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Informação – Prova  
de Equivalência à Frequência - 2020 

Disciplina: Ciências Físico-Químicas 

Código: 11 

Ano de escolaridade: 9º 

 
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º 
ciclo do Ensino Básico da disciplina de Ciências Físico-Químicas, a realizar em 2020 pelos 
alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 
139/2012, de 5 de julho. 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação atrás 
mencionada e do Programa da disciplina.  
A presente ‘Informação – Prova de Equivalência à Frequência’ dá a conhecer os seguintes 
aspetos relativos à prova: 

 
• Objeto de avaliação; 
• Características e estrutura; 
• Critérios de classificação; 
• Material; 
• Duração. 

 
 

Objeto de avaliação 
 

a) Conhecimentos e Capacidades  

 Relacionar os períodos de translação dos planetas com a distância ao Sol. 

 Interpretar fenómenos que ocorrem na Terra como resultado dos movimentos no 
sistema Sol-Terra-Lua: sucessão dos dias e das noites, estações do ano, fases da 
Lua e eclipses. 

 Caracterizar a força gravítica reconhecendo os seus efeitos, representando-a em 
diferentes locais da superfície da Terra.  

 Distinguir peso e massa de um corpo. Relacionar a diminuição do peso de um 
corpo com o aumento da sua distância ao centro da Terra. 

 Inferir que a maior parte dos materiais são misturas de substâncias, recorrendo à 
análise de rótulos de diferentes materiais. 

 Classificar materiais como substâncias ou misturas, misturas homogéneas ou 
misturas heterogéneas, a partir de informação selecionada. 

 Identificar técnicas para separar componentes de misturas homogéneas e 
heterogéneas e efetuar a separação usando técnicas laboratoriais básicas. 

 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 e classificar as reações que 

ocorrem como reações ácido‐ base, representando-as por equações químicas.  

 Interpretar, em situações laboratoriais e do dia a dia, fatores que influenciam a 
velocidade das reações químicas: concentração dos reagentes, temperatura do 
sistema, estado de divisão dos reagentes sólidos e presença de um catalisador 
apropriado, concluindo sobre formas de controlar a velocidade de uma reação. 
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 Construir gráficos posição-tempo de movimentos retilíneos, a partir de medições 
de posições e tempos, interpretando-os. Aplicar os conceitos de distância 
percorrida e de rapidez média na análise de movimentos retilíneos do dia a dia.  

 Classificar movimentos retilíneos, sem inversão de sentido, em uniformes, 
acelerados ou retardados, a partir dos valores da velocidade. Construir e 
interpretar gráficos velocidade-tempo para movimentos retilíneos, sem inversão 
de sentido, aplicando o conceito de aceleração média. 

 Medir grandezas físicas elétricas (tensão elétrica, corrente elétrica, resistência 
elétrica, potência e energia) recorrendo a aparelhos de medição e usando as 
unidades apropriadas, verificando como varia a tensão e a corrente elétrica nas 
associações em série e em paralelo. 

 Relacionar correntes elétricas em diversos pontos e tensões elétricas em circuitos 
simples e avaliar a associação de recetores em série e em paralelo.  

 Comparar potências de aparelhos elétricos, explicando o significado dessa 
comparação e avaliando as implicações em termos energéticos. 

 Prever a distribuição eletrónica de átomos e iões monoatómicos de elementos (Z 
≤ 20), identificando os eletrões de valência.  

 Relacionar a distribuição eletrónica dos átomos dos elementos com a sua posição 
na TP. Localizar na TP os elementos dos grupos 1, 2, 17 e 18 e explicar a 
semelhança das propriedades químicas das substâncias elementares do mesmo 
grupo. 

 Identificar os vários tipos de ligação química. 
 
b) Conteúdos 
A valorização relativa dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Valorização relativa dos conteúdos 

Grupo Titulo Cotação 
(em pontos) 

7ºano 

Sistema Solar  

20 

Distâncias no Universo 

Terra, Lua e forças gravíticas 

Constituição do mundo material  

Substâncias e misturas  

Propriedades físicas e químicas dos materiais  

8ºano 

Explicação e representação de reações químicas  

20 Tipos de reações químicas 

Velocidade das reações químicas 

9ºano 

Movimentos na Terra 

60 

Forças e movimentos 

Força, movimentos e energia 

Corrente elétrica e circuitos elétricos 

Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica  

Estrutura atómica 

Propriedades dos materiais e Tabela Periódica dos 
elementos  

Ligação Química  
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Caraterização da prova 
 
A prova está organizada por grupos de itens. 
 
Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, 
textos, tabelas, gráficos, fotografias e esquemas.  
 
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 
disciplina. 
 
Os itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um 
dos temas e a mais do que uma das unidades do Programa. 
 
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas e das unidades do 
Programa. 
 
Nos itens de construção, as respostas podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma 
expressão, a uma frase ou a um número (itens de resposta curta), ou podem envolver a 
apresentação, por exemplo, de uma explicação, de uma relação, de uma previsão, de uma 
justificação e/ou de uma conclusão (itens de resposta restrita). 
 
 
Material 

 
Material permitido: Esferográfica ou caneta de tinta azul ou preta indelével, borracha, régua e 
máquina de calcular não programável. 
Não é permitido o uso de corretor. 
 
Duração 

 
A duração da prova é de noventa minutos sem tolerância. 
 
 
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, 
previsto na grelha de classificação. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 
zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, 
esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 
 
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 
a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a 
resposta que surgir em primeiro lugar. 
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ITENS DE SELEÇÃO - Escolha múltipla 
 
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 
opção correta. 
 
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. 
 
 
ITENS DE SELEÇÃO – Verdadeiro e falso 
 
A cotação total do item depende de níveis de desempenho em função do número de respostas 
certas. 
Será atribuída a classificação de zero pontos se todas as opções forem identificadas como 
verdadeiras ou falsas. 
 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 
Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um 
desses níveis, uma única pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos 
descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais 
elevado de entre os dois tidos em consideração. 
 
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 
corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos 
elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos. 
 
As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os 
termos e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o 
seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao solicitado. 
 
 
Resposta curta 
 
Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-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. 
 
Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de 
desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas 
incorretas são classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações 
intermédias. 
 
Resposta restrita 
 
Os critérios de classificação dos 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. 
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A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, 
tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 
 

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. 

 
 
Cálculo 
 
Nos itens de cálculo, a classificação a atribuir decorre do enquadramento da resposta em níveis 
de desempenho relacionados com a consecução das etapas necessárias à resolução do item, de 
acordo com os critérios específicos de classificação, e em níveis de desempenho relacionados 
com o tipo de erros cometidos. 
 

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de dados, conversão incorreta 
de unidades ou apresentação de unidades incorretas no resultado final, desde que coerentes 
com a grandeza calculada. 
 
Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, ausência de conversão de unidades*, ausência de 
unidades no resultado final, apresentação de unidades incorretas no resultado final não 
coerentes com a grandeza calculada e outros erros que não possam ser considerados de tipo 1. 
 
* Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efetuadas, contabiliza-se apenas 
como um erro de tipo 2. 
 
No quadro seguinte, apresentam-se os descritores dos níveis de desempenho relacionados com 
o tipo de erros cometidos e as desvalorizações associadas a cada um dos níveis. 
 

Níveis Descritores 
Desvalorização 

(pontos) 

4 Ausência de erros. 0 

3 Apenas erros de tipo 1, qualquer que seja o seu número. 1 

2 
Apenas um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de 
erros de tipo 1. 

2 

1 
Mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja o número 
de erros de tipo 1. 

4 

 
 


