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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE FÍSICO-QUÍMICA (código 11) 

3 º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 9º ANO DE ESCOLARIDADE (2020) 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência final do 3.º ciclo do 
ensino básico da disciplina de Físico-Química a realizar em 2020, nomeadamente: 
 

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração   

 
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de Físico-
Química do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais)1 e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 
numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente: 

• conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias;  

• interpretação de dados de natureza diversa;  

•  estabelecimento de relações entre conceitos/articulação entre conteúdos; 

• apresentação de raciocínios demonstrativos e comunicação de ideias em situações e contextos 

diversificados;  

• utilização de linguagem científica adequada na comunicação escrita. 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova inclui questões de resposta fechada, nomeadamente escola múltipla, verdadeiro/falso, 

estabelecimento de correspondência, ordenação e legendagem, e de construção (resposta curta e resposta 

restrita).  

As questões poderão ter como suporte informações fornecidas por meio de diferentes documentos, como por 

exemplo, textos, figuras, tabelas e gráficos. 

Algumas questões podem incidir sobre a aprendizagem feita no âmbito das experiências educativas realizadas 

em laboratório.  

A prova é cotada para 100 pontos e constituída por seis grupos.  

A prova não inclui formulário nem tabela periódica. 

 

 
1  De acordo com o estipulado no ponto 6 da página 6 da Carta de Solicitação ao IAVE, I.P. n.º 1/2018, de 2 de novembro, a intersecção entre as 
Aprendizagens Essenciais (AE) e os demais documentos curriculares tem em consideração as AE relativas ao 7.º ano de escolaridade utilizadas como 
referenciais curriculares de base pelas escolas que integraram o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, ao abrigo do Despacho n.º 5908/2017, 
de 5 de julho, e as AE em vigor para os 8.º e 9.º anos de escolaridade. 
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Os domínios/subdomínios indicados no quadro seguinte, serão passíveis de serem abordados na prova. 

Quadro 1 - Domínios / Subdomínios  

Ano Domínio Subdomínio Cotação 

(em pontos) 

 

 

7º 

Espaço Universo  

 

30 

Sistema Solar 

A Terra, a Lua e as forças gravíticas 

Materiais Substâncias e misturas 

Separação das substâncias de uma mistura 

Energia  Fontes de energia e transferências de energia 

 

 

8º 

Reações químicas Explicação e representação das reações 

químicas 

 

 

25 Tipos de reações químicas 

Som Produção e propagação do som 

Som e ondas 

Atributos do som 

 

 

9º 

Classificação dos 

materiais 

Estrutura atómica   

 

45 

Propriedades dos materiais e Tabela Periódica 

Ligação química 

Movimentos e forças Movimentos na Terra 

Forças e movimentos 

Eletricidade Corrente elétrica e circuitos elétricos 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Em situações de falta de legibilidade será anulada a questão. 

Serão anuladas as questões em que se utilizar lápis ou corretor. 

Nas questões de resposta curta e resposta restrita será considerado: 

• A coerência de ideias; 

• A expressão escrita; 

• O domínio do vocabulário específico da disciplina; 

• As respostas devem ser sucintas e claras. 

Nas respostas de ordenação a cotação total ao item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 

integralmente correta e completa. 

Nas respostas de escolha múltipla: 

1. Em que haja apenas uma opção correta, a cotação total do item 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 ou mais    

do que uma opção. 

2. Em que haja mais do que uma opção correta, por cada opção errada desconta-se uma certa. 
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4. MATERIAL 

O aluno realiza a prova no enunciado apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de tinta indelével, azul ou preta. 

O aluno deve ser portador de calculadora científica, não gráfica e régua graduada. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitida a utilização da Tabela Periódica. 

 

5 DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


