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 FÍSICA E QUÍMICA A - 10.º Ano 

Duração da Prova: 
120 minutos 

26 de outubro de 2018 

 

CAPACIDADES CONHECIMENTOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

Descrever a constituição dos átomos 
utilizando os conceitos de número de 
massa, número atómico e isótopos.  

Interpretar a escala atómica recorrendo a 
exemplos da microscopia de alta resolução 
e da nanotecnologia, comparando-a com 

outras estruturas da natureza.  
Definir a unidade de massa atómica e 

interpretar o significado de massa atómica 
relativa média.  

Relacionar o número de entidades com a 
quantidade de matéria, identificando a 

constante de Avogadro como constante de 
proporcionalidade.  

Relacionar a massa de uma amostra e a 
quantidade de matéria com a massa molar. 

 
Relacionar as energias dos fotões 

correspondentes às zonas mais comuns 
do espectro eletromagnético e essas 

energias com a frequência da luz.  
Interpretar os espetros de emissão do 

átomo de hidrogénio a partir da 
quantização da energia e da transição 

entre níveis eletrónicos e generalizar para 
qualquer átomo.  

Comparar os espetros de absorção e 
emissão de vários elementos químicos, 

concluindo que são característicos de cada 
elemento.  

Explicar, a partir de informação 
selecionada, algumas aplicações da 

espectroscopia atómica. 
Reconhecer que nos átomos poli-

eletrónicos, para além da atração entre os 
eletrões e o núcleo que diminui a energia 
dos eletrões, existe a repulsão entre os 

eletrões que aumenta a sua energia.  
Interpretar o modelo da nuvem eletrónica.  
Interpretar valores de energia de remoção 
eletrónica com base nos níveis e subníveis 

de energia.  
Compreender que as orbitais s, p e d e as 

suas representações gráficas são 
distribuições probabilísticas; reconhecendo 
que as orbitais de um mesmo subnível são 

degeneradas.  
Estabelecer a configuração eletrónica de 
átomos de elementos até 𝑍=23, utilizando 
a notação spd, atendendo ao Princípio da 
Construção, ao Princípio da Exclusão de 

Pauli e à maximização do número de 
eletrões desemparelhados em orbitais 

degeneradas. 

Massa e tamanho dos átomos 
 

Energia dos eletrões nos átomos 

De um a seis grupos: 
 

Estes grupos poderão 
conter: 

Itens de seleção: 
Escolha múltipla 
Verdadeiro/Falso 

 
Itens de construção: 

Resposta curta 
Resposta restrita 

De cálculo 

Cada grupo: 
 

de 20 a 60p 

A ausência de indicação inequívoca da 
versão da prova implica a classificação 

com zero pontos das respostas aos itens 
de escolha múltipla. 

As respostas ilegíveis são classificadas 
com zero pontos. 

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 for apresentada mais do que uma 

resposta ao mesmo item, só é classificada 
a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 
Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação 
do item só é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a opção 
correta. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero pontos. 
Nas respostas aos itens de escolha 

múltipla, a transcrição do texto da opção 
escolhida deve ser considerada 
equivalente à indicação da letra 

correspondente. 
Nos itens de Verdadeiro/Falso, a 

classificação é atribuída de acordo com o 
nível de desempenho. As respostas em 

que todas as afirmações sejam 
identificadas com Verdadeiras ou como 

Falsas são classificadas com zero pontos. 
 

Itens de construção 
Resposta curta 

Nos itens de resposta curta, a cotação do 
item só é atribuída às respostas 
totalmente corretas. Poderão ser 

atribuídas pontuações a respostas 
parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 
As respostas que contenham elementos 
contraditórios são classificadas com zero 

pontos. 
As respostas em que sejam utilizadas 
abreviaturas, siglas ou símbolos não 

claramente identificados são classificadas 
com zero pontos. 

 
Resposta restrita 

Nos itens de resposta restrita, os critérios 
de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho 
(itens que envolvam a produção de um 

texto) ou por etapas (itens que envolvam a 
realização de cálculos). A cada nível de 

desempenho e a cada etapa corresponde 
uma dada pontuação. 

Caso as respostas contenham elementos 
contraditórios, os tópicos ou as etapas que 

apresentem esses elementos não são 
considerados para efeito de classificação, 

ou são pontuadas com zero pontos, 
respetivamente. 

A classificação das respostas aos itens 
cujos critérios se apresentam organizados 

por níveis de desempenho resulta da 
pontuação do nível de desempenho em 
que as respostas forem enquadradas. 

Nas respostas classificadas por níveis de 
desempenho, se permanecerem dúvidas 
quanto ao nível a atribuir, deve optar-se 
pelo nível mais elevado de entre os dois 

tidos em consideração. 
É classificada com zero pontos qualquer 

resposta que não atinja o nível 1 de 
desempenho. 

As respostas que não apresentem 
exatamente os termos ou as expressões 
constantes dos critérios específicos de 

classificação devem ser classificadas em 
igualdade de circunstâncias com aquelas 

que os apresentam, desde que o seu 
conteúdo seja cientificamente válido, 
adequado ao solicitado e enquadrado 

pelos documentos curriculares de 
referência. 

A classificação das respostas aos itens 
que envolvam a produção de um texto 



 
 

MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO   

 

IMP.CM.004-02  2/2 
 

deve ter em conta, além dos tópicos de 
referência apresentados, a organização 

dos conteúdos e a utilização de linguagem 
científica adequada. 

Nas respostas que envolvam a produção 
de um texto, a utilização de abreviaturas, 
de siglas e de símbolos não claramente 
identificados ou a apresentação apenas 
de uma esquematização do raciocínio 

efetuado constituem fatores de 
desvalorização, implicando a atribuição da 

pontuação correspondente ao nível de 
desempenho imediatamente abaixo do 

nível em que a resposta seria enquadrada. 
A classificação das respostas aos itens 

cujos critérios se apresentam organizados 
por etapas resulta da soma das 
pontuações atribuídas às etapas 
apresentadas, à qual podem ser 

subtraídos pontos em função dos erros 
cometidos. 

À soma das pontuações atribuídas às 
etapas apresentadas deve(m) ser 

subtraído(s): 
• 1 ponto, se forem cometidos apenas 

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

• 2 pontos, se for cometido apenas um 
erro de tipo 2, qualquer que seja o número 

de erros de tipo 1 cometidos. 
• 4 pontos, se forem cometidos mais do 

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

1 cometidos. 
Os erros cometidos só são contabilizados 
nas etapas que não sejam pontuadas com 

zero pontos. 

 

MATERIAL A UTILIZAR Folha de Prova; Máquina de calcular científica ou gráfica em modo exame; Régua; Folha de rascunho; Caneta azul ou preta. 

OBSERVAÇÕES - 
 


