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1.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência as orientações curriculares/programa de Físico-Química do 3.º Ciclo do Ensino
Básico da disciplina de Físico-Química (homologado em 2001) aplicando-se supletivamente as metas
curriculares de 2014. https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico .
A avaliação sumativa externa, realizada através de uma prova escrita de duração limitada, só permite avaliar
parte dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa. A resolução da prova pode implicar
a mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas não expressas nesta informação.
Os temas organizadores do programa são: Terra no espaço e Terra em Transformação.
A prova permite avaliar, no âmbito do tema organizador a aprendizagem passível de avaliação numa prova
escrita e numa prova prática de duração limitada, nomeadamente:
● Conhecimento e compreensão de conceitos de Física e de Química, incluídos no programa da disciplina,
assim como nas aprendizagens essenciais (AE) e que visam contribuir para o desenvolvimento da literacia
científica e das atitudes inerentes à relevância destas ciências para a qualidade de vida dos alunos, assim
como a capacidade de pensar de forma crítica e criativa, integrando conteúdos, processos e capacidades a
adquirir para construir as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
● Compreensão das relações existentes entre aqueles conceitos e que permitiram estabelecer princípios,
leis e teorias;
● Aplicação dos conceitos e das relações entre eles a situações e a contextos diversificados;
● Conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias;
● Análise e discussão de evidências e situações problemáticas;
● Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos;
● Elaboração e interpretação de representações gráficas;
● Interpretação de dados;
● Formulação de problemas e/ou hipóteses;
● Previsão, interpretação e conclusão de resultados de investigações;
● Interpretação de fontes de informação diversas;
● Exposição de ideias, defesa e argumentação;
● Produção e estruturação lógica de textos;
● Realização de cálculos simples e de conversões de unidades;
● Manipulação de materiais, reagentes, instrumentos e equipamentos;
● Seleção, análise e interpretação de informação apresentada sob a forma de textos, gráficos, tabelas,
imagens, ou outras fontes, sobre situações concretas e de natureza diversa, nomeadamente, relativa a
atividades experimentais;
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A prova permite avaliar o desempenho destas competências gerais e das competências específicas da
disciplina, adquiridas pelos alunos ao longo do sétimo ano de escolaridade. As competências específicas são
as que decorrem da operacionalização dos objetivos de aprendizagem que, procurando refletir o que é
essencial e estruturante, são enunciados nas várias subunidades do Programa, para cada um dos tópicos a
abordar.
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 1, serão passíveis de serem abordados na prova.

2. Caracterização da prova
Tipo de prova: Prova escrita com componente laboratorial integrada.
Ao aluno que não realize a prova, é atribuída a classificação de zero pontos.
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos teóericos e laboratoriais abordados na
disciplina.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo: textos, tabelas, gráficos,
mapas, fotografias, esquemas, entre outros.
Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que
um dos domínios dos conteúdos abordados na disciplina de Físico-Química no 3.º CEB.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos domínios nas Metas
Curriculares da disciplina.

Quadro 1 – Domínios/subdomínios e distribuição da cotação por domínios e subdomínios
DOMÍNIOS

SUBDOMÍNIOS

COTAÇÃO
(EM PONTOS)

A TERRA NO ESPAÇO

Espaço

20-40

A TERRA EM TRANSFORMAÇÃO

Materiais

60-80
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Domínio: Espaço
Enquadramento das questões no âmbito
das Aprendizagens Essenciais
Universo e
distâncias no
Universo

A Terra, a Lua e as
forças gravíticas



Descrever a organização dos corpos celestes,
localizando a Terra no Universo, construindo
diagramas/mapas, através da recolha e
sistematização de informação em fontes
diversas.

Tipos de itens

 Escolha múltipla
 Resposta restrita



Explicar o papel da observação e dos
instrumentos utilizados na evolução histórica
do conhecimento do Universo, através de
pesquisa e seleção de informação



Estabelecer relações entre as estruturas do
Universo através da recolha de informação em
fontes diversas e apresentar as conclusões.



Interpretar informação sobre planetas do
sistema solar (em tabelas, gráficos, textos, etc.)
identificando semelhanças e diferenças
(dimensão, constituição, localização, períodos
de translação e rotação).



Descrever a organização dos corpos celestes,
localizando a Terra no Universo, construindo
diagramas/mapas, através da recolha e
sistematização de informação em fontes
diversas.

 Escolha múltipla

Explicar o papel da observação e dos
instrumentos utilizados na evolução histórica
do conhecimento do Universo, através de
pesquisa e seleção de informação

 Resposta extensa





Estabelecer relações entre as estruturas do
Universo através da recolha de informação em
fontes diversas e apresentar as conclusões.



Interpretar informação sobre planetas do
sistema solar (em tabelas, gráficos, textos, etc.)
identificando semelhanças e diferenças
(dimensão, constituição, localização, períodos
de translação e rotação).

