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Ano de Escolaridade: 9.º 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência 

do 3.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Ciências Físico-Químicas, a realizar nas 1.ª 

e 2.ª fases em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Ciências Físico-Químicas do 

Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º anos) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada, relacionando e aplicando os conhecimentos dos 

vários domínios abordados, enquadrado por um conjunto de capacidades: 

 Conhecimento de vocabulário científico específico; 

 Utilização correta da linguagem científica;   

 Interpretação/análise de textos e representações gráficas;   

 Reconhecimento de factos e compreensão de conceitos;   

 Utilização de argumentação coerente ao relacionar factos e conceitos;   

 Realização de cálculos e conversões de unidades.   

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova encontra-se dividida em duas partes:  

Parte I – Física  

Parte II – Química   

A componente de Física é constituída por 4 grupos distintos, conforme os temas organizativos. 

A componente de Química é constituída por 2 grupos, podendo incluir itens que envolvam a 

mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas organizativos.  

Cada grupo pode ter diferente número de itens. Os itens que constituem cada grupo podem 

ser de seleção e/ou de construção. Todos os itens são de resposta obrigatória.  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A cotação total da prova é de 100 pontos. 

A cotação dos itens da Parte I corresponde a 60% da cotação total da prova e da Parte II 

corresponde a 40% da cotação total da prova. 

A distribuição da cotação pelos domínios é a que consta no Quadro 1. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

FÍSICA 

Grupos Domínios Subdomínios / Objetivos 
Cotação 

(em pontos) 

I ESPAÇO 

UNIVERSO 

 Conhecer e compreender a constituição do 

Universo, localizando a Terra, e reconhecer o 

papel da observação e dos instrumentos na nossa 

galáxia. 

SISTEMA SOLAR 

 Conhecer e compreender o Sistema Solar, 

aplicando os conhecimentos adquiridos. 

A TERRA, A LUA E AS FORÇAS GRAVÍTICAS 

 Conhecer e compreender os movimentos da Terra 

e da Lua. 

10 

II SOM 

PRODUÇÃO E PROPAGAÇÃO DO SOM 

 Conhecer e compreender a produção e a 

propagação do som. 

15 

III 
MOVIMENTOS 

E FORÇAS 

FORÇAS, MOVIMENTOS E ENERGIA 

 Compreender movimentos no dia-a-dia, 
descrevendo-os por meio de grandezas físicas. 

 Compreender a ação das forças, prever os seus 
efeitos usando as leis da dinâmica de Newton e 
aplicar essas leis na interpretação de 
movimentos.  

 Compreender que existem dois tipos 

fundamentais de energia, podendo um 

transformar-se no outro, e que a energia se pode 

transferir entre sistemas por ação de forças.  

FORÇAS E FLUÍDOS 

 Compreender situações de flutuação ou 

afundamento de corpos em fluídos. 

20 

IV ELETRICIDADE 

CORRENTE ELÉTRICA E CIRCUITOS ELÉTRICOS 

 Compreender fenómenos elétricos do dia a dia, 

descrevendo-os por meio de grandezas físicas, e 

aplicar esse conhecimento na montagem de 

circuitos elétricos simples (de corrente contínua), 

medindo essas grandezas. 

15 
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QUÍMICA 

Grupos Domínios Subdomínios / Objetivos 
Cotação 

(em pontos) 

I MATERIAIS 

SUBSTÂNCIAS E MISTURAS 

 Compreender a classificação dos materiais em 

substâncias e misturas. 

 Caracterizar, qualitativa e quantitativamente, 

uma solução. 

 Conhecer processos físicos de separação e 

aplicá-los na separação de componentes de 

misturas homogéneas e heterogéneas, usando 

técnicas laboratoriais.  

20 

II 
REAÇÕES 

QUÍMICAS 

EXPLICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE REAÇÕES 

QUÍMICAS 

 Reconhecer a natureza corpuscular da matéria e 

a diversidade de materiais através das unidades 

estruturais das suas substâncias; compreender o 

significado da simbologia química e da 

conservação da massa nas reações químicas. 

TIPOS DE REAÇÕES QUÍMICAS 

 Conhecer diferentes tipos de reações químicas, 

representando-as por equações químicas. 

20 

 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha Múltipla 

10 a 20 1 a 6 

Associação/Correspondência/ 

Preenchimento de espaços 

Verdadeiro/Falso 

Ordenação 

Itens de 

Construção 

Resposta curta/ 

Resposta restrita 

20 a 25 1 a 6 Resposta extensa/ 

Demonstração 

Cálculo 

 

Nota: A prova não inclui formulário nem a tabela periódica dos elementos químicos. 
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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.  

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

zero pontos. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta 

que surgir em primeiro lugar.  

 

Itens de seleção 

Escolha múltipla e Verdadeiro/Falso 

Nos itens de escolha múltipla e de verdadeiro e falso, a cotação do item só é atribuída às 

respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas 

são classificadas com zero pontos.  

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é 

considerada equivalente à indicação da letra correspondente. 

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. 

 

Associação/Correspondência/Preenchimento (completamento de espaços) 

Nos itens de associação/correspondência, são atribuídas pontuações às respostas total ou 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

Ordenação 

Nos itens de ordenação, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

Itens de Construção 

Resposta curta/Resposta restrita 

Nos itens de resposta restrita, os critérios específicos de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada 

etapa corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. 

Poderão ser atribuídas pontuações às respostas parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos de classificação. 
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As respostas que contenham elementos contraditórios são classificadas com zero pontos. 

As respostas em que sejam utilizadas abreviaturas, siglas ou símbolos não claramente 

identificados são classificadas com zero pontos. 

 

Resposta extensa/Demonstração 

Nos itens que envolvam a produção de um texto estruturado ou a demonstração de como se 

chega, por exemplo, a uma dada conclusão ou a um dado valor (o que poderá, ou não, incluir 

a realização de cálculos), a classificação das respostas tem em conta a organização dos 

conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

Os elementos apresentados na resposta que evidenciem contradições não devem ser 

considerados para efeito de classificação. 

A utilização de linguagem científica adequada corresponde à utilização de terminologia correta 

relativa aos conceitos científicos mobilizados na resposta, tendo em consideração os 

documentos curriculares de referência.  

A utilização esporádica de abreviaturas, de siglas e de símbolos não claramente identificados 

corresponde a falhas na utilização da linguagem científica. 

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou as expressões constantes dos 

critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com 

aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado 

ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência. 

 

Cálculos 

Nos itens que envolvam a realização de cálculos, a classificação das respostas tem em conta 

a apresentação das etapas necessárias à resolução do item. Serão penalizados os erros de 

cálculo, a ausência de unidades ou a apresentação de unidades incorretas no resultado final, 

a ausência de conversão ou a conversão incorreta de unidades, a transcrição incorreta de 

dados. As etapas que evidenciem contradições devem ser pontuadas com zero pontos. 

Se na resposta a qualquer questão, o aluno se servir de dados incorretamente calculados 

anteriormente, não lhe deverá ser feita, por esse facto, nenhuma penalização na cotação 

atribuída. Quando o aluno necessitar de obter um valor para completar a resposta e não o 

encontrou, poderá atribuir um valor lógico à sua escolha, desde que o indique 

especificamente. 

 

Não serão aceites respostas escritas a lápis ou não identificadas. 
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MATERIAL 

O aluno deve levar para a prova:  

 material de escrita – caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta; 

 régua; 

 máquina calculadora científica, não alfanumérica e não programável.  

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial).  

Não é permitido o uso de corretor.  

Não é permitida a consulta de tabelas e formulários próprios.  

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância. 

 


