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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

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 

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

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

Todos os conteúdos constantes da disciplina, e indicados no Quadro 1 serão passíveis de serem 

abordados na prova.  

Quadro 1 – Domínios organizadores 

Domínio Subdomínios 

Espaço 

 

Universo  
Sistema solar 
Distâncias no Universo  
A Terra, a Lua e forças gravíticas 

Materiais 

 

Constituição do mundo material  
Substâncias e misturas  
Transformações físicas e químicas 
Propriedades físicas e químicas dos materiais 
Separação das substâncias de uma mistura 

 

Energia 
 

Fontes de energia e transferências de energia 

Reações Químicas 

 

Explicação e representação de reações químicas  
Tipos de reações químicas 
Velocidade das reações químicas 

Som 

 

Produção e propagação do som 
Som e ondas  
Atributos do som e sua deteção pelo ser humano 
Fenómenos acústicos 

Luz 

 

Ondas de luz e sua propagação 
Fenómenos óticos 

Movimentos e forças 

 

Movimentos na Terra 
Forças e movimentos 
Forças, movimentos e energia  
Forças e fluidos 

Eletricidade 

 

Corrente elétrica e circuitos elétricos  
Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 

 

Classificação dos materiais 
 

Estrutura atómica* 

*O tema distribuição electrónica não será contemplado na prova 
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Características e Estrutura 

A Prova é constituída por três grupos. 

Cada grupo pode ter diferente número de itens relativos à componente de Física e/ou Química. 

Alguns dos itens podem conter informações fornecidas por meio de diferentes suportes, como, por 

exemplo: textos, figuras, tabelas e gráficos. 

Os tipos de itens que constituem cada grupo são diversificados de acordo com os domínios e as 

aprendizagens essenciais que se pretendem avaliar. 

Cada grupo pode ter: 

- Itens fechados, que podem ser de resposta curta, verdadeiro/falso, completamento, associação e 

escolha múltipla; 

- Itens abertos, que podem ser de composição curta e de resolução de problemas numéricos. 

A cotação total da prova é de 100 pontos. 

A cada grupo será atribuída uma cotação que varia entre 30 a 40 pontos. 

A prova não inclui formulário ou tabela periódica. 

Os alunos respondem no enunciado da prova. 

     

Critérios Gerais de Classificação 

 A ausência de unidades ou a indicação incorreta das mesmas, relativamente às grandezas em 

questão, será penalizada com um ponto; 

 Sempre que efetuar o cálculo de uma grandeza física deve indicar a expressão matemática. A sua 

não apresentação será penalizada; 

 Devem ser indicados os cálculos a efetuar, assim como as respetivas unidades de medida. Caso seja 

apresentado só o resultado final, será atribuída a cotação de zero pontos; 

 Se a resolução de uma alínea apresentar erro exclusivamente imputável à realização de uma alínea 

anterior, deverá atribuir-se a cotação integral à alínea em questão; 

 A apresentação de resultados incorretos por erro aritmético será penalizada; 

 As cotações parcelares só deverão ser tomadas em consideração quando a resolução não estiver 

totalmente correta; 

 Nos itens de verdadeiro/falso serão anuladas as respostas que indiquem simultaneamente as opções 

verdadeiro e falso. A justificação, caso pedida, tem cotação independente; 

 Nos itens de associação, será atribuída a cotação de zero pontos se for considerada mais do que 

uma opção (ainda que nelas esteja a opção correta); 

 Nos itens de escolha múltipla, se o examinando selecionar mais do que uma alternativa, será 

atribuída a cotação de zero pontos; 

 As respostas incompreensíveis por caligrafia, não serão cotadas.    
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Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Material Autorizado  

Os alunos apenas podem 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, esquadro, e transferidor) e de calculadora científica, não gráfica. Não é permitido o 

uso de corretor. 