Cotação

De 5 a 20
pontos

 Cálculo

 Associação
 Resposta restrita
 Completamento
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Domínio: Materiais
Enquadramento das questões no âmbito das Aprendizagens
Essenciais

Tipos de itens

Cotação

 Escolha múltipla
Constituição do mundo
material

Substâncias e
misturas de
substâncias

Propriedades físicas e
químicas dos materiais



Distinguir materiais e agrupá-los com base em
propriedades comuns através de uma atividade
prática.

 Verdadeiro e falso



Concluir que os materiais são recursos limitados e
que é necessário usá-los bem, reutilizando-os e
reciclando-os, numa perspetiva interdisciplinar.

 Resposta curta



Preparar, laboratorialmente, soluções aquosas com
uma determinada concentração, em massa, a partir de
um soluto sólido, selecionando o material de
laboratório, as operações a executar, reconhecendo as
regras e sinalética de segurança necessárias e
comunicando os resultados.

 Cálculo

10 a 30
pontos

 Verdadeiro e falso
 Resposta curta



Distinguir os conceitos de solução, soluto e solvente
bem como solução concentrada, diluída e saturada,
recorrendo a atividades laboratoriais.



Caracterizar qualitativamente uma solução e
determinar a sua concentração em massa.



Reconhecer que (a uma dada pressão) a fusão e a
ebulição de uma substância ocorrem a uma
temperatura bem definida.



Construir e interpretar tabelas e gráficos temperatura
identificando temperaturasde fusão e de ebulição de
susbtâncias e concluindo sobre os estados físicos a uma
dada temperatura.

 Associação



Relacionar o ponto de ebulição com a volatilidade das
substâncias.

 Resposta curta



Compreender o conceito de massa volúmica e efetuar
cálculos com base na sua definição.

 Resposta extensa



Determinar, laboratorialmente, massas volúmicas de
materiais sólidos e líquidos usando técnicas básicas.



Justificar, a partir de informação selecionada, a
importância das propriedades físico-químicas na análise
química e na qualidade de vida.

 Cálculo

10 a 30
pontos

 Verdadeiro e falso
10 a 40
pontos
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3. Características e Estrutura da prova
A prova é constituída por questões de diferentes tipologias.

Quadro 2 – Tipologia e cotação por classe de itens da Prova escrita
Tipologia de itens

Número de
itens

Cotação por item
(em pontos)

2 a 15

1 a 10

2 a 25

1 a 10

Escolha múltipla
Itens de seleção

Verdadeiro/falso
Associação/correspondência
Ordenação

Itens de construção

Resposta curta
Resposta restrita
Resposta de cálculo

4. 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 inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Este ano letivo de 2021/2022, na classificação das provas de exame, serão consideradas corretas as grafias que
seguirem o que se encontra previsto no novo Acordo Ortográfico atualmente em vigor.

ITENS DE SELEÇÃO
● Escolha Múltipla
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única alternativa
correta.
São classificadas com zero pontos às respostas em que é assinalada:
– uma opção incorreta;
– mais do que uma opção.
Não são atribuídas a classificações intermédias.
● Verdadeiro/Falso
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. As respostas em que todas as afirmações
sejam identificadas como verdadeiras ou como falsas são classificadas como zero pontos.
Não são classificadas as afirmações:
– consideradas simultaneamente verdadeiras e falsas;
– com o número do item, a letra da afirmação e/ou a sua classificação (V/F) ilegíveis.
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● Associação ou correspondência
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer associação
/ correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro
conjunto.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.
● Completamento
Nos itens de completamento a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão ser
atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.

ITENS DE CONSTRUÇÃO
● Resposta curta
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.
No caso de ultrapassados o número dos elementos solicitado serão tidos em conta apenas os primeiros.
● Resposta restrita
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis
de desempenho.
A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio
específico da disciplina.
A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor científico dos
conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas no texto ou cálculo elaborado.
Nos itens com cotação máxima (nível 3), a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das
competências específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua portuguesa.
A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a
classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta valorização
corresponde a cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir
descritos.

Níveis

Descritores

3

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com
erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.

2

Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de
ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.

1

Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de
ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido.

● Resposta de cálculo
Os critérios de classificação das respostas aos itens de cálculo apresentam etapas de resolução e uma
pontuação correspondente a cada etapa. O aluno deve respeitar sempre a instrução relativa à apresentação
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de todos os cálculos efetuados, assim como apresentar todas as justificações e/ou conclusões eventualmente
solicitadas. A apresentação apenas do resultado final é classificada com zero pontos.

Um erro de transcrição de um valor numérico, ou da unidade da grandeza física associada, implica uma
desvalorização de 1 ponto na classificação a atribuir à resposta na qual esse tipo de erro ocorra.

5. Material
As respostas são registadas numa folha de teste.
O examinando apenas pode 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,
transferidor e esquadro) e de calculadora científica, não gráfica.
Não é permitido o uso de corretor.

6. Duração
A prova tem a duração de 45 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo.
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