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INFORMAÇÃO- PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   
INFORMAÇÃO- PROVA A NÍVEL DE ESCOLA 

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

DISCIPLINA: Físico-Química 
CÓDIGO: 11 

 2020 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Físico-Química, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

 • Caracterização e estrutura da prova; 

 • Critérios gerais de classificação; 

 • Material autorizado; 

 • Duração. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e do 

programa da disciplina. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de Físico-
Química do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avalia-
ção numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os conteúdos do 7.o, 8.o e 9.o anos: 
 

7.º ano 8.º ano 9.º ano 

• Espaço 

• Materiais  

• Energia 

• Som  

• Luz 

• Reações químicas 

• Movimentos e forças 

• Eletricidade 
 

 

3. CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 

 

A Prova de Equivalência à Frequência está organizada por grupos de itens. 
Os itens podem ser de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e de construção (por exemplo, resposta 
restrita).  
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos.  
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos conteúdos nos 
documentos curriculares. 
A prova não inclui formulário nem tabela periódica. 
A prova é cotada para 100 pontos. 
As respostas são registadas no enunciado da prova. 

 

 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
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• Ausência de unidades ou indicação de unidades incorretas, relativamente às grandezas em questão, 
terão a penalização de um por cento. 

• As cotações parcelares só devem ser tomadas em conta quando a resolução não estiver totalmente 
correta. 

• Nos itens de associação atribuir 1 (um) por cento a cada correspondência correta. 

• Se a resolução de uma alínea apresentar um erro exclusivamente imputável à resolução da alínea 
anterior dever-se-á atribuir à alínea em questão a cotação integral. 

• Nos itens de escolha múltipla, se o aluno selecionar mais do que uma alternativa, atribuir a cotação 
de 0 (zero) por cento. 

 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

• Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 
azul ou preta; 
• Lápis, borracha, régua graduada, esquadro e transferidor; 
• Os alunos devem ser portadores de calculadora científica, não gráfica.; 
• Não é permitido o uso de corretor. 
 

 

6. DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Informação Prova elaborada em reunião de departamento de 20/05/2020  

 

Aprovada em reunião do Conselho Pedagógico de 26/05/2020 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 
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