagnética no vácuo 

f – frequência 

Concentração de solução (C) 

n – quantidade de soluto 

V – volume de solução 

Energia do fotão (E) 

h – constante de Planck 

f – frequência 

Energia ganha ou perdida por um corpo devido à variação da sua temperatura 

m – massa do corpo 

c – capacidade térmica mássica do material de que é constituído o corpo 

ΔT – variação da temperatura do corpo 

Energia cinética 

m – massa 

v – módulo da velocidade 

Energia potencial gravítica 

m – massa 

g – módulo da aceleração gravítica junto à superfície da Terra 

h – altura em relação ao nível de referência considerado 

Teorema da energia cinética 

W – soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam num corpo, num determinado intervalo 

de tempo 

ΔEc – variação da energia cinética do centro de massa do corpo, no mesmo intervalo de tempo 

Trabalho realizado por uma força constante, F, que atua sobre um corpo em movimento retilíneo 

d – módulo do deslocamento do ponto de aplicação da força 

α – ângulo definido pela força e pelo deslocamento 

 
 
 
 

 

E = h x f 
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