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INFORMAÇÃO-PROVA  

FÍSICO-QUÍMICA 2020 

Prova 11 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 

 

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 2020, nomeadamente:  

1. Objeto de Avaliação 

2. Características e estrutura da Prova 

3. Material  

4. Duração  

5. Critérios Gerais de Classificação 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova de equivalência à frequência de Físico-Química tem por referência os documentos curriculares em 

vigor (Programa e Metas Curriculares de Físico-Química do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais. Esta 

prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

nomeadamente: 

– conhecimento e compreensão de conceitos;  

– compreensão das relações existentes entre conceitos, que permitiram estabelecer princípios, leis e 

teorias;  

– aplicação dos conceitos e das relações entre eles a situações e a contextos diversificados;  

– seleção, análise, interpretação e avaliação crítica de informação apresentada sob a forma de textos, de 

gráficos, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas de natureza diversa (por exemplo, 

relativas a atividades laboratoriais/práticas); 

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

– comunicação de ideias por escrito. 

 

Os domínios que podem ser objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 1. 

 

QUADRO 1 — DOMÍNIOS QUE PODEM CONSTITUIR O OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Ano Domínios 

7.º 

Espaço 

Materiais 

Energia 

8.º 

Reações químicas 

Som 

Luz 

9.º 

Movimentos e forças 

Eletricidade 

Classificação dos materiais 
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2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA  

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A distribuição da cotação pelos domínios e a tipologia de itens apresenta-se no quadro 2.  

 

QUADRO 2 — DISTRIBUIÇÃO DA COTAÇÃO PELOS DOMÍNIOS E TIPOLOGIA DE ITENS. 

ANO DOMÍNIOS 
COTAÇÕES 

(EM PONTOS) 
TIPOLOGIA DOS ITENS 

7.º 

Espaço 

20 a 30 

Cada domínio pode ter diferente número de itens. 

O tipo de itens é diversificado, de acordo com os 

objetos de avaliação que se pretendem avaliar. 

Assim, os itens podem ser: 

- de seleção 

(escolha múltipla, associação, ordenação, 

verdadeiro/falso e completamento); 

- de construção 

(resposta curta e resposta restrita). 

Materiais 

Energia 

8.º 

Reações Químicas 

20 a 30 Som 

Luz 

9.º 

Movimentos e forças 

40 a 60 Eletricidade 

Classificação dos materiais 

 

A prova inclui um formulário, uma tabela de constantes e uma tabela periódica anexos a este documento. 

 

 

3. MATERIAL 

 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

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

O aluno deve ser portador de material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua graduada, esquadro 

e transferidor), assim como de uma máquina de calcular científica, não gráfica.  

Não é permitido o uso de corretor.  
 

4. DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

5. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número, previsto na grelha de 

classificação. 

As respostas que se revelem ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de um item, o mesmo pode ser 

classificado se, pela resposta apresentada, for possível identificá-lo inequivocamente. 

Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser apenas considerada a resposta apresentada 

em primeiro lugar. 
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ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla, associação, verdadeiro/falso e completamento 

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; 

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias.  

 

Ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente 

correta e completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 

Na classificação das respostas a estes itens, a cotação do item só é atribuída às respostas corretas. No 

entanto, pode estar prevista pontuação para respostas parcialmente corretas, de acordo com critérios 

específicos. 

 

Resposta restrita 

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

desempenho ou etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada cotação. A 

classificação a atribuir à resposta resulta da soma das cotações obtidas, tendo em conta o critério específico 

de classificação.  

Serão aceites e cotadas as respostas cujo conteúdo seja considerado cientificamente válido e adequado ao 

solicitado, ainda que não apresentem exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios 

específicos de classificação. 

Se a resposta contiver elementos contraditórios, deve ser classificada com zero pontos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maio de 2020 
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ANEXO  

TABELA DE CONSTANTES, FORMULÁRIO E TABELA PERIÓDICA   

 

TABELA DE CONSTANTES 

Valor da velocidade de propagação da luz no vácuo c = 3,00 x 10
8
 m/s 

Módulo da aceleração gravítica de um corpo junto à superfície da Terra g =  10 m/s
2
 

1 hora 3 600 s 

1 Unidade Astronómica  150 000 000 km 

1 Ano-luz 9 460 800 000 000 km  

1 Parsec 3,26 a.l. 

 

 
FORMULÁRIO 

• Rapidez média ……………...................................................................................................
t

d
rm


   

rm – rapidez média 
d – distância percorrida  
∆t – intervalo de tempo 
 

• Velocidade média …..………………..................................................................................𝑣𝑚 =
∆𝑥

∆𝑡
  

�⃗�𝑚– velocidade média 

∆𝑥 – variação da posição 
∆t – intervalo de tempo 
 

• Aceleração média ….….…................................................................................................ �⃗�𝑚 =
∆�⃗⃗�

∆𝑡
 

�⃗�𝑚– aceleração média 

∆𝑣 – variação da velocidade 

∆t – intervalo de tempo 
 

• 2.ª Lei de Newton ……………………............................................................................. �⃗�𝑟 = 𝑚 × �⃗� 

�⃗�𝑟  – resultante das forças que atuam num corpo de massa m 

�⃗� – aceleração do centro de massa do corpo 

 

• Peso ….……………………………….............................................................................  �⃗⃗� = 𝑚 × �⃗� 

�⃗⃗� – força com que um corpo de massa m é atraído para a superfície do planeta 

�⃗� – aceleração da gravidade à superfície do planeta 

 

• Potência elétrica ..……………………….................................................................................
t

E
P


  

P – potência elétrica 
E – energia associada ao sistema 
∆t – intervalo de tempo 
 

• Energia fornecida ao sistema …….............................................................................𝐸𝑓 = 𝐸𝑢 + 𝐸𝑑  

Ef  –  Energia fornecida ao sistema 
Eu – Energia útil 
Ed – Energia dissipada 
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• Rendimento de um sistema ……................................................................................𝜂 =
𝐸𝑢

𝐸𝑓
× 100 

 – rendimento  

Eu – energia útil 
Ef – energia fornecida ao sistema 

• Área de um trapézio …………………………..……𝐴𝑇𝑟𝑎𝑝é𝑧𝑖𝑜 = (
𝑏𝑎𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟+𝑏𝑎𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

2
) × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

 
TABELA PERIÓDICA 

 


