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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 

ensino secundário da disciplina de Química, a realizar em 2020, nomeadamente:  

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Química do Ensino Secundário, 

e permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, nomeadamente: 

 conhecimento e compreensão de conceitos, leis e teorias que descrevem, explicam e 

preveem fenómenos e que fundamentam a aplicação daqueles conceitos em situações 

e contextos diversificados; 

 produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos 

diversificados; 

 seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação relativa a situações 

concretas. 

Na prova serão avaliadas aprendizagens relativas a todos os domínios do programa. 

 

Características e Estrutura 

A prova tem duas componentes: uma escrita e outra prática. 

A componente escrita é formada por três a cinco grupos de questões, todas de resposta 

obrigatória, e estruturam-se em torno de informações que podem ser fornecidas sob a forma 

de pequenos textos (descrição de situações/experiências em contextos reais, extratos de 

artigos de revistas científicas, de jornais, ou de outras fontes), figuras, gráficos ou tabelas. 

A componente escrita inclui itens de resposta fechada (escolha múltipla, associação ou 

correspondência, verdadeiro/falso, resposta curta ou completamento) e itens de resposta 

aberta, que podem ser de composição curta e de resolução de problemas numéricos. 

Cada grupo pode incluir itens de diferentes tipos. 
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A componente prática corresponde à execução de um trabalho experimental, bem como a 

resposta escrita a um questionário. A avaliação desta componente será complementada 

recorrendo a uma grelha de observação direta. 

A distribuição da cotação pelos domínios do programa e metas curriculares apresenta-se no 

quadro seguinte: 

Distribuição da cotação 

 Componente escrita 

Domínio Cotação (em pontos) 

Metais e Ligas Metálicas  

Degradação dos metais  

Metais, Ambiente e Vida 

70 a 100 

Combustíveis fósseis e a crise de energia 

70 a 90 
Ligação química e estrutura de hidrocarbonetos e outros 

compostos orgânicos 

De onde vem a energia dos combustíveis 

Plásticos, vidros e novos materiais 30 a 40 

TOTAL 200 

 

 Componente prática 

Objeto de avaliação Cotação (em pontos) 

Atividade 

laboratorial 

• Aplicação de normas de higiene e 

segurança. 

• Execução de técnicas laboratoriais. 

120 

• Respostas ao questionário baseado na 

atividade laboratorial proposta 
80 

TOTAL 200 

 

A classificação final resulta da média ponderada das componentes escrita e prática, sendo o 

peso da componente escrita de 70% e o peso da componente prática de 30%. 

A prova inclui: 

 uma tabela de constantes (Anexo 1); 

 um formulário (Anexo 2); 

 uma tabela periódica (Anexo 3). 
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Critérios Gerais de Classificação 

Componente escrita 

 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.    

 

Componente prática 

Além dos critérios gerais já referidos e que também se aplicam às questões desta prova, o júri 

que irá observar o desempenho laboratorial dos alunos deverá verificar: 

• O cumprimento das regras de segurança. 

• A correta execução das técnicas laboratoriais. 

• A correta recolha de dados e observações. 

Com base nas questões serão avaliados: 

• A realização de cálculos. 

• A correta análise e interpretação de dados e resultados. 

• A crítica coerente dos resultados. 
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Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos para a parte escrita, sem tolerância, mais 90 minutos 

para a parte prática a que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 

Material Autorizado  

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta.  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

O examinando deve ser portador de calculadora científica, não gráfica, régua e bata de 

laboratório.  

Não é permitido o uso de corretor. 
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ANEXO 1 

TABELA DE CONSTANTES 

 

 

ANEXO 2 

FORMULÁRIO 
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ANEXO 3 

TABELA  PERIÓDICA 

 

 


