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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. 

 

O tema organizador do programa é: Sustentabilidade na Terra. 

A prova permite avaliar, no âmbito do tema organizador a aprendizagem passível de avaliação numa prova 
escrita com componente prática integrada, 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; 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico
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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 oitavo 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 prática integrada.  

Ao aluno que não realize a prova, é-lhe atribuída a classificação de zero pontos.  

A prova é cotada para 100 pontos.  

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos 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 – UM PLANETA COM VIDA  

SUSTENTABILIDADE NA TERRA 

Som e luz 

Reações químicas 

60-80 

20-40 
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Domínio: Reações químicas   

Enquadramento das questões no âmbito 

das Aprendizagens Essenciais 

Tipos de itens Cotação 

 Concluir, recorrendo a modelos representativos de átomos e 
moléculas, que nas reações químicas há rearranjos dos 
átomos dos reagentes, que conduzem à formação de novas 
substâncias, mantendo-se o número total de átomos de cada 
elemento. 

 Verificar, através de uma atividade experimental, a Lei da 
Conservação da Massa, aplicando-a à escrita ou à leitura de 
equações químicas simples, sendo dadas as fórmulas 
químicas ou os nomes das substâncias envolvidas.  

 Escolha múltipla 

 Resposta restrita 

 Cálculo 

De 40 a 80 

pontos 

 Identificar os reagentes e os produtos em reações de 
combustão, distinguindo combustível e comburente, e 
representar por equações químicas as combustões realizadas 
em atividades laboratoriais.  

 Concluir, a partir de pesquisa de informação, das 
consequências para o ambiente da emissão de poluentes 
provenientes das reações de combustão, propondo medidas 
para minimizar os seus efeitos, comunicando as conclusões.  

 Reconhecer, numa perspetiva interdisciplinar, as alterações 
climáticas como um dos grandes problemas ambientais 
atuais e relacioná-las com a poluição do ar resultante do 
aumento dos gases de efeito de estufa. 

 Determinar o carácter químico de soluções aquosas, 
recorrendo ao uso de indicadores e medidores de pH.  

 Prever o efeito no pH quando se adiciona uma solução ácida 
a uma solução básica ou vice-versa, pesquisando aplicações 
do dia a dia (como, por exemplo, o tratamento da água das 
piscinas e de aquários), e classificar as reações que ocorrem 
como reações ácido‐base, representando-as por equações 
químicas. 

 Escolha múltipla 

 Associação 

 Resposta restrita 

 Resposta extensa 

 Completamento 

De 40 a 80 

pontos 
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Domínio: Som   

Enquadramento das questões no âmbito das Aprendizagens 

Essenciais 

Tipos de itens Cotação 

Produção e 

propagação do 

som e ondas  

 Compreender que o som é produzido por 
vibrações de um material, identificando 
fontes sonoras. 

 Reconhecer que o som é uma onda de 
pressão e necessita de um meio material 
para se propagar. 

 Explicar a propagação do som e analisar 
tabelas de velocidade do som em diversos 
materiais (sólidos, líquidos e gases). 

 Aplicar os conceitos de amplitude, período 
e frequência na análise de gráficos que 
mostrem a periodicidade temporal de uma 
grandeza física associada a um som puro. 

 Escolha múltipla 

 Verdadeiro e falso 

 Cálculo 

 Resposta curta 

 

20 a 25 

pontos 

Atributos do som 

e sua deteção 

pelo ser humano 

e fenómenos 

acústicos 

 Relacionar, a partir de atividades 
experimentais, a intensidade, a altura e o 
timbre de um som com as características da 
onda, e identificar sons puros. 

 Interpretar audiogramas, identificando o 
nível de intensidade sonora e os limiares de 
audição e de dor. 

 Relacionar a reflexão e a absorção do som 
com o eco e a reverberação, interpretando o 
uso de certos materiais nas salas de 
espetáculo, a ecolocalização nos animais, o 
funcionamento do sonar e das ecografias. 

 Conhecer o espetro sonoro e, com base em 
pesquisa, comunicar aplicações dos 
ultrassons. 

 Associação 

 Verdadeiro e falso 

 Resposta curta 

 Resposta extensa 

 

25 a 30 

pontos 

 

Domínio: Luz   

Enquadramento das questões no âmbito das Aprendizagens 

Essenciais 

Tipos de itens Cotação 

Ondas de luz e 

sua propagação 

 Distinguir corpos luminosos de iluminados, 
concretizando com exemplos da 
astronomia e do dia a dia. 

 Reconhecer que a luz transporta energia e 
é uma onda (eletromagnética) que não 
necessita de um meio material para se 
propagar, concluindo, experimentalmente, 
que se propaga em linha reta. 

 Associação 

 Verdadeiro e falso 

 Completamento 

15 a 20 

pontos 

Fenómenos 

óticos 

 Concluir, através de atividades 
experimentais, que a luz pode sofrer reflexão 
(especular e difusa), refração e absorção, 

 Completamento 

 Resposta curta 

20 a 35 

pontos 
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Domínio: Luz   

Enquadramento das questões no âmbito das Aprendizagens 

Essenciais 

Tipos de itens Cotação 

verificando as leis da reflexão e comunicando 
as conclusões. 

 Representar, geometricamente, a reflexão e 
a refração da luz e interpretar 
representações desses fenómenos. 

 Explicar a formação de imagens no olho 
humano e a utilização de lentes na correção 
da miopia e da hipermetropia, e analisar, 
através de pesquisa de informação, a 
evolução da tecnologia associada à correção 
dos defeitos de visão. 

 Associação 

 Cálculo 

 Escolha múltipla 

 
 
 

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) 

 

Itens de seleção 

Escolha múltipla  

2 a 15 

 

1 a 10 Verdadeiro/falso 

Associação/correspondência 

Ordenação 

Itens de construção Resposta curta 2 a 25 1 a 10 

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. 
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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. 

 

● 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 
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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 

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.  

 

 

 

 

 

 

 


