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1. Objeto de avaliação 

 

As Orientações Curriculares para o 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Físicas e 

Naturais – componente de Ciências Físico-Químicas – referem quatro temas organizadores: Terra no 

Espaço, Terra em transformação, Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra. 

 

Na prova de equivalência à frequência de Ciências Físico-Químicas será avaliada, no âmbito dos 

quatro temas organizadores, a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades, nomeadamente: 

 

 Interpretar e compreensão de leis e modelos científicos; 

 Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

 Interpretação de dados; 

 Interpretação de fontes de informação diversas; 

 Realização de cálculos simples e conversões de unidades; 

 Produção de textos. 

 

Não sendo relevante para a construção da prova a valorização relativa de cada um dos temas 

organizadores, todos os conteúdos neles constantes, e indicados no quadro seguinte, serão passíveis de 

serem abordados na prova. 

 

Quadro 1 – Temas organizadores 

 

Terra no 

Espaço 

Terra em 

transformação 

Sustentabilidade na 

Terra 
Viver melhor na Terra 

Espaço 
Materiais 

Energia 

Reações químicas 

Som  

Luz 
 

Movimentos e Forças 

Eletricidade 

Classificação dos materiais 
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De acordo com as metas curriculares, os domínios e subdomínios por ano de escolaridade são os 

que contam no Quadro que se segue. 

 

Quadro 2 – Domínios e Subdomínios por ano de escolaridade 

 

 

Nota: Não será objeto de avaliação o subdomínio Ligação química. 
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2. Caracterização e estrutura da prova 

 

A prova está organizada por grupo de itens. 

Alguns dos itens/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 estrutura da prova e a cotação por tema apresentam-se no quadro seguinte: 

 

 

Quadro 3 – Estrutura da prova 

 

Estrutura Temas organizadores Cotações (%) 

Grupo I 7ºANO Terra no Espaço 15 

Grupo II 7ºANO Terra em Transformação 15 

Grupo III 8ºANO Sustentabilidade na Terra 30 

Grupo IV 9ºANO Viver Melhor na Terra 40 

TOTAL 100 

 

Cada grupo será deste modo constituído por itens de seleção e itens de construção. 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 4. 

 

 

Quadro 4 - Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de 

itens 

Cotação por item 

(em pontos) 

 

Itens de seleção 

Escolha múltipla  

 

2 a 25 

 

 

1 a 5 
Verdadeiro/falso 

Associação/correspondência 

Ordenação 

Completamento 

Itens de construção Completamento  

2 a 20 

 

1 a 10 Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 

 

 

 

 

 



Prova (11)/4 

3. Critérios gerais de classificação 

 
Relativamente ao tipo de resposta, os itens classificam-se em itens de seleção e itens de construção.  

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

Nos itens de escolha múltipla, a resposta é selecionada de entre um conjunto de opções fornecidas. 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 é associado um único elemento do segundo conjunto — 

sendo a cotação do item só atribuída às respostas corretas; todas as outras respostas são classificadas com zero 
pontos, ou múltipla — a cada elemento do primeiro conjunto são associados dois ou mais elementos do 

segundo conjunto — podendo ser atribuída cotação 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 cotação do item 

só é atribuída às respostas corretas; todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

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 cotação a respostas parcialmente corretas.  

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 cotação a respostas parcialmente corretas. 

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

instruções de realização. 

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 cotação do item só é atribuída 

às respostas corretas; todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. No entanto, pode estar 

prevista cotação para respostas parcialmente corretas.  

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 

cotação. 

 

4. Material 

 

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

preta. 

É permitido o uso de máquina de calcular, não alfanumérica. 

Não se consideram respostas a lápis. 

Não é permitido o uso de formulário, nem de Tabela Periódica. 

Não é permitido o uso de corretores. 

 

 

5. Duração 

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


