
                              Informação-Prova de Equivalência à Frequência                                                  
Ano Letivo 2017/2018 

Disciplina: Físico-química                                                                                                                                                                                                   Tipo de Prova: Escrita 

3º Ciclo do Ensino Básico                                                                                                                                                                                                     Duração: 90 minutos                                                                                                                                                                
 

Objeto de Avaliação:  
A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de 
Físico-Química em vigor. 

 
Características e estrutura da prova 

 
 

Critérios Gerais de classificação 

 
 

 
Material 

Domínios Conteúdos Caracterização da prova Tipologia dos itens Nº de 
itens 

Cotação 
 (em 

pontos) 

7º ano 
- Espaço 
- Materiais 
- Energia 
 
 
 
 
 
 
8º ano 
- Reações 
Químicas; 
- Som; 
- Luz. 
 
 
 
 
9º ano 
-
Movimentos 
e Forças 
-Eletricidade 
-
Classificação 
de Materiais 
 
 

-Universo; Sistema solar; Distâncias no 
Universo; A Terra, a Lua e forças gravíticas  
- Constituição do mundo material; 
Substâncias e misturas ´; Transformações 
físicas e químicas Propriedades físicas e 
químicas dos materiais; Separação das 
substâncias de uma mistura 
- Fontes de energia e transferências de 
energia 
 
- Explicação e representação de reações 
químicas; Tipos de reações químicas; 
Velocidade das reações químicas  
- Produção e propagação do som; Som e 
ondas; Atributos do som e sua deteção 
pelo ser humano; Fenómenos acústicos;  
- Ondas de luz e sua propagação; 
Fenómenos óticos. 
 
- Movimentos na Terra; Forças e 
movimentos; Forças, movimentos e 
energia; Forças e fluidos 
- Corrente elétrica e circuitos elétricos;  
Efeitos da corrente elétrica e energia 
elétrica; 
- Estrutura atómica; Propriedades dos 
materiais e Tabela Periódica; Ligação 
química 

A prova apresenta três grupos de 
itens. 
 
No Grupo I, avalia-se a 
interpretação e compreensão de 
informação diversa assim como 
realização de cálculos simples e 
conversão de unidades. 
 
 
 
 O grupo II permite avaliar a 
interpretação e compreensão de 
informação diversa, aplicação de 
conhecimentos, elaboração e 
interpretação de representações 
gráficas e ainda realização de 
cálculos simples. 
 
 
 
No grupo III avalia-se a 
interpretação e compreensão de 
informação diversa, aplicação de 
conhecimentos, elaboração e 
interpretação de representações 
gráficas/esquemas, interpretação 
de leis e modelos científicos e 
ainda realização de cálculos 
simples e conversão de unidades. 

 
 
 
. Resposta curta 
. Desenvolvimento 
. Cálculo 
 
 
 
 
. Resposta curta 
. Cálculo 
. Completamento/ 
associação 
 
 
 
 
 
. Resposta curta 
. Desenvolvimento 
. Cálculo 
. Resposta restrita 

 
 

 
4 
 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

– Nos itens de cálculo, a 
apresentação do resultado errado 
devido exclusivamente a erro de 
cálculo, terá a penalização de 0,5 
pontos. A ausência de unidades ou a 
indicação de unidades incorretas no 
resultado final, relativamente à 
grandeza em questão, será 
penalizada com um ponto. 

 
– Nos itens de resposta curta, em 
que seja solicitado um número 
definido de elementos de resposta, 
apenas será atribuída cotação aos 
primeiros elementos, de acordo com 
o número pedido. Caso o aluno 
apresente um número de elementos 
superior ao solicitado, e os 
elementos excedentes sejam 
incorretos, a resposta será 
penalizada. As respostas dadas fora 
do âmbito da questão terão cotação 
nula. 
 
– Nos itens de verdadeiro/falso serão 
atribuídos 0 pontos se o aluno 
indicar todas verdadeiras ou todas 
falsas. Se só indicar falso sem a 
devida justificação serão atribuídos 
apenas 0,5 pontos. 

 
 
O aluno pode 
usar, como 
material de 
escrita, caneta 
azul ou preta. 
 
As respostas são 
registadas em 
folha própria. 
 
Não é permitido 
o uso de 
corretor. 
 
É necessário o 
uso de 
calculadora 
científica não 
gráfica e régua. 
 
 
 
 

 


