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Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência as Orientações Curriculares, Aprendizagens Essenciais e Metas 
Curriculares da disciplina de Físico-Química do 3.º ciclo e permite avaliar a aprendizagem 
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 
 
Caracterização da prova 

	  
- A prova é cotada para 100 pontos. 
- As respostas são registadas no enunciado da prova. 
- A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 
 Quadro 1 – Temas 

Domínios Ano Cotação 
(em pontos) 

Grupo I 
Terra no Espaço  

7º ano 20 – 40 Terra em Transformação 

Grupo II 
Som e Luz  

8º ano 20 – 40 Reações Químicas 

Grupo III 
Em Trânsito e Circuitos Elétricos  

9º ano 20 – 40 Classificação dos Materiais 
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3.º Ciclo do Ensino Básico  

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º 
Ciclo da disciplina de Física e Química, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 
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- A prova está organizada por grupos de itens. 
- Alguns dos itens e/ou 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. 
- 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 cotações 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

Associação 

Ordenação 

Completamento 

5 - 20 1 a 6 

Itens de construção 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

5 - 20 1 a 6 

	  

NOTA: para os alunos que beneficiam de adaptações curriculares não significativas e de 

adaptações no processo de avaliação, serão tidas em conta as medidas previstas nos 

respetivos Relatórios Técnico Pedagógicos.  

 

Critérios gerais de classificação 

	  

- A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos apresentados para cada item. 

- As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 
classificadas com zero pontos. 
 

- Itens de seleção 
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 
corretas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. Podem ser 
atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 
específicos. 
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- Itens de construção 
Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída 
às respostas totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas 
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados 
por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa 
corresponde uma dada pontuação. 

As respostas que apresentam apenas o resultado final, quando a resolução do item 
exige a apresentação de cálculos ou de justificações, são classificadas com zero 
pontos. 

A classificação a atribuir às respostas aos itens de construção está sujeita a 
desvalorização devido a, por exemplo, ocorrência de erros de cálculo, apresentação de 
cálculos intermédios com um número de casas decimais diferente do solicitado ou com 
um arredondamento incorreto, apresentação do resultado final numa forma diferente da 
solicitada, com um número de casas decimais diferente do solicitado ou com um 
arredondamento incorreto e utilização de simbologia ou de expressões incorretas do 
ponto de vista formal. 

 

 
Material 

 

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

Os alunos devem ser portadores de material de desenho e de medida (lápis, borracha, 
régua graduada) e de calculadora científica, não gráfica. 

Não é permitido o uso de corretor. 

A prova inclui formulário (Anexo1) mas não inclui Tabela Periódica.  

As respostas são registadas no enunciado da prova 
 
 
Duração 

	  
A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite 
de tempo. 
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Anexo 1 

	  

Formulário 

	  

Áreas 
Paralelogramo:    Base Altura×  

Trapézio: 
2

    Base maior Base menor Altura+
×  

 

Formulário 

• Densidade (massa volúmica) .................................................................................... m
V

ρ =  

• Concentração de solução ......................................................................................... mC
V

=  

• Período ........................................................................................................................
1T
f

=  

• Velocidade ................................................................................................................. dv
t

=
Δ

 

• Aceleração média .............................................................................................
vf viam
t
−

=
Δ

r r
r

 

 

• 2.ª Lei de Newton....................................................................................................Fr mxa=
r r 

 

• Impulsão............................................................................................................... PrI Pa= −  

 

• Lei de Ohm.................................................................................................................. UR
I

=  

 

• Potência....................................................................................................................... EP
t

=
Δ

 

	  

Aprovada em Conselho Pedagógico de 3 de junho de 2020 


