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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 

3.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Físico-Química, a realizar em 2021, 

nomeadamente:  

• Objeto de avaliação; 

• Características e Estrutura; 

• Critérios Gerais de Classificação; 

• Duração; 

• Material autorizado. 

 

Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência de Físico-Química tem por referência o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de Físico-

Química do Ensino Básico, tendo como domínios organizadores: Espaço, Materiais, 

Reações Químicas, Som, Movimentos na Terra e Classificação dos Materiais. 

Na prova será avaliado, no âmbito dos temas organizadores, a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova com componentes escrita e prática de durações limitadas, 

enquadrada por um conjunto de competências, nomeadamente: 

• Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 

• Elaboração e interpretação de representações gráficas e figuras; 

• Interpretação de dados; 

• realização de cálculos simples e conversões de unidades; 

• Interpretação de fontes de informação diversas; 

• Exposição de ideias, defesa e argumentação; 

• Estruturação lógica de textos. 

 

Todos os conteúdos passíveis de serem abordados na prova, encontram-se indicados no 

quadro seguinte, assim como a cotação e a caracterização da prova 

Quadro 1- Conteúdos a avaliar 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Físico-Química 2021 

Prova 11 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março 
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TEMAS 

ORGANIZADORES 

ANO DE  

ESCOLARIDADE 
COTAÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO DA 

 PROVA 

 

Espaço 

Materiais  

 

7º ano 

 

20 a 40 

pontos 

 

A prova escrita está organizada 

por grupos de itens. Alguns 

itens/grupos 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 

realizada em laboratório.  

A tipologia dos itens: 

- Itens de seleção   

- Itens de construção  

 

A prova prática implica a 

realização de tarefas, a 

manipulação de materiais, 

instrumentos e equipamentos, 

com eventual produção escrita. 

 

Reações Químicas 

Som 

 

8ºano 

 

20 a 40 

pontos 

 

 

Movimentos na 

Terra 

Classificação dos 

materiais 

9º ano 

 

20 a 50 

pontos 

 

 

Características e Estrutura 

A prova é constituída por uma componente escrita (E), cotada para 100 pontos, com 

duração de 45 minutos, e uma componente prática (P), cotada para 100 pontos, com 

duração de 45 minutos, sendo obrigatória a realização de ambas as componentes.  

A classificação da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das 

duas componentes (escrita e prática), expressas na escala de 0 a 100. 

 

A Prova escrita (E) implica um registo escrito e a possível utilização de máquina de calcular. 

Os alunos não respondem no enunciado. As respostas são registadas em folha própria 

fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

Os itens/ grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por 

exemplo, textos, figuras, tabelas, gráficos, mapas, esquemas, etc... Os suportes textuais 
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apresentam extensão variável, consistindo em pequenos excertos ou em documentos mais 

longos. 

Os itens de cada conjunto podem ser de seleção (associação, ordenação, escolha múltipla, 

verdadeiro/falso, completamento) ou itens de construção (completamento, resposta curta, 

resposta restrita e resposta extensa. 

 

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. 

 

Quadro 2 – Valorização das componentes da prova 

Componente Cotação Valorização 

Prova Escrita (E) 100 pontos 50% 

Prova Prática (P) 100 pontos 50% 

 

Critérios Gerais de Classificação 

Os itens de seleção implicam a escolha da resposta correta a partir de várias opções dadas 

e podem apresentar os formatos seguintes:  

• escolha múltipla;  

• associação;  

• ordenação;  

• verdadeiro/falso;  

• completamento.  

 

- Nos itens de escolha múltipla, a resposta é selecionada de entre um conjunto de opções 

fornecidas, geralmente quatro. A classificação das respostas a estes itens é dicotómica. 

(Numa classificação dicotómica, a cotação do item só é atribuída às respostas corretas; 

todas as outras respostas são classificadas com zero pontos)  

- Nos itens de associação, a resposta requer o estabelecimento de uma correspondência 

entre os elementos de dois conjuntos, de acordo com as instruções dadas. Nestes itens, a 

correspondência a estabelecer pode ser simples — a cada elemento do primeiro conjunto 
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é associado um único elemento do segundo conjunto — sendo a classificação das 

respostas dicotómica, ou múltipla — a cada elemento do primeiro conjunto são associados 

dois ou mais elementos do segundo conjunto — podendo ser atribuída pontuação a 

respostas parcialmente corretas.  

- Nos itens de ordenação, a resposta implica a seriação de vários elementos (por exemplo, 

quantidades, acontecimentos ou processos), de acordo com um critério lógico ou 

cronológico fornecido. A classificação das respostas a estes itens é dicotómica.  

- Nos itens de verdadeiro/falso, a resposta implica a atribuição de um valor de verdade a 

cada uma das proposições de um dado conjunto (todas relativas a um mesmo tópico). Na 

classificação das respostas a estes itens, pode ser atribuída pontuação a respostas 

parcialmente corretas. (Neste caso, a classificação das respostas é politómica)   

- Nos itens de completamento, a resposta implica o preenchimento de espaços em branco 

numa frase, num texto, ou noutro suporte, mediante a seleção de palavras, de expressões 

ou de imagens fornecidas. Na classificação das respostas a estes itens, pode ser atribuída 

pontuação a respostas parcialmente corretas. 

 

Os itens de construção implicam a produção de uma resposta cuja estrutura e cuja 

extensão dependem das instruções de realização e podem apresentar os formatos 

seguintes:  

• completamento;  

• resposta curta;  

• resposta restrita;  

• resposta extensa.  

 

- Nos itens de completamento, a resposta implica o preenchimento de espaços em branco 

numa frase, num texto, ou noutro suporte, com, por exemplo, palavras ou expressões que 

não são fornecidas no enunciado. Na classificação das respostas a estes itens, pode estar 

prevista pontuação para respostas parcialmente corretas.  

- Nos itens de resposta curta, a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma 

palavra, de uma expressão, de uma frase, de um símbolo, de um número ou de uma 

fórmula. A classificação das respostas a estes itens é dicotómica. No entanto, pode estar 

prevista pontuação para respostas parcialmente corretas.  
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- Nos itens de resposta restrita, a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma 

explicação, de uma previsão, de uma conclusão, de uma representação ou de uma 

construção gráfica, de cálculos ou de determinações gráficas.  

- Os itens de resposta extensa, também designados por itens de composição, solicitam 

uma resposta com maior extensão do que a solicitada pelos itens de resposta restrita, 

podendo essa resposta ser orientada por um conjunto de instruções de realização.  

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, 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. 

 

Durante a realização da componente prática será preenchida uma grelha de observação 

direta que inclui os seguintes parâmetros:  

 - Interpretação das várias fases do protocolo / procedimento;  

 - Manuseamento de material / montagem;  

 - Cumprimento das regras de segurança;  

O registo escrito da componente prática deverá incidir sobre:  

 - Fundamentos teóricos essenciais; 

 - Registo de resultados;  

 - Interpretação de resultados/Conclusões. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos (45 minutos para a prova escrita e 45 minutos para a 

parte prática), não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

 

Material autorizado 

Material de escrita (caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta) e máquina de 

calcular sem possibilidade de memorização de dados alfanuméricos. 

Não é permitido o uso de corretor nem de lápis. 

As folhas de rascunho, quando necessárias serão fornecidas no momento da prova. 


