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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FÍSICO-QUÍMICA 

2014 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

                 
O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º ciclo da disciplina de 

Físico-Química a realizar em 2014, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº 

139/2012, de 5 de julho, conjugado com o Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho. Deve também ser considerado o 

Despacho Normativo nº 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo nº 15971/2012, de 14 de 

dezembro. 

Este documento vai ser divulgado na escola-sede do Agrupamento e na página eletrónica: www.aepjm.pt/joomla 

 

Objeto de avaliação 
 

A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola e tem por referência o Programa de Físico-Química 

do 3º ciclo, aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares da disciplina. A prova permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, no âmbito dos temas: Terra no espaço, Terra em 

transformação, Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra, enquadrada num conjunto de temas/tópicos que 

constituem o objeto de avaliação e que são os que a seguir se discriminam: 

 

TEMAS: Terra no espaço 
 Terra em Transformação 
 Sustentabilidade na Terra 
 Viver Melhor na Terra 
 
CONTEÚDOS: 

Terra no espaço 

 Constituição do Universo 

 Eclipses/ estações de ano 

 Distâncias no Universo 
 Força Gravítica 
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Terra em Transformação 

 Propriedades Físicas das substâncias 

 Processos Físicos de Separação de misturas 
 

 
Sustentabilidade na Terra 

 Ondas sonoras e luminosas 

 Características das ondas 

 Propriedades do som 

 Lei de Lavoisier 

 Substâncias e misturas de substâncias 

 Reações Ácido- Base 

 pH de soluções 
 

Viver Melhor na Terra 

 Movimentos  

 Lei de Ohm 

 Estrutura atómica 

 Organização dos elementos na Tabela Periódica 

 Propriedades dos elementos da Tabela Periódica 

 Ligação química 
 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por quatro grupos. Cada grupo corresponde, respetivamente, a cada um dos grandes temas 

organizadores do programa: 

 

Terra no espaço 
Terra em 

Transformação 
Sustentabilidade na 

Terra 

 
Viver melhor na Terra 

 

Universo 
Sistema Solar 
Planeta Terra 

Materiais 
Energia 

Som e Luz 
Reações químicas 
 

Em trânsito 
Circuitos elétricos  
Classificação dos materiais 

 

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

 

Os tipos de itens que constituem cada grupo são diversificados, de acordo com os conteúdos que se pretendem 

avaliar. 

Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, figuras, tabelas, textos 

e gráficos. 

A tipologia dos itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte: 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS 
COTAÇÃO POR ITEM 

( EM PONTOS) 

ITENS DE SELEÇÃO 

 Escolha múltipla 

 Associação 

 Correspondência 
 Verdadeiro/falso 

7 a 10 
 

1 a 8 
 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 Resposta curta 

 Resposta restrita 

 Cálculo 

13 a 28 3 a 10 
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A prova tem a cotação de 100 pontos, igualmente atribuídos às componentes de Física e de Química (50 pontos para 

cada componente) e distribuídos da seguinte forma: 

 

Terra no espaço Terra em Transformação Sustentabilidade na Terra 
 

Viver melhor na Terra 
 

 
10 pontos 

 
20 pontos 

 
30 pontos 

 
40 pontos 

 
 

- Os dados imprescindíveis à resolução dos itens são indicados no enunciado, nos gráficos, nas figuras ou nas tabelas 

que lhes estão anexadas. 

 

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 são classificadas com zero pontos. 

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

correta. 

- A ausência de unidades, ou a sua indicação incorreta, terá a penalização de um ponto no resultado final. 

- A penalização por erros de cálculo está indicada em cada item. 

- Nos itens de escolha múltipla, se o aluno selecionar mais do que uma alternativa, não lhe será atribuída qualquer 

cotação. 

- Se na resposta a qualquer pergunta o aluno utilizar dados incorretos obtidos na resolução de itens anteriores, não 

haverá penalização na cotação a atribuir. 

 

Material 
 

O aluno realiza a prova no enunciado, apenas pode usar como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

azul ou preta. O aluno deve também ser portador de uma régua e de uma máquina de calcular científica não 

programável.  

Não é permitida a utilização da Tabela Periódica nem de formulários. Não é permitido o uso de lápis, de 

esferográfica-lápis nem de corretor. 

 

Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


